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         Держводагентства 

 

 
Про обстановку за місяць 

 

Інформація 

про гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку 

в Сумській області у січні 2019 року 

 

Гідрометеорологічна обстановка 

Гідрометеорологічна 

обстановка 

протягом місяця 

Січень на території Сумської області відзначився хмарною 

погодою та несуттєвими сніговими опадами. З початку січня 

спостерігалась хмарна погода з температурою повітря від 8° до 16° 

морозу вночі та від 2° до  6° морозу вдень, такі погодні умови з 

незначним похолоданням збереглися майже до кінця місяця. З 30 

січня почалася відлига з температурою від 0° до 1° тепла вночі, та 

від 2° до 3° градусів тепла вдень. Глибина промерзання ґрунту на  

кінець місяця 11-34см. Висота снігового покриву становить 35-

48см. 

Лабораторія моніторингу вод відповідно до Програми 

державного моніторингу транскордонних водних об’єктів в січні 

2019 року відбір проб не здійснювала. 
 

Робота насосних 

станцій 

Всі насосні станції на території Сумської області на даний час 

законсервовані. 

Режим роботи 

водосховищ 

Рівні води майже у всіх водосховищах на території Сумської 

області протягом січня суттєво не змінились. Руслові водосховища 

при малих ГЕС на р. Псел підтримувались на позначках близьких до 

НПР. 

Дані щодо рівнів води у руслових водосховищах на Пслі та 

Ворсклі, а також у водосховищах на території Сумської області  

станом на 31.01.2018 р. наступні: 



Низівське (НПР – 123,00) – 122,28 

Маловорожбівське (НПР – 118,75) – 118,75 

Михайлівське (НПР – 111,40) – 111,44 

Бобровське (НПР – 107,30) – 107,3 

Куземинське (НПР – 99,00) – 98,95 

Карабутівське (НПР – 145,50) – 144,90 

Каліщанське (НПР – 152,00) – 150,50 

Бувалинське (НПР – 155,0) – 152,85 

Гвинтове (НПР – 135,50) – 135,22 

Боромлянське (НПР – 148,00) – 148,10 

Режим роботи 

каналів та ГТС 

Осушувальні системи переведені на режим роботи в зимовий 

період. 

Пропуск повені і паводків у період їх проходження 

Підготовка до 

повені 
-  

Режим пропуску 

повені/паводка 
-  

 

 

Начальник               О. П. Гордійко 
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