
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про водогосподарську обстановку в зоні діяльності  

Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять 

 за травень місяць 2019 року 

 

 

      Впродовж  травня   відбувалось підвищення водності  річок, місячна сума 

опадів  становила від 86 до 170 мм. Поточна  водність річок за  травень вище 

норми і становить: на річках басейнів Случі 160-190%, Уборті 125-180%, а на 

річках Ужа  та Норині  в межах норми  101-105%. 

     На кінець місяця відмітки рівнів води залишались вищими  за 

середньобагаторічні значення за травень на річках басейну Случі на 42-72 см, 

Уборті 52-108 см, Ужа 31-84 см. З 17  травня на  річках   відбувався ріст рівнів 

води  з інтенсивністю до 128 см за добу. Значні підйоми рівнів спостерігались 

на річках басейнів Случі та Уборті.   

         На кінець місяця спостерігається вихід води на заплаву р. Норин в 

Житомирській області, р.Горинь та  р.Стир у Рівненській області. 

         На даний час на річках  продовжуються спади рівнів води, загалом  від 

максимумів рівні води знизились від 6 до 281 см.  

 За місяць рівень води в р.Прип’ять підвищився в середньому на 41 см. 
 

 Водогосподарська ситуація на річках басейну р.Прип’ять: 

- по р.Случ в межах Житомирської області за місяць спостерігалось коли-

вання рівня води до 69 см, відмітка рівня води становить 190 см. На лівій 

притоці р.Случ  р.Смолка з початку місяця відбулося підвищення рівня 

води на 320 см з поступовим пониженням на кінець місяця до 49 см. В 

межах Рівненської області спостерігалося збільшення рівня води на 193 

см. Відмітка рівня води становить 370 см.  

Рівні води по водосховищах на р.Случ: 

Новоград-Волинське – на 0,17 м вище НПР; Пединківське – на 0,60 м ви-

ще НПР; Любарське – на 0,44 м вище НПР; Старочорторийське -  на 0,31м 

вище НПР; Борушківське – на рівні НПР; Коржівське – на 0,15 м вище 

НПР; Боберське – на відмітці НПР; Немовицьке – на відмітці НПР; Ще-

кичинське – на відмітці НПР. 
 

- по р.Уборть протягом місяця відбувалось коливання рівнів води від 5 до 

64 см. 

Рівень води по водосховищу на р.Уборть: 

Лопатицьке – на 0,6 м вище рівня НПР. 
 



- по р.Горинь в межах Хмельницької області спостерігалось підвищення 

рівнів води на 16 см. Відмітка рівня води становить 306 см. В межах Рів-

ненської області спостерігалось збільшення рівнів води на 114 см. Відмі-

тка рівня води становить 374 см. 

Рівні води по водосховищах на р.Горинь: 

Мислятинське – на 0,01 м нижче НПР; Басівкутське – на відмітці НПР; 

Новомалинське – на відмітці НПР; Бечальське – на відмітці НПР; Пісків-

ське – на відмітці НПР. 
 

- по р.Стир у верхів’ї на території Львівської області спостерігалось 

коливання рівнів води в межах 0,11-0,14 м. В межах Волинської області 

відбулось підвищення рівня води в середньому на 183 см. 

Рівні води по водосховищах на р.Стир: 

Хрінницьке – на 0,33 м вище НПР; Дібрівське – на відмітці НПР; 

Млинівське – на 0,04 м нижче НПР. 
 

Рівні води по водосховищах на р.Ствига: Камянське – на відмітці НПР;  та 

р.Льва: Осницьке – на 0,10 м вище відмітки НПР. 

 

   Водогосподарська  обстановка на  водних об'єктах, водогосподарських  

системах, гідротехнічних  спорудах знаходилась  на контролі. Ведеться  

постійний моніторинг   водогосподарської обстановки. 

    

 

 


