
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про водогосподарську обстановку в зоні діяльності 

Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять 

за червень місяць 2019 року 
               

 

      Впродовж  червня   відбувалось зниження водності  річок, місячна сума 

опадів  становила від 10 до 80 мм. У червні місяці водність річок по басейнам 

становила: р.Случ 78-111%, р.Уборть 52-68%, а на річках Уж  та Норин   40-

57%. 

     Відмітки рівнів води за місяць знизились на 17-190 см. Так на річках басейну 

Случі на 40-190 см, Уборті 53-75 см, Ужа 34 см. 

     За місяць рівень води в р.Прип’ять знизився в середньому на 42 см. 
 

 

     Водогосподарська ситуація на річках басейну р.Прип’ять: 

- по р.Случ в межах Житомирської області за місяць відбулось зниження 

рівня води до 47 см, відмітка рівня води становить 143 см (г.п. Нов.-

Волинський). На лівій притоці р.Случ  р.Смолка з початку місяця відбу-

лося зниження рівня води на 40 см, відмітка рівня води становить 106 см 

(г.п. Сусли). В межах Рівненської області спостерігалося зниження рівня 

води на 191 см. Відмітка рівня води становить 226 см (г.п.Сарни).  

Рівні води по водосховищах на р.Случ: 

Новоград-Волинське – на рівні НПР; Пединківське – на 0,10 м вище НПР; 

Любарське – на 0,15 м вище НПР; Старочорторийське -  на рівні НПР; Бо-

рушківське – на рівні НПР; Коржівське – на 0,15 м вище НПР; Боберське 

– на відмітці НПР; Немовицьке – на відмітці НПР; Щекичинське – на від-

мітці НПР. 
 

- по р.Уборть протягом місяця відбувалось зниження рівня води  до 75 см. 

Рівень води по водосховищу на р.Уборть: 

Лопатицьке – на 0,36 м нижче рівня НПР. 
 

- по р.Горинь в межах Хмельницької області спостерігалось зниження рі-

внів води на 27 см. Відмітка рівня води становить 279 см (г.п. Ямпіль). В 

межах Рівненської області спостерігалось зниження рівнів води на 162 

см. Відмітка рівня води становить 228 см (г.п.Дубровиця). 

Рівні води по водосховищах на р.Горинь: 

Мислятинське – на 0,03 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 0,02-0,04 м. В межах Волинської області 

відбулось зниження рівнів води в середньому на 115 см. 

Рівні води по водосховищах на р.Стир: 

Хрінницьке – на 0,14 м вище НПР; Дібрівське – на відмітці НПР; 

Млинівське – на 0,08 м нижче НПР. 
 

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

р.Льва: Осницьке – на 0,04 м вище відмітки НПР. 

 

 

 

 

   Водогосподарська  обстановка на  водних об'єктах, водогосподарських  

системах, гідротехнічних  спорудах знаходилась  на контролі. Ведеться  

постійний моніторинг   водогосподарської обстановки. 

    

 

 

 


