
Щотижнева інформація про водогосподарську обстановку  

в зоні діяльності 

Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів 

за період з 29 червня по 05 липня 2022 року 

 

За минулий тиждень температури повітря становила: у нічні години від 

+15°С до +21°С, у денні від +25°С до +37°С. 

Середні витрати води по основних водпостах суббасейну р. Сіверський 

Донець в межах Харківської, Донецької та Луганської областей Харківським 

регіональним центром з гідрометеорології протягом тижня не надавались. 

    Харківським регіональним центром з гідрометеорології протягом липня 

щоденно надавалися рівні по 2 основних водпостах басейну р. Сіверський 

Донець (з урахуванням можливості ведення спостережень). 

    Станом на 12.07.2022:  

- в/п Чугуїв: рівень 225 см, збільшився на 4 см;  

- в/п Зміїв: рівень 196 см, зменшився на 12 см.  

Станом на 12.07.2022:  

- Печенізьке водосховище (874 км р. Сіверський Донець): об’єм – 

249,0 млн. м3 (65,0 %), за тиждень зменшився на 4,0 млн м3, відмітка – 

98,76 мБс (- 0,07 м). Скид протягом тижня здійснювався середніми витратами 

- 11,0 м3/с.  
 

- Краснопавлівське водосховище (канал Дніпро-Донбас): об’єм – 

144,218 млн м3 (35,2 %), за тиждень зменшився на 0,364 млн м3, відмітка – 

109,49 мБс.  

За тиждень на м. Харків та Харківську область забрано 0,956 млн. м3 води 

(середньодобові витрати 1,580 м3/с). 

 

- Оскільське водосховище (12 км, р. Оскіл): об’єм – 334,0 млн. м3 (76,7 %), 

відмітка – 71,40 мБс, скид 42,0 м3/с (дані надані станом на 11.03.2022 – 

відсутній зв'язок). 

 

- Канал Сіверський Донець-Донбас (р. Сіверський Донець, 522 км):  

За 4 доби в канал забрано 1,033 млн м3 води, забір води коливався в межах 

від 1,6 до 4,2 м3/с. Забір води в канал 7, 9 та 12 липня 2022 року не 

здійснювався, канал Сіверський Донець-Донбас не працював.  

- Райгородська гребля КП «Компанія «Вода Донбасу» (р. Сіверський 

Донець, 522 км): 

    З 21.05.2022 КП «Компанія «Вода Донбасу» інформація щодо рівнів води 

та скидних витрат через греблю не надається. 


