
Щотижнева інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності
Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів

за період з 24 по 30 березня 2022 року

За минулий тиждень температури повітря становила: у нічні години від -2°С до
+5°С, у денні від +5С до 16°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.Водосховища працювали
згідно  з  режимами  роботи,  відповідно  до  наявних  гідрометеорологічних  умов  та
Правил експлуатації.

Станом на 30.03.2022:
Печенізьке  водосховище  (874  км  р.  Сіверський  Донець):  об’єм  –  296,0 млн. м3

(77,3 %), за тиждень зменшився на 15,0 млн. м3, відмітка – 99,42 мБс (-0,20 м). Скид
протягом тижня було збільшено з 20  м3/с до  140,0 м3/с (з 1700 години 27.03.2022р. за
даними КП«Харківводоканал»).

Забір з р. Сіверський Донець на м. Харків (КВ "ДОНЕЦЬ" ВП КП "Харківводоканал",
смт. Кочеток) за тиждень склав 2,783 млн. м3, (середньодобові витрати – 4,6 м3/с). 

-  Краснопавлівське  водосховище  (канал  Дніпро-Донбас):  об’єм  –  107,466 млн. м3

(26,2 %), за тиждень спрацьоване на 0,924 млн.м3, відмітка – 107,21 мБс. 
За  тиждень  на  м.  Харків  та  Харківську  область  забрано  0,915  млн.  м3 води

(середньодобові витрати 1,51 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 тиждень в канал забрано 2,989 млн. м3 води. Забір коливався в межах від 4,1 до

6,2 м3/с. 
Райгородська гребля (р. Сіверський Донець, 522 км) – скид – 55,7 м3/с, за тиждень

зменшився  на 33,2 м3/с, коливався від 55,7 до 89,1 м3/с.
Водозабір  з  р.  Сіверський  Донець  (Західна  фільтрувальна  станція,  467 км

с. Білогорівка) на Луганську область – станом на 30.03.2021 рівень води в р. Сіверський
Донець  –  47,40  мБс,  за  тиждень  зменшилось  на  0,60  м, при  мінімальній  відмітці
46,30 мБс. За тиждень забрано 0,205 млн. м3 води.


