
 
Гідрометеорологічна та водогосподарська обстановка за тиждень  

в межах басейну річок Приазов’я 
(період з 22.07.2021 по 28.07.2021) 

 

1. 

Узагальнена 
гідрометеорологічна 
обстановка по 
басейнах та 
суббасейнах річок 

В межах басейну річок Приазов’я спостерігалась переважно 
сонячна погода, без істотних опадів. Температура повітря 
коливалася від  +14…+23оС вночі та  до  +21…+35оС вдень. 

2. 

Гідрохімічна (якість 
води) та 
гідрогеологічна 
ситуація 

Гідрогеологічна ситуація в цілому задовільна, але у 
частково підтопленому стані (глибина залягання рівнів 
ґрунтових вод 1,5 – 5,0 метра) без поверхневого затоплення, 
по басейну річок Приазов’я знаходиться 1 населений пункт 
у Мелітопольському районі (с. Удачне) Запорізької області. 
Площа підтоплення по басейну Приазов’я – 1,9 га. 
Підтоплені території розташовані в заплавах річок та в 
подових пониженнях. 

3. Робота водогосподарського комплексу 

3.1. 

Робота насосних 
станцій (об’єми 
перекачаної чи поданої 
води), каналів та ГТС 

Режим роботи водогосподарського комплексу 
повсякденний. 
Для захисту від підтоплення сільських населених пунктів і 
сільгоспугідь в межах басейну річок Приазов’я дренажні 
насосні станції працюють по мірі необхідності. 
З початку 2021 року насосними станціями відведено 
дренажної води загальним об’ємом – 2194,7 тис.м3 
(Запорізька область – 513,3 тис.м3; Херсонська область – 
1681,4 тис.м3). Забрано води споживачами з початку 
поливного сезону – 28,6 млн.м3. 
Водосховища працюють згідно Правил експлуатації та 
диспетчерських графіків згідно наданих підприємств-
водокористувачів. 
Стан водосховищ комплексного призначення: 
Павлопільське водосховище (р. Кальміус):  
відмітка НПР – 33,8 м БС, факт – 33,22 мБС; об’єм при НПР 
– 64,2 млн.м3, факт – 59,495 млн.м3 (92,67 %), скид –  
5,2 м3/с; 
Старо-Кримське водосховище (р. Кальчик): 
відмітка НПР – 41,0 м БС, факт – 40,54 мБС; об’єм при НПР 
– 40,09 млн.м3, факт – 37,926 млн.м3 (95%), скид – 1,5 м3/с; 
Анадольське водосховище (р. Малий Кальчик):  
відмітка НПР – 99,15 м БС, факт – 99,15 мБС, об’єм при 
НПР – 1,989 млн.м3, факт – 1,989 млн.м3 (100 %), скид –  
0,2 м3/с; 
Стародубівське водосховище (р. Каратиш):  
відмітка НПР 51,0 м БС, факт – 50,9 мБС; об’єм при НПР – 
4,0 млн.м3, факт – 3,960 млн.м3 (99 %), скид – 0,2 м3/с. 
Запорізька область:  
Бердянське водосховище: відмітка НПР – 22,75 мБС, факт – 
22,49 мБС, об'єм при НПР – 16,3 млн.м3, факт – 13,46 млн.м3 
(83 %). 

3.2. Режим роботи ГЕС на 
водосховищах 

- 



4. 

Пропуск повені і 
паводків: (введені 
ступені 
протипаводкового 
захисту) 

Рівні води на річках басейну Приазов’я знаходяться нижче 
рівнів корінних берегів. Гідрологічна ситуація, стан водних 
об’єктів та гідротехнічних споруд, які знаходяться на 
балансі підвідомчих організацій БУВР річок Приазов’я під 
постійним контролем. Підтримується зв’язок зі всіма 
об’єктами водогосподарських систем. 

5. 

Інформація про 
надзвичайні ситуації, 
що трапилися, чи 
ліквідація яких була 
завершена у звітний 
період, з повним 
описом ситуації 

Внаслідок складних погодних умов на території Запорізької 
області вдень та ввечері 22.07.2021 р. метеостанціями 
Запорізького ЦГМ були зафіксовані дощі різної 
інтенсивності - від значних до надзвичайних, дощі 
супроводжувались грозами та посиленням вітру до 16 м/с. 
За день у південній частині області випало від  
46 мм до 126 мм опадів, що відповідає 117-350% місячної 
норми. Найбільша кількість опадів (126 мм – три з 
половиною норми опадів) була зафіксована у  
м. Бердянськ. 
В с. Новоолексіївка Бердянського району за п'ять годин 
випало 154 мм опадів. Станом на 4.00 годину 23.07.2021р. 
рівень води на річці Лозуватка (с.Новоолексіївка) становив 
332 см (рівень виходу води на заплаву – 410 см) і на річці 
Берда (с.Осипенко) – рівень становив 358 см (рівень виходу 
води на заплаву – 400 см). Станом на 8.00 годину 23 липня, 
вода пішла на спад і рівень понижується.  
За даними ДСНС 22 липня у м. Бердянськ внаслідок 
інтенсивних опадів загинуло 2 особи (обрив 
електропроводів на підтопленій ділянці) та сталося 
затоплення 70 дворогосподарств. Підрозділами ДСНС 
надано допомогу 32 особам, з них 10 дітей (виведено з 
підтоплених ділянок). Відкачано близько 740 м3 води.  
Через значну кількість опадів 22-23.07.21 р. на території 
Херсонської області було затоплено 31 приватне подвір’я 
на території Генічеського МТГ (с. Щасливцево), 
Новотроїцької СТГ (с.Ковильне, с.Двійне, с. Зелене),  
35 присадибних ділянок на території Новотроїцької СТГ (с. 
Василівка). Відкачування води проводилось із залученням 
техніки ДСНС та приватної техніки. 
Станом на 27.07.21 ситуація стабілізувалась, затоплення 
ліквідовано. 

 


