Прогноз формування весняної повені
на річках басейнів Сіверського Дінця та Приазов’я у 2017 році
Згідно офіційної інформації Харківського регіонального центру з гідрометеорології
«Прогноз характеристик весняної повені на річках басейнів Сіверського Дінця та
Приазов’я у 2017 році» внаслідок відлиги наприкінці другої декади лютого сніг на
переважній частині басейну р. Сіверський Донець повільно танув, ущільнювався та
насичувався водою, у південному Донбасі та у Приазов’ї – він повністю зійшов (протягом
15-20 лютого). Максимальні запаси води у сніговому покриві відмічались станом на
15 лютого.
На 20 лютого в регіоні склалася наступна гідрометеорологічна обстановка:
● в Харківській та Луганській областях сніговий покрив спостерігався висотою
11 – 40 см, на переважній частині Донецької області висота снігу становила 5 – 17 см;
● в басейні Сіверського Дінця середні запаси води у сніговому покриві по
основних замикаючих створах у міліметрах (% норми) становили: до Куп’янська 85 (218),
до Печеніг 80 (229), до Змійова 83 (252), до Ізюма 79 (263), до Лисичанська 65 (241);
зимове зволоження ґрунту характеризується як добре та відмінне і становило 130-185мм;
● суцільний льодовий покрив зберігся лише на р. Сіверський Донець на ділянці
м. Ізюм – с. Протопопівка та на р. Оскіл товщиною криги 22-26 см, на р. Уди, р. Лопань та
на Печенізькому і Червонооскільському водосховищах товщиною криги 32-48 см, але вже
почались процеси його руйнування;
● поточні рівні води на р. Сіверський Донець, на малих річках Харківської області
та на р. Сухий Торець, р. Айдар біля смт. Білолуцьк вищі за середні багаторічні позначки
на 0,1-0,75 м, за винятком ділянки м. Ізюм – с. Яремівка на р. Сіверський Донець, де вони
нижче цих позначок (в середньому на 15 см). На річках Донбасу та Приазов’я поточні
рівні води переважно нижчі за середні багаторічні позначки;
● водності у порівнянні з місячною нормою складає:
- р. Сіверський Донець на ділянці с. Огірцеве – м. Ізюм 105-150 %, на ділянці
с. Яремівка – м. Лисичанськ 80-100 %;
- р. Оскіл коливалась у межах 50-95 %;
- річок правобережних притоків р. Сіверський Донець в межах 10-30 %;
- річок Приазов’я у межах 45 %.
Гідрометеорологічна обстановка, яка склалась на території річкових
водозборів регіону станом на 20 лютого:
- початок весняного водопілля 2017 року на р. Сіверський Донець та його
лівобережних притоках у Донбасі прогнозується: кінець третьої декади лютого – перша
декада березня, що близько до середніх багаторічних строків. На малих річках Харківської
області з 18 лютого спостерігається поступовий розвиток весняного водопілля, яке має
повільний характер;
- весняне водопілля 2017 року на р. Сіверський Донець та його лівобережних
притоках і на малих річках Харківської області за величиною максимальних рівнів та
витрат води може бути переважно близьким до середніх багаторічних значень (чого не
спостерігалось останніми роками), а в разі інтенсивного й дружнього сніготанення
можливе дещо вищого за норму. На правобережних притоках р. Сіверський Донець
весняне водопілля очікується нижчим за норму;

- на річках Приазов’я весняна повінь не прогнозується внаслідок того, що в цьому
регіоні зберігаються достатні глибини промерзання 40-60 см, при проходженні очікуваних
у третій декаді лютого опадів можливий розвиток дощового паводку.
- підйоми рівнів води над передпаводковими можуть скласти: на р. Сіверський
Донець 1,4-3,0 м; на р. Оскіл біля м. Куп’янськ 1,60 м; на малих річках Харківської
області 0,8-1,9 м; лівобережних притоках р. Сіверський Донець в Донецькій та Луганській
областях 1,5-3,5 м; правобережних притоках р. Сіверський Донець в Донецькій області та
річки Приазов’я 0,5-1,0 м, за винятком р. Бахмут (очікуваний підйом до 1,9 м). Можливий
вихід води на понижені ділянки заплави більшості річок басейну р. Сіверський Донець.
Також можливе підтоплення населених пунктів річками: р. Сіверський Донець –
Чугуївський район с. Башкирівка, м. Ізюм (Харківська область), Попаснянський район
м. Сєвєродонецьк (Луганська область); р. Харків – Харківський район с. Циркуни; р. Оскіл
– м. Куп’янськ та Заоскілля (Харківська область); р. Красна – Кремінський, Сватівський та
Троїцький райони (Луганська область); р. Айдар – Старобільський район (Луганська
область).

