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Про визначення маловоддя 

на річках України 

 

На Ваш запит, в межах своєї компетенції, повідомляємо, що обчислення 

фактичної водності для мети оцінювання настання (ймовірності настання) 

маловоддя (гідрологічної посухи) на річках України проводиться 

гідрометеорологічними організаціями ДСНС, зокрема спеціалістами відділу 

гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.  

Визначення та оцінка настання (ймовірності настання) маловоддя 

(гідрологічної посухи) виконується у відповідності до відомчого керівного  

Положення про порядок оцінки та інформування про маловоддя (гідрологічну 

посуху) на водних об’єктах суші України.  

Згідно із цим Положенням виділяються основні та допоміжні критерії 

настання маловоддя.   

Основними критеріями є: дуже малі, забезпеченістю 95 % і більше, 

максимальні витрати води (приплив до водосховищ) весняного водопілля, об’єми 

водопілля; середня місячна витрата води у меженний період та у весняний період 

(при відсутності/невираженості водопілля) – 20 % і менше норми відповідного 

місяця;  пересихання (відсутність стоку) упродовж 1 місяця і більше.  

Допоміжними критеріями (при утриманні маловоддя місяць і більше) є: 

середня місячна витрата води у меженний чи весняний період – 20% норми 

наймаловоднішого місяця літньо-осіннього періоду; досягнення, утримання 

значення екологічної витрати води, яка є критичним показником для 

функціонування екосистеми річки та зменшення нижче неї, незалежно від фази 

гідрологічного режиму/періоду року.  
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Оперативна оцінка маловоддя виконується за результатами щоденних 

гідрологічних спостережень (за строковими витратами води, середніми за період 

витратами води, об’ємами стоку за період) з урахуванням складених гідрологічних 

прогнозів (максимальних витрат та об'ємів весняного водопілля, середньої 

місячної/декадної водності) та з використанням узагальнених багаторічних 

гідрологічних даних. Оцінка настання (ймовірності настання) маловоддя  

виконується окремо для періоду весняного водопілля (лютий-травень) та меженного 

періоду (червень-листопад). 

Всю інформацію про гідрологічний режим, водність річок, настання 

маловоддя та про інші гідрологічні явища Ви можете знайти на офіційному 

сайті Українського гідрометцентру у вкладці «Гідрологія». 

При використанні інформації та даних Українського гідрометцентру 

посилання – обов'язкове. 

 

 

Директор   Микола КУЛЬБІДА 

 

 

Перевозчиков 

0442399327 


