Інформація
про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Черкаського облводресурсів
за період з 06 по 13 червня 2018 року
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Погода першої декади червня на Черкащині характеризувалася
значними коливаннями температури та дефіцитом опадів. В окремі дні
спостерігалися не рівномірні типово літні короткочасні дощі, які подекуди
супроводжувалися грозами та шквалами. Максимальна температура повітря
в найбільш теплі дні, 4-5 червня, на більшості площ підвищувалась до 2829°, в районах крайнього сходу області – до 30-31°. Мінімальна
температура повітря в найхолоднішу ніч 07.06 знижувалась до 4-6°.
Поверхня грунту в найтепліші дні прогрівалась до 52-60°, в найбільш
холодні ночі охолоджувалась до 4-7° тепла.
На більшості річок області протягом тижня спостерігалось
зниження рівнів води на -1-18 см. Лише на річках Рось та Велика Вись рівні
води в порівнянні з минулим тижнем зросли на 1 см кожен. На ГП Мліїв
рівні води залишились без змін.
На Кременчуцькому водосховищі протягом тижня спостерігалось
зниження рівнів води. на гідропостах: на ГП Канів та Сокирно на 48 та 14
см; в районі міста Черкаси – на 9 см.

На 15-16 червня. Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північносхідний і східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18º, вдень 24-29º. На 1718 червня. Без опадів. Температура вночі 11-16º, вдень 23-28º.
Робота водогосподарського комплексу
Водогосподарські системи, комплекси споруд та окремі споруди на
водних об’єктах працюють в проектному режимі, гідротехнічні споруди
знаходяться в задовільному стані. Ведеться контроль за станом водних
об’єктів, виконанням заданих режимів роботи на водних об’єктах.
Насосними станціями розпочаті роботи, пов’язані із забором води із
джерел зрошення для поливу сільськогосподарських культур. Станом на
11.06.2018 року насосні станції державних зрошувальних систем для
поливу сільськогосподарських культур подали воду в об’ємі 2464,6 тис.м³,
зокрема: Першотравнева – 482,1 тис.м3, Вереміївська – 91,8 тис.м3
Піщанська – 858,2 тис.м3, Дмитрівська – 258,3 тис.м3, Домантівська – 85,2
тис.м3, Чорнявська – 154,6 тис.м3, Худяківська – 150,2 тис.м3 , Черкаська –
194,5 тис.м3 Рацівська – 115,4 тис.м3, Тальнівська – 64,9 тис.м3, Юрківська
– 8,1 тис.м3, Уманська – 1,3 тис.м3.

Режим роботи
У відповідності до затверджених правил експлуатації.
водосховищ
Працюють у звичайному режимі: шлюзи підняті, забезпечений
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Інформація про надзвичайні ситуації (НС)
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Продовжується скид неочищених стоків КП «Міський водоканал» м.
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Виконавець

В зв’язку із скидом неочищених стоків з очисних споруд КП
«Міський водоканал» м. Золотоноша відбувається забруднення р.Суха Згар
та р.Золотоношка.
Провідний
гідротехнік
відділу
водогосподарських
споруд
та
гідрогеологомеліоративних робіт
В.В. Яровий

Гідрологічні показники станом на 8 год. ранку за період з 06.06.2018 по 13.06.2018 року
Водні об’єкти
ГП Канів н/б
ГП Сокирно
ГП Черкаси
Річки:
р. Золотоношка
(ГП Золотоноша)
р. Супій (ГП Піщане)
р. Вільшанка
(ГП Мліїв)
р. Рось (ГП
К-Шевченківський)
р. Гнилий Тікич
(ГП Лисянка)
р. Велика Вись
(ГП Ямпіль)
р. Тясмин
(ГП В. Яблунівка)

Відмітки повного на- пов
нення (для річок – вихід
води на заплаву)
81,01 мБС
-//-//-

Небезпечні
рівні води

Фактичний
рівень води
на 13.06.18р.
81,10 м БС
80,99 м БС
81,01 м БС

Зміна рівня води
за тиждень, см

81,45 мБС
82,50 м БС
82,33 м БС

Фактичний
рівень води
на 06.06.18р.
81,58 м БС
81,13 м БС
81,10 м БС
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