Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності
Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області за грудень 2018 року
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У 1-й декаді січня очікується морозна погода із періодичними снігопадами.
Нічна температура очікуються в межах 6..11º морозу, денна 1..6º морозу. На Різдвяні
свята і до кінця періоду морози посиляться на кілька градусів і місцями можуть
сягати -13..-17º, вдень -4..-9º. Впродовж декади випадатиме періодично невеликий
сніг, часом помірний.
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Грудень 2018 року видався звичайним за рівнем місячної температури та з
надмірною кількістю опадів. При цьому він був один із найбільш холодних за
останні 5 років.
Грудень характеризувався частими періодами складної погоди. Особливо
складними вони були 24.12 та 25.12, коли поряд із сильними снігопадами у східній
частині області спостерігались тривалі хуртовини та посилений вітер до 21 м/с. Такі
погодні умови щодекади сприяли значному снігонакопиченню, а в кінці місяця і
формуванню снігових заметів. Середня температура повітря за грудень становила
1,8-2,4° морозу, що в межах кліматичної норми. Впродовж місяця спостерігалось
чергування «хвиль» холоду та тепла. Найбільш холодна погода спостерігалась на
початку та в кінці місяця. Мінімальна температура повітря в найбільш холодну ніч
03.12 знижувалась до 12-20° морозу. Поверхня снігу охолоджувалась до 16-25°
морозу. Максимальна температура повітря в 1 та 3-й декадах підвищувалась до 2-5°
тепла. Поверхня грунту прогрівалась до 1-2° тепла. Опадів переважно у вигляді
снігу, в окремі дні й дощу, мряки та мокрого снігу випало 51-87 мм, або 106-180 %
місячної норми. Добовий максимум опадів становив від 12 до 26 мм і найбільшим
був у Чигирині.
На річках області. За грудень місяць у створах гідропостів спостерігалось
коливння рівнів води від -2 см ( р. Супій, ГП Піщане) до +34 см ( р. Золотоношка,
ГП Золотоноша). Температура води коливалась в межах від 0° до 0,8°С.
На Кременчуцькому водосховищі рівні води за грудень на гідропостах
понизились на 16-27 см. В районі ГП Черкаси рівень води станом на 02.01.19
становить 78,91 м БС. Температура води коливалась в межах 0,8 - 0,1°С.

Водогосподарські системи, комплекси споруд та окремі споруди на водних
об’єктах працювали в проектному режимі, гідротехнічні споруди знаходились в
задовільному стані. Ведеться контроль за станом водних об’єктів, виконанням
заданих режимів роботи на водних об’єктах.
Насосні станції знаходяться в стадії підготовки до поливного періоду.
У відповідності до затверджених правил експлуатації.
Канали та гідротехнічні споруди працюють в проектному режимі.
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1. Продовжується скид неочищених стоків КП «Міський водоканал»
м.Золотоноша в р. Суха Згар.

В зв’язку з скидом неочищених стоків відбувається забруднення
р. Суха Згар (МК Деньгівський), р. Золотоношка та грунтових вод населених
пунктів, прилеглих до цих річок.

