Інформація про водогосподарську обстановку
в зоні діяльності Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області
за листопад 2018 року
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3.2.

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.
Проводиться підготовка насосних станцій до зимового періоду.
У відповідності до затверджених правил експлуатації.
Канали та гідротехнічні споруди працюють в проектному режимі.

Пропуск повені і паводків
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За консультацією синоптиків, в 1-й декаді грудня відчутно потеплішає.
При цьому погода очікується нестійкою з періодичними опадами різної
інтенсивності, переважно у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура
повітря після помірних морозів -9-14° на початку декади, вдень 3.12
підвищиться і впродовж декади утримуватиметься вночі 0..5º морозу, вдень
0..5º тепла.

Робота водогосподарського комплексу
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Листопад 2018 року видався холодним із недобором опадів. При цьому, у
більшості днів місяця, крім початку, спостерігалась негативна температурна
аномалія. Стійкий перехід середньодобової температури повітря через +5° у
бік зниження відбувся 6-7.11, та практично одночасно – 10-13.11 відбувся
перехід через 0°, а з ним на 2-2,5 тижні раніше звичайного розпочався
зимовий режим погоди. Якщо в першій половині місяця суттєвих опадів не
було, друга відзначилась трьома виходами південних циклонів, які на своєму
шляху зумовлювали періодичні опади, в окремі дні сильні, переважно у
вигляді снігу, в окремі дні і дощу та комплекс небезпечних явищ погоди:
тумани, ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледицю на дорогах. Вже
всередині місяця сформувався сніговий покрив, висота якого на кінець
місяця становила 2-11 см.
Середньомісячна температура повітря становила від -0,1°С морозу до
+0,4°С тепла, що на 2°С нижче норми.
Опади у вигляді мряки, дощу та снігу спостерігались упродовж 9-17 днів
загальною кількістю за місяць від 20 до 50 мм (50-120 % норми). Найменше
опадів випало в північних районах, найбільше – в південних. Добовий
максимум опадів становив від 8 до 17 мм.
На річках області за минулий місяць у створах гідропостів спостерігалось
коливння рівнів води в межах від 95 до 193 см. У створах гідропоста
Лисянка рівні води коливались в межах 330 – 339 см; Ямпіль – 288 – 327 см.
Температура води коливалась в межах від 10°С до 0°С.
На Кременчуцькому водосховищі рівні води за листопад на гідропостах
коливались в бік зниження в межах від 79,64 м БС до 79,10
м БС.
Температура води коливалась в межах 11,0 - 0,1°С.
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Наслідки НС

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.

