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Про щотижневу водогосподарську обстановку  (за період з 20 по 26 липня 2022 року) 

    

 

●       Метеорологічна  ситуація: температура  вночі  була в межах від +18 ºС до +20 ºС,  на 

8 годину  ранку  від +21 ºС  до +24 ºС, за період з 20 по 26 липня опади не спостерігались –      

0 мм (середня), в т.ч.: Мирнівська ЕД – 0 мм, Червоноярська ЕД – 0 мм, Кілійська ЕД – 0 

мм. Гідрологічні  показники:  на протязі  тижня  рівень  води  в     оз. Китай  коливає  від    

-24 см до -22 см (БС); 

 р. Дунай на Кілійській  дільниці коливає від 0 до 7 см (БС) (критичний рівень 

232см(БС)), на Вилківській  дільниці – від -2 до 4 см (БС) (критичний рівень 80см (БС).  

 На водовідведення на протязі тижня працювала чотири н/ст.. Перекачано 456,00 

тис.м.куб. води.;  

 на подачу води  до точок  виділу працювали 8 н/ст..  Перекачано  171,44 тис.м.куб; 

● забір води в комерційну точку виділу здійснювали 8 н/ст.. Перекачано                      

2724,75  тис.м.куб. води; 

 на водообмін за минулий тиждень працювала одна н/ст, перекачано – 559,42 тис.м3 

води; 

 на  Кілійські очисні споруди працювала н/ст. КГВ-1, перекачано 6,885 тис.м.куб. води;  

 на заповнення РЧВ працювала н/ст. КГВ-2, перекачано  21,872 тис.м.куб. води;  

 на подачу питної  води по КГВ працювали 4 н/ст.: Шевченкове,  Новоселівка, 

Дмитрівка, Василівка. Перекачано    за    тиждень 13,1327 тис.м.куб. води;    

         Небезпечних подій на водних об’єктах в районі не виявлено. Потенційно-

небезпечний  об’єкт – гребля  Дракулівського водосховища  та гідроспоруди на системах, 

які знаходяться  в задовільному стані. Рівень води Дракулівського водосховища  коливався 

від 9,62 м до 9,64м  (об’єм від 324 тис. м
3
 до 341 тис. м

3
 води), що нижче НПР на  1,18 м та 

1,20 відповідно  (НПР -10,8м, факт. – 9,64 м) На протязі тижня поповнення Дракулівського  

водосховища не відбувалося. Мінералізація  води  Дракулівського водосховища станом на 

18.07.2022 року становить 5,02 г/л. Рівень водосховища встановлений за рахунок  

притоку поверхневого стоку. 

 


