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Прогностична карта погоди на 11 січня 2022 року 

 Зміна попередньої відлиги похолоданням, що очікується у найближчі 4 доби відновить 

процеси льодоутворення. Проте для безпечного пересування по льоду на водоймищі необхідно, щоб 

товщина льоду була не менше 10 см для одної людини. Щоб утворився лід 10 см, необхідно, щоб 

температура повітря -10º трималася 9 днів. Зважаючи на поточні погодні умови, коли помірні 

морози утримуються кілька днів, і чергуються з відлигами, лід на водоймах буде тонким і 

ненадійним!   
 Як видно із карти погоди, погоду на Черкащині сьогодні визначатиме тилова частина 

улоговини, куди з північними вітрами почало надходити холодне повітря і вже сьогодні вдень 

температура опустилася нижче 0º. Тому талі води на дорогах та тротуарах будуть підмерзати, 

водіям та пішоходам треба бути обережними! Найближчої ночі чекаємо до 4-9º морозу, завтра 

вдень 2-7º морозу.  

 Далі зі збільшенням впливу антициклону зі Скандинавії, який сприятиме додатковому 

вихолоджуванню арктичного повітря, морози з кожним днем посилюватимуться, а опади 

малоймовірні: в середу впродовж доби чекаємо 8-13º морозу, у найхолоднішу ніч четверга 14-

19º морозу, вдень морози послабляться до 3-8º морозу і п’ятниця субота будуть теплішими 

завдяки надходженню порції атлантичного тепла – вночі 3-8º морозу вдень - близько 0º.  

 Такі нетривалі морози посилять льодоутворення, проте лід буде дуже ненадійний і 

виходити на нього вкрай небезпечно! 
За кліматичними даними, 11 січня середньодобова температура повітря 5,9° морозу, найвища температура 

10,2° тепла була у 2005 р., найнижча 26,5° морозу - у 2009 р. 

 Атмосферний тиск низький, впродовж доби зростатиме. Відносна вологість повітря зменшиться. 

Попередження про небезпечні метеорологічні явища: 11 січня у Черкаській області та м. Черкаси на дорогах 

ожеледиця (І рівень небезпечності, ЖОВТИЙ) 

ПРОГНОЗ ПОГОДИ 

на добу від 20 год. 10 січня до 20 год. 11 січня 2022  

по Черкаській області Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.  

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9º морозу, вдень 2-7º морозу 

по м. Черкаси Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.  Вітер 

північний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8º морозу, вдень 3-5º морозу. 

Прогноз середньодобової температури повітря: 

11.01 12.01 13.01 

-6º -10º -12º 

12-13 січня Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер 

переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура 12 січня вночі та вдень 8-13º морозу; 13 

січня вночі 14-19º морозу, вдень 3-8º морозу.  

14 січня Без опадів. Температура вночі  4-9º морозу, вдень від 2° тепла до 3º морозу. 

15 січня Невеликий сніг. Температура вночі 1-6 морозу, від 2° тепла до 3º морозу. 

 

Умовні позначки: 

В - антициклон, область високого атмосферного тиску. 

Малохмарна та маловітряна погода, з туманами, переважно без 

опадів у холодний період року. 
Н - циклон, область низького атмосферного тиску. 

Хмарна і вітряна погода з різноманітними опадами 

(дощ, сніг, мокрий сніг, мряка). 
Атмосферні фронти відокремлюють повітряні маси з різними 

термічними властивостями: 

 - теплий фронт, вказує на надходження теплої повітряної 

маси, з ним пов’язані опади облогового характеру. 

 - холодний фронт, вказує на  надходження холодної 

повітряної маси – опади зливового характеру. 

-  дощ     -  сніг     -  мокрий сніг    - туман 

Прогноз метеорологічних умов забруднення атмосферного повітря для підприємств: 

11 січня метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря  не очікуються 
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МЕТЕОРОЛОГІЧНА ТА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ СІЧНЯ 2022 

 Вчора атмосферний фронт з півдня зумовив на Черкащині опади у різних фазах: сніг, 

мокрий сніг та дощ. По області випало 0,4-4,6 мм. Максимальна температура була в межах 1º 

морозу – 1º тепла. Мінімальна температура повітря 3º морозу, на поверхні грунту 1-4º морозу. 
Дані метеостанцій Черкаської області з 08:00 год. 09.01 до 08:00 год. 10.01.2022 р. 

Метеостанція 

Температура 

повітря, ºС 

Мінімальна 

температура 

на поверхні 

ґрунту/снігу, ºС 

Максимальна 

швидкість 

вітру, 

м/с 

Кількість 

опадів, 

мм 

Висота 

снігового 

покриву, 

см 

Глибина 

промерзання/ 

відтавання 

ґрунту, см 

Мінімальна 

температура 

ґрунту на глибині 

3 см, °С 
Мах Міn 

Канів -1 -3 -2 4 2,2 6 6 - 

Золотоноша 0 -3 -3 7 4,6 2 5 -1 

Черкаси 1 -3 -3 8 2,9 2 11 - 

Жашків 0 -3 -1 7 3,1 3 3 -0 

Звенигородка 1 -3 -4 7 3,6 5 3 -1 

Умань 0 -3 -2 7 2,2 2 5 -1 

Сміла 1 -3 -2 7 2,6 3 8 -1 

Чигирин 1 -3 -3 7 0,4 0 6 -1 

По області сформувався сніговий покрив, його висота на ранок 10.01 становила 0-6 см. 

Глибина промерзання грунту 3-8 см, найбільше у Черкасах – 11 см. Мінімальна температура 

ґрунту на глибині 3 см (глибина залягання вузла кущіння озимих) 0-1º морозу. 

 

Обережно – тонкий лід! 

Безпечним вважається лід (якщо температура повітря нижче 0°С): 

- для одного пішохода – лід синюватого або зеленуватого відтінку товщиною не менше      

7 см; 

- для обладнання ковзанки – не менше 10-12 см (масове катання – 25 см); 

- масова переправа пішки може бути організована, якщо товщина льоду не менша ніж     

15 см; 

- для переправи вантажного автомобіля – 35-55 см, трактора – 40-60 см. 

 

Уже не раз говорилося про небезпеку, яку приховує у собі лід, та любителі риболовлі 

нехтують усілякими попередженнями і правилами безпеки. У багатьох випадках це 

закінчується трагічно! Трагедією обертаються і зусилля тих, хто поспішає їх рятувати, 

якщо останні не мають при собі елементарних засобів порятунку. 
 

ГІДРОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ 

 На річках області добова зміна рівнів води у більшості гідропостів була у межах -7..+2 

см. На зрегульовані р. Тясмин рівень води за добу підвищився на 16 см, без негативних 

наслідків.  

На більшості річок в районах спостережень русла очистилися від льоду, на окремих – 

спостерігаються забереги 10-30%. На Кременчуцькому водосховищі: у районі гідропоста Канів 

н/б відмічається сніжура 20%, Сокирно – льодохід 10%, Черкаси – припай 20%.  

 
Відомості про стан малих річок на 08:00 год. 10.01.2022 р. 

 

Начальник         Віталій ПОСТРИГАНЬ 
Ольга Прокопенко, Діана Мовсесян 64-91-28 

Водні об’єкти Відмітки повного 

наповнення (для 

річок – вихід води 

на заплаву) 

Небезпечні 

рівні води 

Фактичний 

рівень води 

Зміна 

рівня 

води, 

см 

Темпер

атура 

води, 

°С 

Опади 

мм 

 

Льодові явища 

(утворення) 

Річки: 

р. Золотоношка (ГП Золотоноша) 190 см 210 см 149 см 0 0,1 5 - 

р. Супій (ГП Піщане) 300 см 320 см 134 см +2 1,4 12 - 

р. Вільшанка (ГП Мліїв) 323 см 352 см 121 см 0 0,4 3 - 

р. Рось (ГП К-Шевченківський) 350 см 917 см 189 см +16 1,8 4 забереги 10% 

р. Гнилий Тікич (ГП Лисянка) 350 см 604 см 326 см -1 1,6 2 забереги 10% 

р. Велика Вись (ГП Ямпіль) 400 см 604 см 366 см -2 0,1 0,6 забереги 10% 

р. Тясмин (ГП В. Яблунівка) 420 см - 192 см -7 0,2 3 забереги 30% 


