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від 12 січня 2022 року 

Прогностична карта погоди на 13 січня 2022 року 

 З початку січня значні морози спостерігались лише вночі, а вдень вони змінювалися 

відлигами. Нинішнє арктичне вторгнення забезпечило зимовим холодом і світлу частину доби.  

В таких умовах та при невеликому сніговому покриві (1-6 см), ґрунт промерз до 13-15 см, а на 

річках і водосховищі більшу частину (50-80%) водної поверхні займає льодостав. Проте 

синоптичні процеси вказують на нове послаблення морозів.    

 Як видно із карти погоди, ще найближча ніч, завдяки надходженню холоду та 

додатковому вихолоджуванню повітря при проясненнях на небі, буде з морозами до 14-19º. 

Завтра вдень Черкащина почне відчувати перші ознаки масштабного та активного циклону, 

який наближається до нас із Північної Атлантики. Атмосферний тиск почне падати, вітер 

змінить свій напрямок на південно-західний, морози послабляться до 2-4º. 

   Період 14-17 січня буде з відлигою та періодичними опадами у вигляді дощу і мокрого 

снігу. При цьому спостерігатиметься сильний вітер 15-20 м/с та інтенсивне падіння 

атмосферного тиску. 

 Короткочасне посилення морозів не забезпечує достатню міцність  льодоставу, тому 

виходити на лід річок і водосховища вкрай небезпечно! Водіям та пішоходам треба бути 

уважними: дорогі і тротуари залишаються слизькими! 
За кліматичними даними, 13 січня середньодобова температура повітря 5,6° морозу, найвища температура 

7,4° тепла була у 1993 р., найнижча 25,0° морозу - у 1963 р. 

 Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби почне падати. Відносна вологість істотно не 

зміниться. 

Попередження про небезпечні метеорологічні явища: 13 січня у Черкаській області та м. Черкаси на дорогах 

ожеледиця (І рівень небезпечності, ЖОВТИЙ) 

ПРОГНОЗ ПОГОДИ 

на добу від 20 год. 12 січня до 20 год. 13 січня 2022  

по Черкаській області Мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в другій половині дня сніг. На 

дорогах ожеледиця.  Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-10 м/с. 
Температура вночі 14-19º морозу, вдень 3-8º морозу. 

по м. Черкаси Мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в другій половині дня сніг. На дорогах 

ожеледиця.  Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 

16-18º морозу, вдень 3-5º морозу. 

Прогноз середньодобової температури повітря: 

13.01 14.01 15.01 

-11º -2º -1º 

14 січня Хмарно. Невеликий мокрий сніг, вдень подекуди з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер 
західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8º морозу, вдень від 2º морозу до 3º 

тепла. 

15 січня Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-

західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла. 
16-17 січня Без опадів, лише вдень 17 січня невеликий мокрий сніг. Температура вночі 16 січня 3-8º 

морозу, 17 січня 0-5º морозу, вдень від 2º морозу до 3º  тепла. 

 

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 
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МЕТЕОРОЛОГІЧНА ТА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ СІЧНЯ 2022 

Внаслідок проникнення арктичного повітря Черкащину охопили помірні морози . 

Максимальна температура повітря лише 3-5º морозу. Мінімальна температура повітря 11-13º 

морозу, на поверхні грунту 10-15º морозу. По області спостерігався невеликий сніг, 0,0-0,8 мм. 

Максимальна швидкість вітру 9-13 м/с. 
Дані метеостанцій Черкаської області з 08:00 год. 11.01 до 08:00 год. 12.01.2022 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 -3 -13 -10 10 0,8 6 10 - 

Золотоноша -3 -12 -13 10 0,3 1 8 -2 

Черкаси -3 -12 -11 13 0,2 3 13 - 

Жашків -5 -13 -12 9 0,7 4 6 -1 

Звенигородка -4 -13 -13 11 0,4 5 5 -2 

Умань -4 -13 -15 12 - 2 8 -3 

Сміла -3 -11 -12 11 0,0 3 15 -2 

Чигирин -4 -11 -10 12 0,2 0 11 -5 

 Наявність снігу на полях висотою 1-6 см та нетривалість похолодання не створюють 

загрози для зимуючих культур. Глибина промерзання грунту 5-15 см. Мінімальна температура 

ґрунту на глибині 3 см (глибина залягання вузла кущіння озимих) 1-5º морозу. 

 

Правила безпеки на кризі 

Шановні громадяни! Якщо ви йдете льодом, а він починає тріскатися та ламатися, слід 

одразу повернути назад. Та якщо все ж таки лід проломився, важливо вести себе якомога 

спокійніше. 

Не варто хапатися за край тонкого льоду, навалюватися на нього всім тілом. Необхідно 

розвести руки в боки і грудьми чи спиною опертися на край льоду, а  ногами робити рухи, як 

при плаванні, намагаючись втриматись на поверхні (якщо течія тягне ноги під лід).  

У такому стані слід спробувати обережно налягати на поверхню льоду, опертися ногами 

у краї ополонки навпроти (якщо товщина льоду близько 5 см), чи робити рухи, ніби плаваєш. 

Якщо вдалося вибратися на лід, необхідно відразу відповзти на твердий лід у бік берега.  

 

ГІДРОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ 

На річках області рівні води на більшості гідропостів коливалися у межах -2..+10 см за 

добу. На деяких ділянках річок рівні утримувалися без змін.  

Продовжувалося посилення льодових явищ. На річках відмічаються забереги 10-40 %, 

шугохід 50 % та неповний льодостав 70-80%. На Кременчуцькому водосховищі: у верхній 

частині спостерігається припай шириною більше 100 м, у районі ГП Сокирно – льодостав з 

ополонками 80%, ГП Черкаси – неповний льодостав 90 %, лише у нижній частині відмічається 

Проте лід не надійний і виходити на нього вкрай небезпечно! 
Відомості про стан малих річок на 08:00 год. 12.01.2022 р. 

 

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

Прогноз метеорологічних умов забруднення атмосферного повітря для підприємств: 

13 січня метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря  не очікуються 

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 147 см 0 0,0  льодостав 

неповний 80% 

р. Супій (ГП Піщане) 300 см 320 см 138 см 0 0,4 0,8 шугохід 50% 

р. Вільшанка (ГП Мліїв) 323 см 352 см 123 см +4 0,0 - забереги 40% 

р. Рось (ГП К-Шевченківський) 350 см 917 см 195 см -2 1,0 0,2 забереги 10% 

р. Гнилий Тікич (ГП Лисянка) 350 см 604 см 327 см 0 0,2 0,8 льодостав 

неповний 70% 

р. Велика Вись (ГП Ямпіль) 400 см 604 см 369 см +10 0,1 0,2 забереги 30% 

р. Тясмин (ГП В. Яблунівка) 420 см - 199 см +2 0,2 0,4 забереги 30% 


