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від 14 січня 2022 року 

Прогностична карта погоди на 15 січня 2022 року 

 Ми наблизилися до середини календарної зими. Перша її половина була переважно тепла 

завдяки атлантичному теплу, проте вмістила «порції» і сильних морозів до 15-18º, і значних опадів, 

коли за ніч випадала декадна норма дощу, і порції снігу створювали сніжний покрив до 6-11 см, і 

сильний вітер.      

 Як видно із карти погоди, на Черкащині  - вдень та найближчої ночі сильний вітер! Причина 

тому - протидія глибокого, масштабного північноатлантичного циклону і антициклону із заходу. Цей 

баричний «велетень» приніс атлантичне тепло і зумовив значні коливання температури та  

атмосферного тиску: за добу температура по області зросла на 16-19º, атмосферний тиск «впав» в 

середньому на 18 одиниць!  

 Найближчої ночі зберігатимуться пориви північно-західного вітру 25-27 м/с і на фоні невеликих 

морозів до 1-3º спостерігатиметься невеликий дощ, який перейде у мокрий сніг. У суботу вдень 

зберігатимуться небезпечні пориви вітру, проте менш інтенсивні – 15-20 м/с, можливий невеликий 

мокрий сніг на фоні температури близько 0º. Неділя буде нагадувати суботу, лише вітер дещо 

послабиться.  

 Надалі, до 20 січня, домінуватимуть потужні атлантичні циклони, що зумовить на підвищеному 

для цього часу температурному фоні вітряну погоду, коливання температури від невеликих «плюсів» до 

невеликих «мінусів» та невеликі опади.  
За кліматичними даними, 15 січня середньодобова температура повітря 6,2° морозу, найвища температура 

7,6° тепла була у 2007 р., найнижча 26,5° морозу - у 1985 р. 

Попередження про стихійні метеорологічні явища: 15 січня 2022 року по Черкаській області та м. Черкаси 

на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, ЖОВТИЙ) 

15 січня 2022 року по Черкаській області та м. Черкаси пориви вітру 25-27 м/с. (II-й рівень небезпечності, 

ПОМАРАНЧЕВИЙ) 

ПРОГНОЗ ПОГОДИ 

на добу від 20 год. 14 січня до 20 год. 15 січня 2022  

по Черкаській області Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без 

істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, вночі пориви 25-27 м/с, вдень 

пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби 3º морозу – 2º тепла. 

по м. Черкаси Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних 

опадів. На дорогах ожеледиця.  Вітер північно-західний, вночі пориви 25-27 м/с, вдень пориви 15-20 

м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 1º морозу - 1º тепла. 

Прогноз середньодобової температури повітря: 

15.01 16.01 17.01 

0º -1º -2º 

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

західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень від 2 морозу до 3º тепла.  

17 січня Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На 

дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7º 

морозу, вдень від 2 морозу до 3º тепла. 

18 січня Невеликі опади. Температура вночі 0-5º морозу, вдень від 3º морозу до 2 тепла. 

19 січня Без істотних опадів. Температура вночі 3-8 морозу, вдень 0-5º 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 
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Орієнтовний прогноз на 20-24 січня Часом невеликий сніг, лише 22 січня без істотних опадів. 

Температура 20-21 січня вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; 22 січня вночі 4-9° 

морозу, вдень 0-6° морозу; 23-24 січня вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу. 

 

МЕТЕОРОЛОГІЧНА ТА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ СІЧНЯ 2022 

Ще вчора на Черкащині панувала морозна погода, а вже сьогодні до керування погодою 

приступив Північно-Атлантичний циклон, який зумовить невеликі опади та послаблення 

морозів. 
Дані метеостанцій Черкаської області з 08:00 год. 13.01 до 08:00 год. 14.01.2022 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 -2 -15 -14 9 0,8 2 14 - 

Золотоноша -4 -16 -17 8 0,5 1 16 -5 

Черкаси -4 -15 -16 13 0,8 1 16 - 

Жашків -3 -15 -15 12 1,2 2 7 -2 

Звенигородка -4 -14 -16 10 1,2 5 8 -2 

Умань -3 -14 -15 9 0,6 1 9 -4 

Сміла -4 -15 -14 9 1,1 1 18 -5 

Чигирин -4 -14 -15 10 0,2 - 21 -10 

Максимальна температура вдень 2-4º морозу. Мінімальна температура повітря та на поверхні 

грунту 14-17º морозу. По області пройшли невеликі опади у різних фазах 0,2-1,2 мм. Максимальна 

швидкість вітру 8-13 м/с. Висота снігового покриву на ранок 1-5 см, у Чигирині відсутній. Глибина 

промерзання грунту у західній частині області 7-9 см, на решті території 14-21 см. Мінімальна 

температура ґрунту на глибині 3 см (глибина залягання вузла кущіння озимих) 2-10º морозу. 
Атмосферний тиск його вплив на людину 

Організм людини являє собою унікальну систему, яка без проблем може адаптуватися до будь 

яких температурних умов. Хоча це й непросто. 

Коли відбувається різке потепління – це також не найприємніший сюрприз. Хоча багато і мріють 

погрітися на сонечку, але коли за один день температура підскакує, наприклад, на 10 градусів, організм 

відчуває шок. У першу чергу тому, що при різкому підвищенні температури в повітрі зменшується вміст 

кисню. Це ускладнює роботу серця, і – як наслідок – з’являються слабкість і сонливість. 

При зниженні атмосферного тиску відбувається зворотний процес: артеріальний тиск 

підвищується. Зрозуміло, найбільш чутливі до стрибків атмосферного тиску пацієнти із захворюваннями 

серцево-судинної системи – вони скаржаться на головний біль, озноб, сонливість. 

 

ГІДРОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ 

На річках області рівні води знизилися на 1-9 см за добу, на деяких утримувалися без змін. 

На зрегульованій р. Тясмин рівень води за добу підвищився на 20 см, без негативних наслідків. 
Відомості про стан малих річок на 08:00 год. 14.01.2022 р. 

 

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

Прогноз метеорологічних умов забруднення атмосферного повітря для підприємств: 

15 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 

Опад

и 

мм 

 

Льодові явища 

(утворення) 

Річки: 

р. Золотоношка (ГП Золотоноша) 190 см 210 см 147 см 0 0,0 0,5 льодостав 

неповний 90% 

р. Супій (ГП Піщане) 300 см 320 см 134 см -2 0,2 2 льодостав з 

ополонками 20% 

р. Вільшанка (ГП Мліїв) 323 см 352 см 123 см 0 - 1 забереги 50% 

р. Рось (ГП К-Шевченківський) 350 см 917 см 198 см -9 0,6 1 забереги 10% 

р. Гнилий Тікич (ГП Лисянка) 350 см 604 см 324 см -1 - 0,2 льодостав 

суцільний 100% 

р. Велика Вись (ГП Ямпіль) 400 см 604 см 374 см -5 0,1 1 льодостав 

неповний 80% 

р. Тясмин (ГП В. Яблунівка) 420 см - 179 см +20 0,2 1 льодостав з 

ополонками 60% 


