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Прогностична карта погоди на 2 лютого 2022 року 

 Після попереднього активного наступу циклонів, поточний тиждень виявляється більш 

спокійним у погодному відношенні. Антициклони із заходу та сходу зумовлюють прояснення 

на небі, що призводить до морозів вночі та невеликої відлиги вдень. При цьому середній 

температурний фон близький до 0º, що на 4º вище кліматичної норми. Лише іноді ця «погодна 

ідилія» може порушуватися. 

 Як видно із синоптичної карти, проникнення холодного повітря на акваторію Чорного 

моря сприятиме утворенню там невеликого локального циклону, який завтра вдень зумовить у 

південно-східній частині Черкаської області дощ зі снігом на температурному фоні 0º. Решта 

частина області залишиться у зоні більш спокійної та без суттєвих опадів погоди. Ніч, завдяки 

проясненням на небі, обіцяє бути помірно-морозною  з температурою до -5-7º. 

     Надалі, до кінця робочого тижня,  на всій території області значних змін у погоді не 

прогнозується. Переважатиме без суттєвих опадів погода з коливаннями температури від 4-6º 

вночі до 1-3º тепла вдень. 

 Коливання температури від морозів до відлиг сприяє збереженню ожеледиці на 

неочищених ділянках доріг та тротуарів, послаблює льодостав на водних об’єктах області.      
За кліматичними даними, 2 лютого середньодобова температура повітря 5,0° морозу, найвища 

температура 9,0° тепла була у 2002 р., найнижча 29,5° морозу - у 1967 р. 

 Атмосферний тиск знижений, наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря 
дещо збільшиться. 

Попередження про небезпечні метеорологічні явища: 2 лютого по Черкаській області та м. Черкаси на 

дорогах ожеледиця. (І рівень небезпечності, ЖОВТИЙ) 

ПРОГНОЗ ПОГОДИ 

на добу від 20 год. 01 лютого до 20 год. 2 лютого 2022  

по Черкаській області Мінлива хмарність. Без істотних опадів, вдень в східній половині дощ зі 

снігом. На дорогах ожеледиця. Місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура 

вночі 3-8º морозу, вдень 0-5º тепла. 

по м. Черкаси Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень дощ зі снігом. На дорогах 

ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі  5-7º морозу, вдень 0-2º тепла. 
Прогноз середньодобової температури повітря: 

02.02 03.02 04.02 

-2º -2º -5º 

3-4 лютого Хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно 

північно-західний, 5-10 м/с. Температура 3 лютого вночі 1-6º морозу, вдень від 3º морозу до 2º 

тепла; 4 лютого вночі 5-10º морозу, вдень 0-5º морозу. 

5-6 лютого Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Температура вночі 5 

лютого 4-9º морозу, 6 лютого 0-5º морозу, вдень від 3º морозу до 2º 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 

Прогноз метеорологічних умов забруднення атмосферного повітря для підприємств: 

2 лютого  очікуються метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря. 
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МЕТЕОРОЛОГІЧНА ТА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ  

На Черкащині утримується зимовий режим погоди. Вчора під впливом тилової частини 

циклону з північного сходу по області випадали невеликі опади 0,0-0,4 мм. Стовпчики термометрів 

вдень підвищувалися до 1-3º тепла, вночі знижувалися до 2-4º морозу. Максимальна швидкість 

вітру 10-13 м/с. 
Дані метеостанцій Черкаської області з 08:00 год. 31.01 до 08:00 год. 01.02.2022 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 -6 11 0,3 1 23 - 

Золотоноша 2 -3 -7 12 0,4 6 21 -1 

Черкаси 1 -4 -5 14 0,4 4 26 - 

Жашків 1 -3 -6 12 - 3 14 -1 

Звенигородка 1 -2 -6 13 0,0 4 19 -1 

Умань 1 -2 -7 10 0,0 4 19 -1 

Сміла 1 -3 -5 13 0,4 2 26 -2 

Чигирин 3 -3 -5 13 0,0 2 26 -2 

Станом на ранок 01.02. висота снігового покриву 1-6 см. Глибина промерзання ґрунту по 

області від 14 см (Жашків) до 26 см (Черкаси, Чигирин, Сміла). Мінімальна температура ґрунту на 

глибині 3 см (глибина залягання вузла кущіння озимих) 1-2º морозу. 

Як змінилася кількість опадів у лютому в останні 30 років? 

 Кількість опадів зменшилася всередині лютого, на початку та наприкінці місяця вона майже 

не змінилася. В останні 30 років у порівнянні з попереднім 30-ти річним періодом  лютий  став  

значно теплішим, кількість опадів дещо зменшилася. При цьому в першій половині місяця окремі 

морози сталі сильнішими.           

 

ГІДРОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ 

На річках області триває режим зимової межені, з добовим коливанням рівнів води у межах 

0..-2. Лише на зарегульованій р. Рось рівень води за добу підвищився на 10 см, без негативних 

наслідків. Відлиги зумовлюють послаблення льодових явищ на водних об’єктах області. На річках 

відмічаються забереги залишкові 10-30 %, осівший лід, та льодостав з ополонками 70%. На р. 

Гнилий Тікич льодові утворення відсутні. На Кременчуцькому водосховищі: у верхній частині 

спостерігаються припай шириною більше 100 м, у районі гідропоста Сокирно – чисто. Лише у 

районі гідропостів Черкаси та Адамівка утримується суцільний льодостав.  

 

Відомості про стан малих річок на 08:00 год. 01.02.2022 р. 

 

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

Основні 
кліматичні 

періоди 

1 декада 2 декада 3 декада Місяць (коливання) 

Кількість опадів, мм 

1961-1990 рр. 8 17 8 33 (0 мм -1972 до  

       84 мм -1970) 

1991-2020 рр. 11 11 9 31   (6 мм -2014 до 

       82 мм – 2010) 

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 129 см -2 - 0,4 льодостав 70% 

з ополонками 

р. Супій (ГП Піщане) 300 см 320 см 128 см 0 1,0 2 забереги 

залишкові  

р. Вільшанка (ГП Мліїв) 323 см 352 см 119 см 0 - - забереги 30 % 

р. Рось (ГП К-Шевченківський) 350 см 917 см 177 см +10 0,8 0,0 забереги 10% 

р. Гнилий Тікич (ГП Лисянка) 350 см 604 см 326 см -1 1,6 - чисто 

р. Велика Вись (ГП Ямпіль) 400 см 604 см 338 см -2 0,2 - забереги 

 залишкові 20% 

р. Тясмин (ГП В. Яблунівка) 420 см - 159 см 0 0,2 0,0 осівший лід 


