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Прогностична карта погоди на 8 лютого 2022 року 

 На поточному тижні потужні циклони та західний перенос повітряних мас організують на 

Черкащині теплу, як для цього часу, погоду. Незначний сніговий покрив на полях нашої області, 

який на сьогоднішній ранок становив 1-4 см, з надходженням тепла з «атлантичного конвеєра» 

остаточно зійде, а незначна цементація ґрунту дозволить талій воді поповнити вологозапаси. Проте, 

в цей період буде вітряно, в окремі дні випадатимуть опади у різних фазах. 

 Як видно із синоптичної карти, найближчої ночі атмосферні фронти циклону «ROXANA» 

принесуть в наш регіон мокрий сніг та дощ при температурі повітря -4+1º, тому на дорогах буде 

слизько! Завтра в другій половині дня атмосферний розділ залишить Черкащину, тому опади 

припиняться, денні темперами коливатимуться близько 0º. 

У середу поля фронтальної хмарності зумовлять невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі 0-5º 

морозу, вдень 0-5º тепла. На дорогах та тротуарах вночі та вранці буде слизько. 

Надалі, до кінця тижня антициклони із Заходу «HOLM» та «INGO» організовуватимуть 

переважно суху, погожу погоду. Не дивлячись на наявність більшості зимових атрибутів, 

температурний фон відповідатиме початку березня. денні максимуми сягатимуть 3-8º тепла, вночі 

невеликі морози.  

 Враховуючи денні відлиги, лід на водоймах області буде втрачати міцність, тому виходити 

на нього небезпечно!  
За кліматичними даними, 8 лютого середньодобова температура повітря 3,3° морозу, найвища 

температура 10,5° тепла була у 2011 р., найнижча 25,9° морозу - у 1976 р. 
    Атмосферний тиск низький, впродовж доби зростатиме. Відносна вологість повітря збільшиться. 

Попередження про небезпечні метеорологічні явища: 8 лютого по Черкаській області та м. Черкаси на 

дорогах ожеледиця. (І рівень небезпечності, ЖОВТИЙ) 

ПРОГНОЗ ПОГОДИ 

на добу від 20 год. 7 лютого до 20 год. 8 лютого 2022  

по Черкаській області Хмарно з проясненнями. Вночі помірні, вдень невеликі дощ та мокрий 

сніг. Місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями 

пориви 15-18 м/с. Температура вночі 4º морозу-1º тепла, вдень 2º морозу -3º тепла. 

по м. Черкаси Хмарно з проясненнями. Вночі помірні, вдень невеликі дощ та мокрий сніг. На 

дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 0-

2º тепла. 

Прогноз середньодобової температури повітря: 

08.02 09.02 10.02 

-1º 1º 2º 

9 лютого Хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах вночі та вранці 

місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень 0-

5º тепла.  

10 лютого Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах вночі та вранці місцями 

ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2° тепла - 3º морозу, вдень 0-5º тепла. 

11-12 лютого Без опадів. Температура 11 лютого вночі 4º тепла - 1º морозу, вдень 3-8º тепла; 12 

лютого вночі 0-5º морозу, вдень  0-5º 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 

Надходження тепла з Атлантики зумовило на Черкащині значне підвищення температури. 

Середній температурний фон наразі на 5-6º вище норми. Температура повітря вдень досягала 2-

5º тепла. Мінімальна температура повітря 0-1º морозу, на поверхні снігу/ґрунту – 3-6° морозу. 

Опадів не спостерігалося. Максимальна швидкість вітру 7-9 м/с. 
Дані метеостанцій Черкаської області з 08:00 год. 06.02 до 08:00 год. 07.02.2022 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 4 0 -3 9 - - 27 - 

Золотоноша 5 0 -6 8 - 4 23 -2 

Черкаси 4 -1 -2 9 - 3 31 - 

Жашків 3 -0 -3 8 - 1 19 -1 

Звенигородка 5 -1 -4 9 - 3 22 -1 

Умань 4 -0 -5 7 - 1 19 -1 

Сміла 4 -1 -3 8 - 1 27 -4 

Чигирин 3 -1 -3 7 - 1 27 -2 

Висота снігового покриву на ранок 07.02 – 1-4 см. Глибина промерзання грунту від 19 см 

(Жашків) до 31 см (Черкаси). Мінімальна температура ґрунту на глибині 3 см (глибина залягання 

вузла кущіння озимих) 1-4º морозу. 

 

Вплив погоди на самопочуття та здоров’я людей 

На Черкащині впродовж цьогорічної зими спостерігається часта зміна погодних умов – 

відбувається суттєве коливання температури повітря та атмосферного тиску. Через коливання 

атмосферного тиску можливе погіршення самопочуття у людей, що ослаблені хронічними 

недугами. Це у першу чергу відноситься до метеочутливих людей, які страждають сердечно-

сосудистими захворюваннями, такими як гіпертонія, нейроциркуляторна дистонія, ішемічна 

хвороба серця, атеросклероз судин головного мозку. Спеціалісти рекомендують у такі дні 

знизити фізичні навантаження, дотримуватись режиму праці та відпочинку, при необхідності –  

скористатися лікарськими препаратами, що рекомендовані лікарем. 
 

ГІДРОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ 

На річках області утримується малозмінний режим зимової межені. Рівні води за добу 

знизилися на 1-6 см, лише н р. Золотоношка та Рось – без змін. На зарегульованій ділянці р. 

Тясмин рівень води за добу підвищився на 27 см. Із льодових явищ відмічаються забереги 10-50 

% та льодостав 80 % з ополонками. На р. Гнилий Тікич льодові утворення відсутні.  
 

Відомості про стан малих річок на 08:00 год. 07.02.2022 р. 

 

 

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

Прогноз метеорологічних умов забруднення атмосферного повітря для підприємств: 

8 лютого 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 126 см 0 0,0 - льодостав 80% 
з ополонками 

р. Супій (ГП Піщане) 300 см 320 см 126 см -2 0,8 - забереги 
залишкові 20 % 

р. Вільшанка (ГП Мліїв) 323 см 352 см 117 см -2 - - забереги 50 % 

р. Рось (ГП К-Шевченківський) 350 см 917 см 172 см 0 1,0 0,0 забереги 
залишкові 

р. Гнилий Тікич (ГП Лисянка) 350 см 604 см 327 см -1 2,4 - чисто 

р. Велика Вись (ГП Ямпіль) 400 см 604 см 331 см -6 0,2 - забереги 
 залишкові 10% 

р. Тясмин (ГП В. Яблунівка) 420 см - 184 см +27 0,2 - забереги 40 % 
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