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Прогностична карта погоди на 17 лютого 2022 року 

 
На Черкащині панує досить комфортна передвесняна погода. Завдяки впливу виступу 

антициклону, вже кілька днів не дмуть сильні вітри, опади відсутні, а денна температура в 

межах 4-7º тепла. Проте, вже зараз починається «ера атлантичних циклонів» і погода стає 

нестійкою. 

Як видно із синоптичної карти: завтра Черкащина опиниться в улоговині західного 

циклону «ІЛЕНІЯ», в зоні теплого повітря, тому температура підвищиться: вночі 0-5º тепла, 

вдень 7-9º тепла. При проходженні атмосферного фронту в денні години тимчасово посилиться 

вітер до небезпечних 15-18 м/с та пройдуть окремі дощі. Надалі буде вітряно та дещо 

прохолодніше. Суттєві опади малоймовірні. 

Затяжний період позитивних температур утримає верхній шар ґрунту у талому стані, 

а посилені вітри та відсутність суттєвих опадів сприятимуть його підсиханню.  

Циклонічний характер погоди передбачає значні коливання атмосферного тиску, тому 

ставтеся уважніше до свого здоров’я!  
За кліматичними даними, 16 лютого середньодобова температура повітря 3,4° морозу, найвища 

температура 10,9° тепла була у 2016, найнижча 26,6° морозу - у 2021. 

        Атмосферний тиск в межах норми, найближчої доби буде інтенсивно падати. Відносна 

вологість повітря дещо збільшиться. 
Попередження про небезпечні метеорологічні явища: Вдень 17 лютого по Черкаській області та м. Черкаси 

пориви вітру 15-18 м/с. (І рівень небезпечності «ЖОВТИЙ») 

ПРОГНОЗ ПОГОДИ 

на добу від 20 год. 16 лютого до 20 год. 17 лютого 2022  

по Черкаській області Хмарно з проясненнями. Вночі  без істотних опадів, вдень часом дощ. 

Вночі місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура 

вночі 0-5º тепла, вдень 4-9º тепла. 

по м. Черкаси Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень часом дощ. Вітер 

південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.  Температура вночі 0-2º тепла, вдень 7-9º 

тепла. 

Прогноз середньодобової температури повітря: 

17.02 18.02 19.02 

4º 5º 4º 

18 лютого Хмарно. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вітер північно-

західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4º тепла - 1º морозу, вдень 4-9º тепла.  

19 лютого Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 

м/с. Температура вночі 4º тепла - 1º морозу, вдень 4-9º тепла. 

20 лютого Без опадів. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 4-9º тепла. 

21 лютого Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9º 

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: 

вночі 17 лютого очікуються метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря  
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МЕТЕОРОЛОГІЧНА ТА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ 

П’ять днів на Черкащині спостерігалася комфортна погода: сонячно, сухо та маловітряно. 

Середньодобова температура повітря +0,9..-0,9º (норма 3,0º морозу).  
Дані метеостанцій Черкаської області з 08:00 год. 15.02 до 08:00 год. 16.02.2022 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 7 -5 -3 10 - - 11 - 

Золотоноша 5 -5 -5 9 0,0 - 20/1-3 -1 

Черкаси 7 -3 -4 8 0,0 - 29/9 - 

Жашків 5 -1 -3 7 - - 2 0 

Звенигородка 5 -4 -5 8 0,1 - 15 -1 

Умань 4 -4 -6 7 - - 8/3 -1 

Сміла 6 -5 -6 7 0,0 - 26/1-13 -2 

Чигирин 7 -2 -7 9 0,0 - 25/1-5 -2 

За даними спостережень метеостанций температура повітря вдень 4-7° тепла, вночі 5º 

морозу, на поверхні ґрунту 3-7º морозу. Місцями спостерігалися туман та мряка. Максимальна 

швидкість вітру 7-10 м/с. Із 10.02 сніговий покрив відсутній. Глибина промерзання ґрунту 

найменша у Жашкові - 2 см, найбільша - 29 см у Черкасах. На решті території 8-26 см. Нічні 

морози стримують відтавання ґрунту. Більш активно відбуваються процеси відтавання у 

західній частині області, де промерзання було менше.  

Метеорологічна ситуація лютого 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Як видно з графіка: температурний фон із 6 лютого стабільно перевищує кліматичну норму на 3-

7º і більше відповідав березню, в окремі дні - квітню. Максимальні температури 2-7º, а 11.02 навіть 11° 

тепла. Вночі найхолодніше із 14° морозу було 5 лютого, решта часу 1° тепла -8° морозу. Середня 

температура половини лютого 0,3° морозу, при нормі 3,6° морозу. Тобто лютий 2022 тепліший нормі на 

3° і можна попередньо сказати, що весна у цьому році позапланова!, розпочалася майже на місяць 

раніше клімату.   

 Несуттєві опади у вигляді облогового, зливового дощу та мряки спостерігалися у першу 

десятиденку щодня, загальною кількістю 5-7 мм що значно менше від норми  (40-70 % норми), з 

добовим максимум 3-5 мм (8 лютого). 
 

ГІДРОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ 
 На річках області спостерігається поступове збільшення рівнів води, без негативних наслідків. На 

р. Вільшанка, Велика Вись та Тясмин ще утримуються забереги 10-20%. Температура води у річках 

+0,3°..+3,2°. 

Відомості про стан малих річок на 08:00 год. 16.02.2022 р. 

 

Начальник        Віталій ПОСТРИГАНЬ 
Алла Козакова 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 135 см -2 0,4 - чисто 

р. Супій (ГП Піщане) 300 см 320 см 144 см +2 2,2 - чисто 

р. Вільшанка (ГП Мліїв) 323 см 352 см 115 см 0 0,8 - забереги 10 % 

р. Рось (ГП К-Шевченківський) 350 см 917 см 173 см +1 2,0 - чисто 

р. Гнилий Тікич (ГП Лисянка) 350 см 604 см 330 см +2 3,2 0,0 чисто 

р. Велика Вись (ГП Ямпіль) 400 см 604 см 338 см +4 0,3 0,5 забереги 10 % 

р. Тясмин (ГП В. Яблунівка) 420 см 420 см 187 см +10 0,6 - забереги 20 % 

Динаміка температури повітря з 1 по 15 лютого   

(за даними метеостанції Черкаси)
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