
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ЧЕРКАСЬКИЙ   ОБЛАСНИЙ   ЦЕНТР   З   ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ 
пров. Черкаський, 12, м. Черкаси, 18003  тел. (0472) 64-91-81, тел/факс 64-91-28 сторінка Facebook:   

 Код ЄДРПОУ 21361877 Е-mail: pgdcherkasy@meteo.gov.ua facebook.com/pgdcherkasy 

Гідрометеорологічний бюлетень № 33 
від 21 лютого 2022 року 

Прогностична карта погоди на 22 лютого 2022 року 

        Погода на Черкащині зараз «тест драйв» (спроба) погодних подій початку квітня. 

Середній температурний фон підвищився майже до +5º, денний максимум дотягнувся до 

+8..+10º. Проте, зважаючи на висоту сонця, наростання тепла ще очікувати не варто. А ці «теплі 

події» зумовлені переважно атмосферними процесами, які викликані надзвичайною активністю 

Атлантики. 

 Як видно із синоптичної карти: черговий циклон із північного заходу зумовлює в 

нашому регіоні потужну «хвилю тепла». Його центр рухається по більш північним широтам, а 

нашого регіону він торкається своєю південною частиною. Завтра, по мірі віддалення циклону 

на схід, Черкащина опиниться в його більш прохолодній частині. Температурний фон знизиться 

на 1-3º, атмосферний тиск почне зростати. Атмосферні фронти переміщуються досить далеко 

від території нашої області, тому суттєвих опадів очікувати не варто. 

      У найближчі 3 дні, на межі тилової частини циклону та західного антициклону, 

переважатиме адвекція (надходження) прохолодного повітря на фоні відсутності опадів та 

послаблення вітру. Температура вночі знизиться до 2º морозу - 3º тепла, вдень до 1-6º тепла. 

 Малозмінний («перманентний») характер ранньої весни сприяє поступовому 

пробудженню природи, адаптації організму людини до зміни сезонів, знімає загрозу весняної  

повені. 
 За кліматичними даними, 22 лютого середньодобова температура повітря 1,9° морозу, 

найвища температура 10,2° тепла спостерігалася у 1977 та 2014 рр., найнижча 28,4° морозу - у 1985 

році. 

 Атмосферний тиск знижений, впродовж  доби його слабке падіння зміниться ростом. Відносна 

вологість повітря коливатиметься. 
Попередження про небезпечні метеорологічні явища: - 

ПРОГНОЗ ПОГОДИ 

на добу від 20 год. 21 лютого до 20 год. 22 лютого 2022  

по Черкаській області Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 

м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 4-9º тепла. 

по м. Черкаси Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. 

Температура вночі 0º- 2º тепла, вдень 6-8º тепла. 

Прогноз середньодобової температури повітря: 

22.02 23.02 24.02 

4º 3º 3º 

23-24 лютого Мінлива хмарність. Без опадів.  Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура 

вночі від 3º тепла до 2º морозу, вдень 1-6º тепла.  

25-26 лютого Без опадів. Температура вночі 25 лютого 2-7º морозу,  26 лютого від 4º морозу до  

1º тепла,  вдень 3-8º 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: 

22 лютого метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря  не очікуються 
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МЕТЕОРОЛОГІЧНА ТА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ 

 

Наразі, на «ПОГОДНОМУ ПОДІУМІ» весна 2022, сміливо заявивши про себе ще на 

початку лютого. Середньодобові температури 3-6º тепла, що на 5-9º вище норми для цієї пори. 
Дані метеостанцій Черкаської області з 08:00 год. 20.02.2022 до 08:00 год. 21.02.2022 

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 9 2 -1 10 - з 10.02 

сніговий 

покрив 

відсутній 

-  

Золотоноша 8 1 -3 8 - 1 0 

Черкаси 9 -0 -1 10 - 25/17  

Жашків 7 0 -3 8 - 1 0 

Звенигородка 7 1 -3 7 - 2 0 

Умань 8 1 -2 6 - 1 1 

Сміла 8 0 -2 8 - 2 -0 

Чигирин 8 1 -1 10 - 1 -1 

За даними спостережень метеостанций Черкащини температура повітря вдень 7-9° тепла, 

вночі 0-2° тепла. На поверхні ґрунту 1-3° морозу. Сухо. Максимальна швидкість вітру 7-10 м/с.  

Завдяки теплій погоді процеси відтавання ґрунту продовжуються. Верхні шари ґрунту 

перезволожені. 
 

 

ГІДРОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ 

 На річках області переважає невелике збільшення рівнів води, без негативних наслідків. 

Всі річки, крім р. Тясмин (ГП В. Яблунівка) повністю очистилися від льоду. Температура води 

у річках +0,9°..+3,2°. 
Відомості про стан малих річок на 08:00 год. 18.02.2022 р. 

 

Попередні висновки розвитку весняного водопілля 2022. 

 

1. Максимальні рівні/витрати води очікуються переважно нижчими за норму та близьким і 

нижчим за минулорічні показники.  

2. Весняне водопілля 2022 р. буде невираженим, коливання рівнів води можливі лише за 

рахунок випадіння опадів.  

3. Проходження водопілля 2022 р. може супроводжуватися виходом води на заплаву та 

утримання води на ній, що є природнім процесом.  

4. Масового затоплення річкових заплав та досягнення небезпечних відміток за 

попередніми оцінками не очікується. 

 

 

 

Начальник        Віталій ПОСТРИГАНЬ 

 

 
Алла Козакова, Ольга Прокопенко 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 137 см 0 1,8 - чисто 

р. Супій (ГП Піщане) 300 см 320 см 150 см +4 3,8 - чисто 

р. Вільшанка (ГП Мліїв) 323 см 352 см 115 см 0 1,4 - чисто 

р. Рось (ГП К-Шевченківський) 350 см 917 см 185 см -9 2,2 - чисто 

р. Гнилий Тікич (ГП Лисянка) 350 см 604 см 329 см +1 3,4 - чисто 

р. Велика Вись (ГП Ямпіль) 400 см 604 см 337 см +1 2,2 - чисто 

р. Тясмин (ГП В. Яблунівка) 420 см 420 см 189 см 0 2,2 - лід 10%, тане на 

місці  


