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Прогностична карта погоди на 24 лютого 2022 року 

 Через п’ять днів березень! - світанок року, провісник великого пробудження природи. 

Весни на Черкащині характеризуються швидким наростанням тепла, особливо з другої 

половини березня, коли до погодних процесів у повній мірі долучається другий головний 

погодоформуючий фактор, після циркуляції (переміщення) повітря - сонячна енергія.  

 Як видно із синоптичної карти: наразі погоду Черкащини формують виступ 

антициклону із заходу та адвекція (надходження) більш прохолодного повітря з північних 

широт. До кінця поточного тижня синоптична ситуація істотно не зміниться, утримається 

спокійна, малохмарна та маловітряна погода з нічними 3-8º морозу. Вдень сонячні промені 

активно прогріватимуть повітря  до 4-9º тепла. Температурний фон після аномальних 5-6º тепла 

знизиться до 1-3º, але все ж залишатиметься вищим за норму. 

Наразі, головне для аграріїв використати періоди нічних морозів для підживлення 

озимини по мерзлоталому ґрунту, адже перезимівля відбувалася в умовах теплої зими половина 

днів якої була з позитивними середньодобовими температурами повітря, які виснажували 

рослини. Збереження потенціалу майбутнього врожаю озимини у великій мірі буде залежати й 
від обробки посівів проти хвороб та шкідників, відновлення яких спровокувала надзвичайно 

тепла погода. 
 За кліматичними даними, 24 лютого середньодобова температура повітря 0,8° морозу, 

найвища температура 12,3° тепла спостерігалася у 1998 р., найнижча 23,2° морозу - у 1964 році. 

 Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря коливатиметься. 
Попередження про небезпечні метеорологічні явища: - 

ПРОГНОЗ ПОГОДИ 

на добу від 20 год. 23 лютого до 20 год. 24 лютого 2022  

по Черкаській області Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. 

Температура вночі 1-6º морозу, вдень 3-8º тепла. 

по м. Черкаси Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура 

вночі 3-5º морозу, вдень 5-7º тепла. 

Прогноз середньодобової температури повітря: 

24.02 25.02 26.02 

1º 3º 3º 

25-26 лютого Мінлива хмарність. Без істотних опадів.  Вітер південно-західний з переходом на 

північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень 4-9º тепла.  
 

27 лютого Без опадів. Температура вночі від 2º тепла до 3º морозу, вдень 1-6º тепла. 
 

28 лютого Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі 

1-6º морозу, вдень від 1º морозу до 4º 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: 

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

На Черкащині спостерігається спокійна стійка аномально тепла для цього часу погода. 

Середньодобові температури 5-6º тепла, що на 7-8º вище норми на цей час. 
Дані метеостанцій Черкаської області з 08:00 год. 22.02.2022 до 08:00 год. 23.02.2022 

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 11 -0 -3 6 - з 10.02 

сніговий 

покрив 

відсутній 

1 - 

Золотоноша 10 -2 -5 5 - 1 0 

Черкаси 10 -4 -5 6 - 4 - 

Жашків 9 -1 -3 7 - 1 0 

Звенигородка 10 0 -2 7 - 1 0 

Умань 10 -1 -2 6 0,0 2 0 

Сміла 9 1 -2 7 - 1 -0 

Чигирин 8 -1 -2 6 0,0 1 1 

За даними спостережень метеостанцій Черкащини температура повітря вдень 8-11° тепла, 

вночі 1° тепла - 4° морозу. На поверхні ґрунту 3-5° морозу. Вдень, у південних районах області 

спостерігалася мряка 0,0 мм. Максимальна швидкість вітру 5-7 м/с. Мінімальна температура 

ґрунту на глибині 3 см, -0..+1°С.  

 Аномально тепла погода сприяла відтаванню ґрунту на повну глибину, а сьогоднішні 

нічні морози зумовили чергове промерзання верхніх шарів ґрунту 1-4 см. 

 
 

ГІДРОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ 

На річках області з початку лютого рівні води підвищилися на 8-24 см. Лише на р. 

Вільшанка та Гнилий Тікич залишаються без змін. З 14 лютого на річках льодові явища 

відсутні, лише на р. Тясмин (ГП В. Яблунівка) 10% залишкових заберегів. Температура води у 

річках 1,2-3,3ºС. 

На річках відсутній основний чинник водопілля – сніговий покрив, весняне водопілля 

2022 р. буде невираженим, коливання рівнів води можливі лише внаслідок випадіння опадів. 

 
Відомості про стан малих річок на 08:00 год. 23.02.2022 р. 

 

Попередні висновки розвитку весняного водопілля 2022 

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

минулорічні показники.  

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

рахунок випадіння опадів.  

3. У період проходження водопілля 2022 р. вихід води на заплаву та утримання води на 

ній, що є природнім процесом можливий лише на р. Гнилий Тікич та р. Велика вись. 

 

 

Начальник        Віталій ПОСТРИГАНЬ 
 

Ольга Прокопенко, Діана Мовсесян 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 2,3 - - 

р. Супій (ГП Піщане) 300 см 320 см 148 см -2 3,2 - - 

р. Вільшанка (ГП Мліїв) 323 см 352 см 117 см +2 1,2 - - 

р. Рось (ГП К-Шевченківський) 350 см 917 см 195 см +4 2,8 - - 

р. Гнилий Тікич (ГП Лисянка) 350 см 604 см 328 см +1 3,1 - - 

р. Велика Вись (ГП Ямпіль) 400 см 604 см 347 см +7 3,3 - - 

р. Тясмин (ГП В. Яблунівка) 420 см 420 см 189 см +2 3,0 - забереги 

залишкові 10% 


