
 

ДСНС України 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ 

(Черкаський ЦГМ) 
пров. Черкаський,12, м. Черкаси, 18003 тел. (0472) 64-91-81, тел/факс 64-91-28, E-mail: pgdcherkasy@meteo.gov.ua 

код ЄДРПОУ 21361877 
 

Гідрометеорологічний бюлетень № 204 
від 30 листопада 2022 року 

Прогностична карта погоди на 1 грудня 2022 року 

 

Закінчується осінь 2022, у якої вересень і листопад ввійшли у десятку найбільш 

холодних та дощових за 30 років спостережень на Черкащині. А теплий, сонячний з 

дефіцитом опадів жовтень – у десятці найтепліших за період спостережень з 1948 року.  

Незважаючи на такі погодні контрасти, осінь 2022 залишиться в кліматичній історії з 

температурою 8º тепла, при нормі 8,6º та опадами 175-240 мм, або 120-180% норми. 

Як видно із синоптичної карти, у наступні три доби погоду нашого регіону 

продовжить формувати масштабний східний антициклон, що розташувався від Пекіну до 

Парижу. Він забезпечуватиме на Черкащині переважно суху, м’яку зимову погоду. Після 

двох похмурих, осінніх тижнів в перший зимовий день збільшиться кількість сонця. 

Температура вночі 1-6º морозу, вдень 0-5º морозу. 
Така погода вимагатиме більш теплого одягу. 

Проте, очікувані морози сприятимуть загартуванню зимуючих сільськогосподарських 

культур.  

Радіаційний фон на Черкащині 11-13 мікрорентген на годину, що у межах природного фону. 

За кліматичними даними, 1 грудня середньодобова температура повітря 0,8º морозу, 

найвища температура 11,7º тепла спостерігалася у 1964 році, найнижча 24,8º морозу - у 1998 році. 

Атмосферний тиск високий, наступної доби без суттєвих змін. Відносна вологість повітря 

знизиться. 
Попередження про небезпечні метеорологічні явища різних рівнів: - 

 

ПРОГНОЗ ПОГОДИ  

на добу від 20 год. 30 листопада до 20 год. 1 грудня 2022 

по Черкаській області Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний 7-12 м/с, місцями 

пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень 0-5º морозу 

по м. Черкаси Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º 

морозу, вдень 0-2º морозу 

Прогноз середньої добової температури: 

 

 
 

2-3 грудня Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. 

Температура вночі 2-7º морозу, вдень 0-5º морозу.  

4 грудня Без опадів. Температура вночі 3-8º, вдень 0-5º морозу. 

5 грудня Без опадів. Температура вночі 5-10º морозу, вдень 0-5º морозу. 
 

Умовні позначки: 

Н - антициклон, область високого атмосферного 

тиску. 

Спокійна, переважно сонячна маловітряна та суха погода 

Т - циклон, область низького атмосферного тиску. 

Хмарна з періодичними дощами та коливанням 

температури  та атмосферного тиску погода 

Атмосферні фронти відокремлюють повітряні маси з 

різними термічними властивостями: 

 - теплий фронт, вказує на надходження теплого 
повітря, з ним пов’язані опади облогового характеру. 

 - холодний фронт, вказує на  надходження 
холодного повітря – опади зливового характеру. 

 фронт оклюзії утворюється в результаті 

змикання холодного і теплого фронтів. 

01.12 02.12 03.12 

-2º -3º -3º 

Прогноз метеорологічних умов забруднення атмосферного повітря для підприємств: 

на добу 1 грудня  метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря не очікуються   
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МЕТЕОРОЛОГІЧНА ТА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ 

 Вже другу добу Черкащина перебуває під впливом антициклону зі сходу та циклону 

над Чорним морем. Із східними вітрами до нашого регіону надійшло холодне повітря, тому 

температурний фон знизився до 0-1° тепла. 
Дані метеостанцій Черкаської області з 08:00 год. 29.11.2022 до 08:00 год. 30.11.2022 

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 1 -2 -2 10 0,1 - - - 

Золотоноша 1 -3 -3 9 - - 1 1 

Жашків 1 -2 -2 6 2,8 2 - 1 

Звенигородка 0 -2 -1 7 0,1 - <0,5 2 

Умань 1 -1 -1 7 1,0 - 1 1 

Сміла 1 -2 -2 6 - - 1 0 

Чигирин 1 -3 -2 8 - - 1 0 

 Як видно з таблиці, максимальна температура була лише 0-1º тепла. Мінімальна 

температура повітря та на поверхні ґрунту 1-3º морозу. Максимальна швидкість вітру 6-10 

м/с. По області випадали невеликі опади, кількістю 0,0-0,5 мм. Мінімальна температура 

ґрунту на глибині 3 см (глибина залягання вузла кущіння озимих) 0-2° тепла. Майже по всій 

області ґрунт промерз, глибина його промерзання незначна 0-1 см.  
Основні риси зимового сезону на Черкащині 

Зими на Черкащині відрізняються нестійким характером погоди, значною мінливістю 

метеорологічних елементів і явищ. В період малого притоку сонячного тепла найбільший вплив 

на погоду має циркуляційний фактор. Характер зими формується в залежності від переважання 

синоптичних процесів конкретного року. Так, розвинута циклонічна діяльність забезпечує 

інтенсивний обмін повітря і нестійкість погоди. А вплив холодного антициклону зі сходу 

континенту зумовлює тривалі періоди значних і сильних морозів. 

 Грудень - первозим’я, льодові і морозні ворота зими. Це «хмурень», місяць 

найкоротших днів, сутінків і темних ночей. Зазвичай у перші 20 днів місяця зима ще має 

досить м’який  характер – часті відлиги, тане сніг. Однак, наприкінці грудня зима вже 

показує свій жорстокий норов. 

 Січень – середина зими, найхолодніший місяць року. Це місяць ясного неба, лютого 

морозу, а також – місяць світла, тому що вже наприкінці січня день збільшується на 1,5 

години. 

 Лютий – останній і найбільш вітряний зимовий місяць. Характерна його ознака – 

збільшення кількості і тривалості сонячного сяйва, тому народна назва «бокогрій». Погода 

першої половини місяця схожа на січневу – ті ж морозні ясні ночі, снігопади та хуртовини, 

але у другій половині місяця вже мають свій прояв перші ознаки майбутньої весни. 
 

ГІДРОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ  

На річках області утримується режим осінньої межені. За добу, на більшості річок, 

рівні води знизилися на 1-2 см. Температура води на 08:00 год. становила 2-4°С. 
Відомості про стан малих річок на 08:00 год. 30.11.2022 

 

 
 

Ольга Прокопенко, Діана Мовсесян 64-91-28 

 Водні об’єкти  Фактичний 
рівень 

води, см 

Зміна 
рівня 

води, см 

Багаторічні дані, см Т- ра 
води,°С 

Опади, 
мм 

 
мінімальний 

рівень 
вихід води на 

заплаву 

Річки: 

р. Золотоношка (ГП Золотоноша) 142 0 30  190  2,1  

р. Супій (ГП Піщане) 158 0 92  300  4,4 - 
р. Вільшанка (ГП Мліїв) 174 -2 35 323  2,4 - 
р. Рось (ГП К-Шевченківський) 210 -1 159 350  3,8 1 
р. Гнилий Тікич (ГП Лисянка) 326 -1 265 350  3,1 - 
р. Велика Вись (ГП Ямпіль) 318 -2 167 400  3,0 - 
р. Тясмин (ГП В. Яблунівка) 195 -2 143 420  3,2 - 


