
Кліматичні умови та рельєф 
За фізико-географічним районуванням територія належить до зони 

Центрального українського Полісся, за характером рослинності – до зони 
змішаних лісів Східноєвропейської рівнини. 

Місцевість становить собою лісисто-болотну місцевість з абсолютними 
висотами 170–230 м. Повсюди зустрічаються одинокі та групові дюни висотою 
5–10 м. Заболочені ділянки разом із мережею осушувальних меліоративних 
каналів є перешкодою при пересуванні поза дорогами, особливо весною та під 
час дощів влітку.  

Клімат помірно-континентальний з теплим і вологим літом. Зими 
відносно теплі, з середньою температурою повітря у січні -6ºС, але морози іноді 
сягають -30–35ºС. Тривалість зими без морозного періоду 150–170 днів. 
Кількість днів із сніговим покривом 90–100 днів на рік. Сніговий покрив 12–30 
см. Взимку ґрунти промерзають на 40–100 см. Літо не спекотне, середня 
температура липня становить +18 ºС, в окремі роки досягає +35 ºС. 
Спостерігається зростання середньомісячних та середньорічної температури 
повітря. Почастішала частота та тривалість відлиг у зимовий період. Зима 
2019–2020 рр.  видалася аномально теплою – не відбулось стійкого переходу 
середньодобових температур через нуль у бік мінусових значень. Та сама 
тенденція спостерігалася під час зими 2020–2021 рр. (крім періоду наприкінці 
січня – перші два тижні лютого).   

Кількість опадів, як правило, рівномірна протягом року. Кількість опадів 
по роках становить: 

 2020 рік 2019 рік 2018 рік 2017 рік 2016 рік 
Кількість 
опадів, мм 

525 370 585 542 492 

В цілому, спостерігається стійка тенденція зменшення річної кількості 
опадів, погіршення рівномірності їх випадання. 

Тривалість вегетаційного періоду близько 200 днів. Відносна вологість 
повітря 70%. 

Напрям та середня швидкість панівних вітрів за сезонами: зима – Пн-З 4 
м/с, весна – Пд-З 3,9 м/с, літо – С 3,3 м/с, осінь – Пн-С 3,7 м/с.   

Рівні ґрунтових вод відносно високі на переважній більшості території 
громади. Це за сезонного підвищення (весняна повінь, дощовий період на 
початку осені) та за сильних чи тривалих дощів призводить до підтоплення 
окремих ділянок населених пунктів, сільськогосподарських угідь.  

Тривалі періоди посушливої погоди сприяють виникненню та поширенню 
лісових пожеж, пожеж на торфовищах, польових пожеж (вигоряння сухої трави 
та сухих залишків  рослинності на сільськогосподарських угіддях). Шквальні 
вітри від 20 до 30 м/с можуть виникати на усій території громади. Окремі 
пориви вітру можуть досягати 40 м/с. 

 
 




