
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
УКРАЇНА 

        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

       ДУНАЙСЬКА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ 

68609, м. Ізмаїл, тел./факс:(04841)75138, вул. Героїв Сталінграду, 36, e-mail: gidromet@dhmo.org.ua 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      Прогнози погоди 

                                        від 21 год. 31 грудня  до 21 год.  1 січня 2019 р. 

- по м. Ізмаїл: Хмарна погода з проясненнями.  Без  істотних опадів. Вночі  та в першої  половині 

дня  слабкий туман.   Вітер   західний, вдень південно-західний 5-10 м/с, в другий половині  дня 

пориви 14 м/с.  Температура  повітря  вночі 1-3º морозу, вдень 0-2º  тепла.                                                                                                       
- по Одеської області (складено ГМЦ ЧАМ): Хмарна погода з проясненнями.   Без істотних опадів.  

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі  1-6° 

морозу, вдень 0-5°тепла.                                                                           

На  2-3 січня 2019 р. 
- по Одеської області (складено ГМЦ ЧАМ): Хмарна погода з проясненнями.  2 січня опади. Вітер 

південний, 3 січня північно-західний 9-14м/с. Температура  повітря  вночі   1-6° морозу , вдень 0-

5°тепла. 

______________________________________________________________________________________        

IV. О 11 год. 31.12.2018 р. по м. Ізмаїл потужність дози радіоактивного гамма-випромінювання 

становила 12 мікрорентген на годину, що не перевищує значень природного фону. 

              Метеорологічні дані                                                         Кліматичні дані по м. Ізмаїл 

                   по м. Ізмаїл                                                                спостереженнями за 1945-2015 рр. 

             30 грудня 2018 р.                                                                         30 грудня 2018 р. 

Середньодобова температура повітря: 2,4º                               Середньодобова температура повітря 

Мінімальна температура повітря: 1,4º                                                          2,1º 

Максимальна температура повітря: 3,8º                                    Мінімальна температура повітря: 

Температура повітря о 08 год.: 1,6º                                                       -20,8º  в  1996 р. 

Температура на поверхні грунту                                                Максимальна температура повітря: 

08 год.: 1,2º                                                                                                16,6º  в  1970 р. 

Опади:  0,4 мм 

Максимальна швидкість вітру: 3 пор. 8 м/с. 
 

Директор Дунайської 

гідрометобсерваторії                                                                                           В.М.Морозов 

 

Черговий синоптик        С.Ю.Хоменко 
                                            . 

Час випуску 14 год.30 хв. 

 

ЩОДЕННИЙ МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 365 

31 грудня 2018 р. 

 I. Огляд метеорологічних умов по м. Ізмаїл 

від 08 год. 30 грудня до 08 год. 31                                                                                                                                                                                                               

грудня 2018 р. 

    Протягом минулої доби спостерігалася хмарна погода. Без 

істотних опадів. Вітер  північно-західний, вночі південний 3-8 

м/с. Температура повітря була вчора вдень 4º тепла, сьогодні 

вночі 1ºтепла.     

II. Попередження про небезпечні та стихійні явища погоди: 

Вночі та вдень 1 січня  по м. Ізмаїл штормових явищ погоди не 

очікується.   
Вночі  та вдень 1 січня  по м. Ізмаїл очікуються                                                                                  

метеоумови накопичення  шкідливих домішок в атмосфери.                                                                                   

 


