
 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ДУНАЙСЬКА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ 

 68609, м. Ізмаїл                                                                                                                                             тел./факс: +38 (04841) 7 51 38 
 вул. Героїв Сталінграду, 36                                                                                                                      e-mail: mgdunay@meteo.gov.ua 

_______________________________________________________________________________________________ 

Прогнози погоди 

 від 21 год. 7 листопада   до 21 год. 8 листопада 2019 р. 

- по м. Ізмаїл:  Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабий туман. Вітер північно-східний 

6-11 м/с. Температура повітря вночі 9-11°тепла, вдень   16-18° .      
 

- по Одеської області (складено ГМЦ ЧАМ): Хмарно з проясненнями. Без iстотних опадiв. Вночi 

та вранцi туман. Вiтер пiвденно-схiдний 5-10 м/с. Температура повітря вночi 7-12°, вдень 16-21°. 

 

На  9-10 листопада 2019 р. 

- по Одеської області (складено ГМЦ ЧАМ): Мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вночi та 

вранцi мiсцями туман. Вiтер пiвденно-схiдний 9-14 м/с. Температура повітря вночi 9-14° тепла, вдень 

16-21°. 
______________________________________________________________________________________________     

IV. О 13 год. 07.11.2019 р. по м. Ізмаїл потужність дози радіоактивного гамма-випромінювання становила 13 

мікрорентген на годину, що не перевищує значень природного фону. 

 

              Метеорологічні дані                                                                Кліматичні дані по м. Ізмаїл 

                   по м. Ізмаїл                                                                       спостереженнями за 1945-2015 рр. 

              6 листопада 2019 р.                                                                              6 листопада 2019 р. 

Середньодобова температура повітря:  16,9°                                       Середньодобова температура повітря 

Мінімальна температура повітря:  11,3°                                                                8,2° 

Максимальна температура повітря:  25,3°                                            Мінімальна температура повітря: 

Температура повітря о 08 год.:  12,2°                                                            -5,6°  в  1994 р. 

Температура на поверхні грунту                                                            Максимальна температура повітря: 

08 год.: 10,1°                                                                                                    23,6º  в  1963 р. 

Опади:  - 

Максимальна швидкість вітру:  5 пор. 11 м/с. 

 

Директор Дунайської   

гідрометобсерваторії                                                                                     В.М.Морозов                                              
 

Черговий синоптик          О.І.Валько                                    
час випуску 14 год.30 хв. 

 

ЩОДЕННИЙ МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ №311 

7 листопада 2019 р. 

 I. Огляд метеорологічних умов по м. Ізмаїл 

від 09 год. 6 листопада  до 09 год. 7 листопада  2019 р.                                                                                                                                                                                                   

    Протягом минулої доби спостерігалася  мінлива хмарність. 

 Без опадів. Вітер південно-східний, південно-західний 5 пориви 

11 м/с. Максимальна температура повітря вчора вдень була 25°, 

мінімальна температура повітря сьогодні вночі  8°.   

II. Попередження про небезпечні та стихійні явища погоди:     
Вночі та вдень 8 листопада  по м.Ізмаїл   штормові явища погоди 

не очікуються. 

Вночі та вдень 8 листопада по м. Ізмаїл  метеоумови високого 

забруднення в атмосфері не  очікуються.  

 


