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ЩОДЕННИЙ МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 76 

17 березня  2021 р. 

 I. Огляд метеорологічних умов по м. Ізмаїл 

від 08 год. 16 березня до 08 год. 17 березня 2021 р.                                                                                                                                                                                                   
          Протягом минулої доби спостерігалась мінлива хмарність. Дощ. 

Вітер східний, північно-східний 6 пориви 12 м/с. Температура 

повітря вчора вдень була 10º тепла, сьогодні вночі  5ºтепла.     

       II. Попередження про небезпечні та стихійні явища погоди 
Вночі та в першій половині дня 18 березня по м.Ізмаїл 

очікуються пориви північного вітру 15 м/с . 

Вночі та вдень 18 березня по м. Ізмаїл метеоумови високого 

забруднення атмосфери не очікуються. 

            ІІІ. Прогнози погоди 

 від 21 год. 17 березня до 21 год. 18 березня 2021 р. 
-по м. Ізмаїл: Хмарна погода. Часом невеликий дощ.  Вітер пiвнічний 9-14 м/с, вночі та в першій 

половині дня пориви 15 м/с. Температура повітря вночі 1-3° тепла,  вдень 4-6º тепла. 

 

- по Одеської області (складено ГМЦ ЧАМ): Хмарна погода. Вночі та вранці мряка, у другій 

половині дня без істотних опадів. Вітер північно-західний 9-14 м/с, місцями пориви 15-24 м/с. 

Температура повітря вночі та вдень 1-6º тепла.  

На  19-20 березня 2021 р. 
- по Одеської області (складено ГМЦ ЧАМ):  Хмарна погода з проясненням, 20 березня мінлива 

хмарність. Невеликі опади, 20 березня без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. 

Температура повітря вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 3-8º тепла. 
____________________________________________________________________________________ 
IV. О 13 год. 17.03.2021 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. 

                16 березня 2021 р.                                                                                 16 березня 2021 р. 

Середньодобова температура повітря: 6,7°                                        Середньодобова температура повітря 

Мінімальна температура повітря:  4,7°                                                                4,0° 

Максимальна температура повітря:  9,7°                                            Мінімальна температура повітря: 

Температура повітря о 08 год.: 5,9°                                                               -7,5°  в  1963 р. 

Температура на поверхні грунту                                                         Максимальна температура повітря: 

08 год.:  5,5º                                                                                                       20,2° в  1994 р. 

Опади:  6,1 мм 
Максимальна швидкість вітру:  6 пор. 12  м/с. 
В.о.директора Дунайської    

гідрометобсерваторії                                                                                       Віктор МОРОЗОВ  
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