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ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 108
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Попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
   13 червня вночі місцями у західних, Вінницькій та більшості північних областей, вдень в Україні, крім західної
частини, грози; у південній та східній частині вдень місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с.
   12-13 червня на р. Прип'ять (водпости Річиця і Любязь) та р.Стохід (водпост Любешів) утримуватиметься
перевищення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, господарських споруд в окремих прирічкових
населених пунктах в Ратнівському та Любешівському районах Волинської обл.
 

Огляд погоди за день 11 - ніч 12 червня 2014 року

   Протягом минулої доби у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, в більшості районів
Криму та місцями на Сумщині і Полтавщині пройшли дощі, місцями з грозами, в Криму подекуди з градом,
кількість опадів 0,4-27 мм; на решті території опадів не було.
   Вітер був північно-західний, 5-14 м/с, у південній частині, Кіровоградській та Дніпропетровській областях
окремі пориви та шквали 15-16 м/с.
   Температура була вдень 18-26°, у південній частині та на Закарпатті місцями 27-31°; вночі 10-16°, на
узбережжі морів місцями 17-19°, в гірських районах та на півночі Лівобережжя подекуди 7-9° тепла. Середня
добова температура була 15-20°, на Закарпатті до 23° (у Києві 17,3°), що у західних, Одеській, Херсонській
областях та в Криму на 1-6° вище за норму, у більшості північних, Вінницькій, Миколаївській та Луганській
областях близько, а на решті території на 1-4° нижче за неї.
   На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" температура повітря на 09 год 12 червня була 5°
морозу, без опадів.



Карта прогнозу баричного поля Супутниковий знімок

Прогноз погоди в Україні на 13 червня

   Мінлива хмарність.
   Вночі в західних, Вінницькій та більшості північних областей невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза,
вдень в Україні, крім західної частини, короткочасні дощі з грозами.
   Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у південній та східній частині вдень місцями пориви та шквали 15-20 м/с.
   Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 16-19°; вдень 19-24°, у південній частині та на Закарпатті до
27°.



Прогноз погоди в Україні на 14-15 червня

Регіони

захід

північ

центр

схід

південь

Карпати

Закарпаття

Крим

14 червня 15 червня

ніч день ніч день

9..14 19..24 9..14 19..245-10м/с 5-10м/с 5-10м/с 5-10м/с

9..14 19..24 9..14 19..245-10м/с 5-10м/с 5-10м/с 5-10м/с

9..14 19..24 9..14 19..245-10м/с 5-10м/с 5-10м/с 5-10м/с

9..14 19..24 9..14 19..245-10м/с 5-10м/с 5-10м/с 5-10м/с

13..18 23..28 13..18 23..285-10м/с 5-10м/с 5-10м/с 5-10м/с

4..9 8..13 4..9 8..135-10м/с 5-10м/с 5-10м/с 5-10м/с

9..14 19..24 9..14 19..245-10м/с 5-10м/с 5-10м/с 5-10м/с

13..18 23..28 13..18 23..285-10м/с 5-10м/с 5-10м/с 5-10м/с

   Мінлива хмарність.
   Короткочасні дощі, грози, лише 15 червня вночі в Україні, а вдень у південній частині без опадів.
   Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
   Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°; у південній частині вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Прогноз погоди в Україні на 16-17 червня

   Короткочасні дощі, місцями грози, лише у південній частині та Приазов'ї, а вдень 17 червня в Україні, крім
карпатського регіону, без опадів.
   Температура вночі 8-14°, вдень 19-25°; у південній частині вночі 12-18°, вдень 21-27°.



Прогноз погоди на 13 червня

В Київській області
   Мінлива хмарність.
   Вночі та вранці невеликий короткочасний дощ, місцями
гроза, вдень без опадів.
   Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
   Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.

В м. Києві
   Мінлива хмарність.
   Вночі та вранці невеликий короткочасний дощ, вдень без
опадів.
   Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
   Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Попередження про найважливіші
гідрометеорологічні явища:

   13 червня вночі місцями гроза.

Багаторічні значення в м. Києві за 12 червня
( з 1881р. по 2013 р. за даними Центральної геофізичної обсерваторії)

   Середня температура повітря  18.1°
   Мінімальна температура повітря  5.2° спостерігалась в 1950р.
   Максимальна температура повітря  34° спостерігалась в 2010р.

Прогноз погоди у Київській області
на 14-15 червня

   Мінлива хмарність.
   Короткочасні дощі, грози, лише вночі 15 червня без опадів.
   Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
   Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

на 16-17 червня
   Короткочасні дощі, місцями грози, лише вдень 17 червня без опадів.
   Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

Прогноз погоди в місті Києві
на 14-15 червня

   Мінлива хмарність.
   Короткочасні дощі, грози, лише вночі 15 червня без опадів.
   Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
   Температура вночі 12-14°; вдень 14 червня 20-22°, 15 червня 22-24°.

на 16-17 червня
   Короткочасні дощі, місцями грози, лише вдень 17 червня без опадів.
   Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

Інформація про фактичні погодні умови за даними гідрометеорологічної мережі України 

Директор Українського ГМЦ М.І.Кульбіда
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