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04 липня 2018 року
Попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

7 липня на всій території Житомирської області очікується висока
(4 класу) пожежна небезпека

Прогноз погоди на 5 липня
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями по області невеликий
короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/сек. Температура повітря
по області вночі 10-15о тепла, вдень 22-27о; у Житомирі вночі 12-14о тепла, вдень
24-26о.

Прогноз погоди на 6-7 червня

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ,
місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/сек. Температура повітря вночі 11-16о, вдень
23-28о.

Прогноз погоди на 8-9 липня
Мінлива хмарність. Невеликі короткочасні дощі. Вітер західний, північно-західний,
3-8 м/сек. Температура повітря вночі 11-16о, вдень 20-25о.

Прогноз пожежної небезпеки на 5-7.07: 5 липня - 3 класу, 6 липня – 3 класу, 7 липня
– по всій території Житомирської області очікується висока (4 класу) пожежна
небезпека.
Багаторічні значення по м. Житомиру за 03-04.06.18р.
(за даними спостережень метеостанції Житомир з 1945 по 2017 роки)
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Огляд погоди за день 03-ніч 04 липня 2018 року

Минулої доби у місті Житомирі та області спостерігалась хмарна погода,
без істотних опадів. Вітер був західного напрямку,
7-10 м/сек.
Середньодобова температура повітря, в порівнянні з попередньою добою ,
підвищилась на 2-5о і становила 13-16о тепла, що нижче норми на 2-5о.
Максимальна температура повітря вчора вдень була 16-19о, а мінімальна
сьогодні вночі – 12-13о тепла.
За даними спостережень гідропоста Житомир температура води в річці
Тетерів станом на 08 год. ранку 04 липня становила 20.8º.
Начальник центру

В.О. Войтович

