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ПЕРЕДМОВА
У листопаді 2011 року гідрометеорологічна служба України як
державний орган святкує своє 90-річчя. Разом з тим, виповнюється 240 років з
початку проведення перших інструментальних метеорологічних спостережень і
175 років з часу утворення першої на теренах України і другої в Російській
імперії Луганської магніто - метеорологічної обсерваторії. Відтоді пройдено
великий і нелегкий шлях.
Ця книга – спроба висвітлити хоча б основні етапи, які переживала
Гідрометслужба на своєму шляху, повідати про здобутки і проблеми та роль
визначних діячів Служби. Сподіваємось, що після ознайомлення з
пропонованими матеріалами читач збагне всю повноту важливості і
відповідальності завдань, які покладені на Гідрометслужбу.
Візуальні спостереження за погодою, режимом річок на території
України розпочалось ще за часів Київської Русі. Літописи X - XII століть
містять відомості про екстремальні гідрологічні явища, в першу чергу,
катастрофічні повені або надзвичайно низький стік річок, пов’язаний з
посухами.
Систематичні водомірні спостереження на Дніпрі проводились уже в
XVII столітті, що було викликано необхідністю проходження суден через
дніпровські пороги.
Перші інструментальні метеорологічні спостереження на теренах
України розпочалися в Києві у 1771 році військовим лікарем Лерхе.
На початку XIX століття на Україні з’являються аматорські
метеорологічні станції - в Києві (1804), Бердичеві (1814), Одесі (1821), Полтаві
(1824). Гідрографічний департамент організовує станції в морських портах
Миколаєва (1824) і Херсона (1825).
Перша метеорологічна обсерваторія була відкрита у Луганську в 1836
році, а вже наприкінці XIX століття організована Придніпровська мережа
метеорологічних станцій, яка нараховувала близько 700 пунктів спостережень.
Інформація про стан природи, вплив небезпечних метеорологічних явищ на
сільськогосподарські культури надавалась сільським господарствам. До 1914
року майже при кожній земській управі були свої станції, а при деяких - і
метеорологічні бюро. Перша світова, а потім і громадянська війни дещо
припинили розвиток гідрометеорологічних вишукувань. Практично розпалася
й мережа України.
Швидкий розвиток всієї гідрометеорологічної справи в Україні почався
після створення в 1921 році декретом Раднаркому Української метеорологічної
служби - Укрмету.
У грудні 1929 року організований Гідрометеорологічний комітет, до
складу якого увійшли всі метеорологічні та гідрологічні служби, що існували в
Україні.
За порівняно короткий час була проведена значна робота з організації
мережі станцій і Служби в цілому. На початок Великої Вітчизняної війни
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Служба мала розвинуту мережу гідрометеорологічних станцій і постів,
обсерваторій, прогностичних центрів та інших спеціалізованих органів з
єдиним централізованим організаційним і методичним керівництвом. Служба
була спроможна вирішувати завдання, які виникали з потреб народного
господарства і Збройних Сил.
Під час Великої Вітчизняної війни гідрометеорологічна служба була
підпорядкована командуванню Червоної Армії. Частина її спеціалістів,
переважно синоптики, були призвані до діючої армії і у важких умовах фронту,
дефіциту інформації, працюючи з “обрізаними” картами, забезпечували війська
прогнозами погоди та іншими гідрометеорологічними даними. За успішне
виконання завдань військового командування багатьох гідрометеорологів
відзначено бойовими нагородами.
У післявоєнний період мережа гідрометеорологічних станцій і постів
відбудована у найкоротший термін. Гідрометеорологічна служба України
оснащувалась новими технічними засобами спостережень, збору, передачі й
обробки інформації, радіолокаційною технікою тощо. Відбувалось більш повне
вивчення метеорологічних, агрометеорологічних і гідрометеорологічних умов,
а також узагальнення матеріалів спостережень.
На початку 50-х років на базі раніше функціонуючих структур був
створений Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут
(УкрНДГМІ).
Разом з традиційною для Гідрометеорологічної служби діяльністю в 60
роки почали інтенсивно впроваджуватись нові види робіт. Розпочалися
науково-дослідні й експериментальні роботи з активних впливів на
метеорологічні процеси і явища.
На початку 70 років у Гідрометеорологічній службі активно стали
розвиватися роботи з організації вивчення стану природного середовища. На
базі гідрометеорологічних станцій були розпочаті спостереження за
радіоактивним забрудненням повітря, води, грунту, опадів. І на цій основі було
створено загальнодержавну радіометричну службу спостережень та інформації.
Почали організовуватися лабораторії для вивчення стану забруднення
природного середовища.
26 квітня 1986 року навіки увійде чорною плямою в історію України. В
цей день трапилася жахлива трагедія - аварія на четвертому блоці
Чорнобильської АЕС. З перших днів аварії й до нинішнього часу колектив
Гідрометеорологічної служби бере активну участь у ліквідації її наслідків.
Роботи з вивчення радіаційного стану 30-ти кілометрової зони, загалом
території України набули більш широкого і глибокого характеру. Результатом
цих досліджень стала можливість складати карти забруднення території
України цезієм-137 і стронцієм-90.
У зв’язку з розпадом колишнього Радянського Союзу і надбанням
Україною державності, враховуючи величезний обсяг робіт, які виконує
гідрометеорологічна служба і їх значення для розвитку народного господарства
суверенної України, Уряд прийняв рішення про створення Державного
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комітету України по гідрометеорології, на який покладено реалізацію
державної політики в галузі метеорологічних, гідрологічних та
радіоекологічних спостережень, забезпечення населення, засобів масової
інформації, органів державної влади і управління всіх рівнів, Збройних Сил
інформацією про стан навколишнього природного середовища, коротко- і
довготерміновими метеорологічними, агрометеорологічними, річковими і
морськими прогнозами, прогнозами забруднення атмосферного повітря,
попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища,
здійснення метеорологічного забезпечення польотів цивільної авіації,
гідрометеорологічне забезпечення мореплавства та рибних промислів в морях
та океанах тощо, здійснення наукового і методичного керівництва роботами з
активного впливу на гідрометеорологічні процеси.
Державна система спостережень Гідрометслужби складається з обласних
центрів по гідрометеорології, гідрометобсерваторій і бюро та біля тисячі
станцій, постів, пунктів і створів спостережень - метеорологічних,
авіаметеорологічних,
аерологічних,
гідрологічних,
морських,
агрометеорологічних,
воднобалансових,
болотних,
селестокових,
сніголавинних, озерних та інших.
Гідрометслужба веде активну міжнародну діяльність. Україна з 1948
року (з часу заснування) є членом Всесвітньої Метеорологічної Організації
(ВМО). Керівник Гідрометслужби є Постійним представником України при
ВМО, членом Міждержавної Ради по гідрометеорології. Він очолює
Національний комітет України з виконання Міжнародної гідрологічної
програми ЮНЕСКО та Оперативної гідрологічної програми ВМО.
В Гідрометеорологічній службі України працювали і працюють
висококваліфіковані фахівці, віддані своїй роботі. Саме висока кваліфікація,
енергія та любов до своєї справи працівників усіх рівнів дозволяє
Гідрометслужбі з честю виконувати свої завдання.
В Гідрометеорологічній службі України працювала ціла плеяда
талановитих організаторів та керівників, вчених та висококваліфікованих
спеціалістів, серед яких можна назвати І.І.Касьяненка, Т.К.Богатиря,
М.П.Скрипника, В.М.Ліпінського, Н.Ф.Токар, П.В.Шендрика, А.В.Огієвського,
В.М.Лила, К.Т.Логвинова.
Важливим завданням Гідрометеорологічної служби є технічне та
технологічне
переоснащення,
оптимізація
системи
спостережень,
удосконалення форм і видів гідрометеорологічного обслуговування
споживачів. Цьому сприяли науково-технічні програми розвитку, що
підготовлені спільно з іншими міністерствами та відомствами, а також
поглиблення міжнародного співробітництва в галузі гідрометеорології.
Зокрема, реалізувалась програма науково-технічного переоснащення системи
гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за
забрудненням навколишнього природного середовища, Національна
кліматична програма. Одним із перших у світі був прийнятий Закон України
“Про гідрометеорологічну діяльність” та інші важливі документи.
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В результаті ряду адміністративних реформа в Україні Гідрометслужба
змінювала свій статус, проте завжди була передовою ланкою у системі
попередження стихійних і небезпечних природних явищ, прогнозування
погоди, водного режиму, врожаю тощо. Цим самим вона вносила і вносить
неоцінений вклад в зміцнення економіки держави, забезпечення її національної
безпеки.
Історичні нариси про Гідрометслужбу на теренах України вже
видавались. Це, зокрема колективна монографія “Гидрометеорологическая
служба Украины за 50 лет Советской власти” (Ленинград, Гидрометиздат,
1970). Проте ця монографія обмежена у часовому просторі лише до 1967 року,
до то ж її загальний зміст має певну політичну заангажованність, притаманну
виданням у часи існування СРСР.
Ряд публікацій з окремих питань функціонування Української
гідрометслужби міститься в науково – популярних збірниках, зокрема, працях
Центральної геофізичної обсерваторії (за авторством Косовця О.О.,
Соколова В.В.) та інших виданнях. Низка історичних матеріалів зібрана у
Музеї Гідрометслужби України, що відкрився у 2007 році.
У запропонованій читачам цій книзі ми намагались хоча б фрагментарно
показати всю історію Гідрометслужби на теренах України – від аматорських
спостережень у XVII столітті до першого десятиріччя ХХІ століття.
Книга є історичним збірником, в основу якого поклдені матеріали і
спогади ветеранів, історичні документи і факти про роботу Служби у різний
період її діяльності.
Використані документи і фотографії, значна частина яких публікується
вперше. Автори не претендують на повноту викладення історії Служби і вдячні
всім, хто допомагав створювати цю книгу. Особлива подяка директору
Центральної геофізичної обсерваторії Косовцю О.О., директору Українського
гідрометеорологічного центру Кульбіді М.І., головному спеціалісту Управління
гідрометеорології Департаменту цивільного захисту МНС України
Щербанюк Г.О.
Сподіваємось, що книга буде цікавою і сприятиме більшій
інформованості громадськості про діяльність Гідрометслужби – важливої
сфери суспільно – економічного життя країни.
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РОЗДІЛ 1
Гідрометеорологічні спостереження на теренах України
у XYIII - на початку XX століття
Розвиток метеорологічних спостережень в Україні, як і в усьому світі,
був викликаний господарською діяльністю людини. Господарювання на землі,
врожай залежали від кількості атмосферних опадів, температури повітря тощо.
Метеорологічна інформація використовувалась і для оптимізації часу різних
етапів сільськогосподарських робіт. Врахування метеорологічних і
кліматичних умов було необхідним і для інших галузей господарства,
вирішення оборонних задач.
1.1
Перші
систематичні
інструментальні
гідрометеорологічні
спостереження. Перші метеорологічні спостереження проводились окремими
особами. Вони фіксували метеорологічні явища та елементи погоди в окремих
панських маєтках та господарствах заможних громадян.
Інструментальні спостереження в Україні розпочав військовий лікар
Лерхе в 1771 році. Цікаво знайомитись з його нотатками щодо
метеорологічного стану в Києві: “У січні настали великі морози, які
продовжувались і в лютому. 22 лютого 1771 року мороз досягав 25 градусів по
Реомюру (31 градус по Цельсію), але вже з 25 лютого морози послабшали і
зима закінчилась. Дніпро замерз 1 січня, а 1 квітня спостерігалось скресання.
18 квітня 1771 року почали цвісти дерева, але через три доби випав сніг, який
дуже багато нашкодив”. Лерхе вперше провів інструментальні спостереження
за температурою повітря у Лаврських печерах. Результати спостережень він
описує так : “ Ідучи до печер, взяв з собою Фаренгейтів термометр, наповнений
спиртом. У печері температура виявилась 41 градус (5 градусів по Цельсію), а
до того при сході 70 градусів (21 градус по Цельсію). ... у Києві літом , коли не
буває дощу, пил або курява від їзди так збільшується, що при невеликому вітрі
немає можливості відкрити очі”. Лерхе залишив нам опис кульової блискавки,
яка спостерігалась у Києві 22 червня 1771 року. “У цей день чотири рази
лунали гуркоти грому; при другому ударі блискавка попрямувала до
губернаторського будинку”.
У 1836-1844 роках спостереження за елементами погоди вів лікар
Пелєхін.
У 1842-1844, а також у 1852 - 1853 роках метеорологічні спостереження
проводив Чехович.
За лісопарковою зоною на правобережжі Дніпра в 1854 - 1855 роках
спостерігав Кобизов. Він записував температуру повітря, кількість
атмосферних опадів та напрямок вітру.
У 1851 році спостереження проводив академік Купфер, а у 1855 -Кнорр.
Матеріали цих спостережень були надруковані у Франції.
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На початку XIX століття в Україні з’являються аматорські
метеорологічні станції - у Києві (1804), Бердичеві (1814), Одесі (1821), Полтаві
(1824). Гідрографічний департамент засновує станції в морських портах
Миколаєва (1824) та Херсона (1825).
Перші гідрологічні спостереження розпочались на Дніпрі, біля
Лоцманської Кам’янки. Початок функціонування цього річкового поста умовно
можна віднести до 1656 року. Дані по цьому посту вдалось виявити в 1778 році.
Це найбільш давні спостереження за гідрологічним режимом Дніпра. В 1656
році на замовлення Запорізького Коша була складена інструкція для
регулювання судноплавства через Дніпровські пороги, в якій визначалось
заглиблення суден і плотів у залежності від глибини біля Ненаситецького
порогу. Цією інструкцією користувались аж до кінця XVIII століття.
Значну роботу в сфері гідрологічних спостережень провів
М.Ф.Берлинський (нарис про нього наведено у розділі 1.2). Їх результати він
наводить в “Історії міста Києва”, виданій у 1799 - 1800 роках. Берлинський дав
перший гідрологічний і гідрографічний опис Дніпра, а також Либеді і Почайни
(на той час значних річок у межах Києва).
Деякі відомості про гідрологічну мережу України можна знайти у
виданнях М.І.Новикова та інших авторів, які надрукували стародавні рукописи
“Книга к Большому чертежу”, “Древняя российская вивлиофика”, а також у
книзі французького інженера Г.Боплана “Опис України”, надрукованій в 1650
році.
Наприкінці XVII століття було зроблено гідрологічні описи у зв’язку з
підготовкою до російсько-турецької війни. У 1735 - 1739 роках здійснено
гідрологічні спостереження Дніпра від Кременчука до його гирла. Деякі
відомості щодо рік України містяться у “Географічному лексиконі Російської
держави”, виданому Ф.О.Полуніним у 1770 році. У XVIII столітті, після
приєднання Криму до Російської імперії, зростає транспортне значення Дніпра
та його басейну. У зв’язку з цим розпочалися роботи з поліпшення
судноплавства через пороги Дніпра та розчистки русел ряду інших рік.
У XIX столітті гідрологічні спостереження та дослідження значно
розширюються. У 1804 році в Києві було організовано перший гідрологічний
водомірний пост на Дніпрі.
Зацікавленість до гідрологічних досліджень зросла після катастрофічної
повені 1845 року. У цей час започатковано масові дослідження гідрологічного
режиму багатьох рік України.
У 1875 -1894 роках навігаційно - описною комісією Міністерства шляхів
сполучення під керівництвом П.О.Фадєєва були здійснені знімально - описні
роботи на всіх великих ріках Російської імперії, в тому числі на Дніпрі, Десні, а
також і Дністрі. Була закладена міцна основа водомірної мережі; розроблена
водомірна інструкція, яка діяла до 1925 року; покладено початок організації
гідрометричних станцій для вивчення водності великих рік. Результати
водомірних спостережень з часу їх відкриття до 1880 року були опубліковані у
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“Відомостях про стан рівнів води у ріках та озерах Європейської Росії за
спостереженнями на 80 водомірних постах” (1881р.).
На базі матеріалів навігаційно - описної комісії було підготовлено ряд
монографій про Дніпро (Н.Мосаковський, Н.І.Максимович), про Дністер
(М.П.Пузиревський, В.М.Лохтін), які є класичними зразками гідрографічних
описів. Монографія В.М.Лохтіна “Механізм річкового русла” (1897) дає право
вважати його засновником гідрології річкового русла.
Вагомий внесок зробила Західна експедиція по осушенню боліт Полісся
(1873 -1898 рр) та експедиція по зрошенню на півдні Російської імперії. Ці
експедиції очолював генерал - лейтенант І.І.Жилінський. В Західній експедиції
брав участь також відомий кліматолог і географ О.І.Воєйков.
В обох експедиціях працював видатний український вчений, майбутній
академік Є.В.Оппоков. В його статтях про ріки Полісся, Полтавщини вперше
дано повну на той час картину природних умов формування режиму цих рік. В
1904 -1908 роках Є.В.Оппоков виконав докладне дослідження “Режим
річкового стоку в басейні Верхнього Дніпра вище м. Києва”, яке склало цілу
епоху в розвитку вітчизняної гідрології.
Після низки аварій на залізницях Міністерство шляхів сполучення
доручило провести спостереження за формуванням зливового стоку. Такі
дослідження вперше провів начальник служби шляхів Єкатериненської
залізниці М.Е.Долгов. Протягом 1906 -1912 років на спеціально створеній
дощомірній мережі він дослідив основні положення щодо теорії зливового
стоку і склав таблицю його норм для району досліджень (нині Пологівський
район Запорізької області). Аналогічні дослідження на інших залізничних
напрямках були проведені Л.Ф.Ніколаї, Ф.Г.Зброжеком та іншими.
У 1912 році гідрометричною частиною Управління водних шляхів була
організована Луганська гідрометрична станція з метою вивчення режиму річок
Лугані і Сіверського Донця для транспортних цілей. Цім же роком датується і
створення гідрологічної станції Київ.
Прогресивні люди того часу робили спроби викликати зацікавленість до
вивчення річок як джерела дешевої електричної енергії. Так, у 1913 році за
ініціативою інженера К.Шубовича була організована гідрометрична станція в
складі трьох водпостів. Ці дані були необхідні для передбачуваного
будівництва гідроелектростанції на Південному Бузі біля села Богданівки. До
1915 року було виконано більше 100 вимірів витрат води.
Крім стаціонарних спостережень, гідрометричні роботи проводились
численними партіями дослідників. В 1913 році Відділом земельних поліпшень
було організовано “Партію кримських водних досліджень” з метою розробки
проблем водопостачання, зрошення, боротьби із зсувами і повенями.
1.2 Спостереження і узагальнення М.Ф.Берлинського - батька української
гідрометеорології. Перші систематичні гідрометеорологічні спостереження на
Україні пов’язані з видатним громадським діячем і вченим Максимом
Федоровичем Берлинським. Народився він 1764 року в селі Нова Слобода, що
поблизу Путивля, в родині священика. Навчався в Київській академії (1776 8

1786). У 1788 році в Києві відкрилося Головне народне училище, де
Берлинський одержав посаду викладача географії, натуральної та
громадянської історії.
У 1809 році на базі цього училища було засновано першу чоловічу
гімназію із статусом вищого учбового закладу.
Згодом її директором став М.Берлинський і займав цю посаду до 1834
року. Він проживав у власному маєтку, що був розташований на місці сучасних
будинків 27-31 на вулиці Лютеранській у Києві.
У 1834 році Берлинський залишає гімназію. В цей час його обирають
головою правління Київського університету. Помер він у 1848 році. Поховали
вченого на Байковому кладовищі.
Головною працею життя М.Ф.Берлинського є “Історія міста Києва”, а
також підручник “История российская для употребления юношеству”.
Потрібно підкреслити, що основні історичні праці М.Берлинського були
написані
до
появи
творів
російських
істориків
А.Шльоцера,
М.Карамзіна,М.Маркевича.
Протягом тривалого часу книга “Історія міста Києва” вважалася
втраченою. Правда, кілька уривків з неї було вміщено ще за життя автора в
альманасі “Молодик”, виданому в 1844 році (на той час історику було вже 80
років). Та після смерті М.Берлинського сліди його рукопису загубилися.
Випуск так і не побачив світу. Ретельні дослідження видатного українського
історика М.Ю.Брайчевського дозволили встановити, що Берлинський написав
свою книгу в 1799 -1800 роках.
Найбільш цікавим для нас є другий том. В ньому вперше у вітчизняній
науці подається докладний опис клімату міста Києва і його оточення.
М.Берлинський пише: “Климат здесь свойственный всей Украине; однако зимы
всегда жесточее по качеству земли и болотолесистых окрестностей, нежели в
степных местах, к Полтаве и Бару лежащих: Реомюров термометр выше 31
гр.не поднимался и ниже 29 гр. не опускался; обыкновенная же стужа около 8ми и теплота около 20 гр. бывает. Также барометр выше 30 дюймов и 6 линий
не поднимался, а ниже 24,4 не опадал. Дожди чаще случаются после
равноденствий, но впрочем, иногда целое лето бывает весьма дождливое или
же сухое, равно как и зимы случаются столь теплые, что едва в январе месяце
река замерзает, и до ноября осенние цветы еще видимы. Хотя здесь ветры дуют
с каждых сторон, но чаще с западной, а сильнейшие - восточно - южные.
Впрочем, бури бывают редки и то скоропреходящи. Громы в иные годы
бывают весьма сильны и нередко убийственны, а густые туманы только в осени
и то не каждого лета, которые с возвышением солнца подымаются и до
исчезновения своего более держатся в гористых местах. Землетрясения здесь
почитаются за чудо и чрезвычайную редкость; последние, едва каждому
приметные, продолжавшиеся по нескольку секунд, случились в 1790 и 1793
годах. Эпидемические болезни здешнего климата суть вообще лихорадки,
ревматизмы, также почечуи, а потом и прочие обыкновенно бываемые в
Европе.
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Днепр. Пресловутый в дееписаниях Днепр, умножив количество своих вод, в
четырех верстах с луговой стороны выше Киева впадающего в него Десною, и
разделяется пред городом на два рукава, из коих главный, устремляющийся
прямо к Подолу и потом из лучисто протекающий у подошвы Печерских гор,
собственно называется Днепром. Другой по впадению Десны отделяется,
протекая весьма быстро по луговой стороне, называется исстари Черторыею.
Сей, отделив собою остров Труханов, опять противо Николаевского монастыря
соединяется с ним. Течение в сей стороне Днепра по причине часто
переменяющегося его форватера всегда беспокойно: старые берега,
составившиеся из древних его насыпей и отмелей, почти ежегодно переменяют
фигуру свою; как между тем новые песчаные насыпи, новые отмели, новые
косы, новые рытвины по спадении воды всегда его представляют для лоцманов
незнакомым. Главною причиною сего непостоянства есть быстрина,
происходящая в сем месте по примечаниям, от неровной пологости дна его.
Второе, пещаный рыхлый грунт, составляющий все низменности, и частию
горы, сопровождающие его. Чувствительнейшее разорение претерпевает от
него Киевподол, у которого отрезал он в течение последних пятидесяти лет
северный угол и лишил более двухсот обывательских дворов. Сюда
устремляется он коленом, сделав крутой поворот по соединении своем с
Десною; потом от сего разоряемого места, изворотив под прямым углом,
принимает прежнее свое течение на юго-восток. По сему последнему
направлению днепровского течения расположены горы и длина всего города
Киева простирается. Замерзание реки случается около последних чисел ноября
или первых декабря месяца , а вскрытие всегда почти в марте месяце, с
которого времени и начинает прилив воды, продолжающийся за половину
апреля, когда наиболее ее возвышение не превосходит 30-ти футов; но ради
низменности пространных околичностей разливается весьма пространно.
Около средних чисел июня приходит в свои берега; в совершенно же упалую
воду ширина ее бывает различная, но не менее двадцати и не более 100
саженей простирается.
Качество воды. Днепровская вода цветом желтоватая и приметно отличается
от светлой воды деснянской, качеством несколько железистая, для питья
мягкая и сладкая, также для варения чаю и мытья весьма способная; чем и
преимуществует перед прочими возле Киева ключевыми водами, из коих,
однако, некоторые, как весьма чистые, для питья оной предпочитаются; другие
же, преимущественно изобилующие селитренными, гипсовыми, соляными или
охренными веществами, и вредны, и разве по нужде употребляемы. Таковые
последние по большей части находятся у подошвы Старокиевской и
Крещатицких гор; есть, правда, один железного свойства у реки Лыбеди ключ,
который, однако, протекает без употребления. Вообще можно заметить, что
Днепр в старину гораздо большее количество вмещал воды и большую имел
глубину, когда от Киева идущие военные снаряды и другие суда удобно могли
проходить едва проходимые теперь его пороги.”
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Метеорологічні спостереження М.Ф.Берлинського до написання його
твору тривали не менше 10 років. Це і дозволило йому зробити певні
кліматологічні висновки. Свої спостереження він почав ще на території
Головного народного училища, на Подолі.
Тут же Берлинський дає опис агрометеорологічних та фенологічних
спостережень, які він вів особисто. Отже, ми маємо всі підстави вважати
Максима Федоровича Берлинського батьком вітчизняної гідрометеорології. Це
справжній подвиг вченого. Крім згаданих спостережень Берлинський вів і
гідрологічні, про що вже згадувалось в розділі 1.1.
1.3 В.Н. Каразін - видатний гідрометеоролог Слобожанщини. Засновник і
ректор Харківського університету В.Н. Каразін був різнобічно розвиненою
людиною. Народився він 30 січня 1773 року у спадковому маєтку, в селі
Кручик, що в Ахтирському повіті Слобідсько-Української губернії.
Виховувався Каразін спочатку в своїй родині, потім у приватних пансіонах
Бєлгорода і Харкова. В 1783 році він поступив на військову службу у гвардію.
Одночасно він вперто вивчав науки. З цією метою майбутній вчений декілька
років відвідував гірничий корпус. Він добре знав хімію, фізику, астрономію,
ботаніку, володів німецькою та французькою мовами.
Перше свідоцтво його зацікавленості до метеорології знаходимо в
“Записке,
читанной
в
Императорском
Московском
обществе
естествоиспытателей действительным членом оного 15 марта 1810г.”. У листі
до Слобідсько-Українського цивільного губернатора В.Г. Муратова від 3-го
листопада 1817 року він писав, що з моменту вказаного виступу у 1810 році
“Я непосредственно затем начал метеорологические наблюдения, но начал их
один, в моей деревне”. В “Записке...” викладені основні уявлення Каразіна
щодо метеорології та її завдань.
Спочатку він визначає метеорологію як складову частину фізики,
підкреслюючи, що до цього часу вона є на тому ж ступені розвитку, що і при
Арістотелі. Також він відмічав, що окремі видатні вчені ще не створили
вичерпний посібник по застосуванню метеорології у практиці, господарстві.
Користь метеорології як науки, явна, - писав Каразін. “Наука, которая бы
руководя земледельцем в его работах, предотвращала неурожаи; наука,
которая, видимо, содействовала бы развитию торговли, мореплавания и
военного искусства; наука, наконец, которая могла бы указывать правительству
время, когда ожидать скудных сборов земных произрастаний и принимать
меры, если не к воспрепятствию их недостатка, то по крайней мере к
отклонению голода, - такая наука не требует многоречивых похвал”.
На той час метеорологія ще не була сформована як наука, яка була б
спроможна вирішувати вказані питання, і тому В.Н.Каразін говорив: “Но чтоб
метеорология достигла до степени такой науки, до степени науки точной,
нужны некоторые приемы, указание на которые и составляет предмет
настоящей моей записки”. І далі, мабуть під впливом тогочасного розвитку
науки, він вказує: “... не дойдем мы, вероятно, никогда и до познания
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первоначальных причин атмосферических перемен, познания, которое бы дало
нам возможность производить их по нашему произволу”. Як відомо, проблема
впливу на атмосферні процеси є актуальною і в наш час.
В.Н.Каразін розумів, що явища погоди охоплюють всю земну кулю, тому
для їх спостережень необхідно “объять все пространство наблюдательными
точками”. Він наголошує на необхідності з’єднання всіх “спостережницьких”
сил воєдино.
Варте уваги його зауваження про те, що “все частные наблюдения, если
их даже производили ученейшие и неутомимейшие люди, не приведут ни к
каким результатам, они умножат только, может быть, несколькими светлыми
идеями массу наших познаний, возбудят наше любопытство и заставят
воображение наше строить разные остроумные гипотезы, но не дадут нам
данных для вывода точных правил”. Посилаючись на астрономію, Каразін
заявляє: “нельзя не желать, чтоб подобные же наблюдения были уделом и
метеорологии”.
Передбачення погоди, на його думку, можливе тільки шляхом
порівняння “в разные времена года и в разных точках земного шара
направления ветров, изменений магнитной стрелки, тяжести воздуха и
количества в нем электричества; будем сопоставлять переодические перемены
погоды с непериодическими, которые однако ж должны бы иметь также
некоторую правильность, без влияния каких-нибудь посторонних причин”.
В.Н.Каразін пропонував організувати в Росії метеорологічний комітет.
Безпосередньо свої спостереження він почав проводити з 1810 року і
продовжував їх до кінця життя. Організовані за визначеною програмою, ці
спостереження разом із спостереженнями М.Ф.Берлинського в Києві, були
першими системними спостереженнями на території України. Згідно з
наведеної у “Выписке из метеорологических наблюдений в селе Кручике,
отстоящим от Харькова на 60 верст к западу, которые по сей причине и могут
почитаться за средние наблюдения Слободско - Украинской губернии
вообще”, відомо, що він спостерігав за атмосферним тиском, температурою
повітря в градусах Реомюра, напрямком вітру, загальним станом погоди:
хмарно, погідно, дощ тощо. Кількість опадів - дощу або снігу - вимірювалось у
вершках.
Інструментальні спостереження проводились о восьмій та об одинадцятій
годині, а візуальні - безперервно. Одночасно проводились фенологічні
спостереження.
Велику увагу привертає праця В.Н.Каразіна про використання
атмосферної електрики. Згадку про це ми знаходимо в листі Аракчеєву. Він
розумів велике значення тієї енергії, яку б одержало людство, якби вдалося
використати електрику, розсіяну в атмосфері “вплоть до возможности
располагать, по крайней мере, на некотором пространстве, состоянием
атмосферы, производить дождь и ведро по своему произволу”. Вчений
припускає, що найвищі шари повітря знаходяться у безперервному хвилюванні
“как море в бурную погоду, от непрестанного прилива и отлива электричества”.
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Цим він намагався пояснити різкі зміни зимових холодів відлигами тощо. “ О,
как желал бы я, чтоб судьба именно России предоставила сделать сей важный
шаг на поприще наук и пользы рода человеческого”, - говорив Каразін.
Він гадає, що: “Все перемены погоды происходят от изменения
электрического состояния атмосферы и, наблюдая его, можно предсказать
погоду на определенное место и время... Самое земледелие и прочие части
домоводства сверх чрезвычайных польз, которые доставит им метеорология,
приведенная в систему, могут стяжать другие, безпосредственные для себя
выгоды.”
Дискусія про роль атмосферної електрики триває в науці ще й досі.
В.Н.Каразін пояснював відміни зимових температур повітря у Харкові,
Москві і Петербурзі впливом повітряних мас різного походження. Він
помилково вважав, що холодні північно-східні вітри йдуть від полюсу зверху, а
потім опускаються і в наших широтах (тобто у Харкові) досягають землі,
зумовлюючи значні похолодання.
Вже наприкінці життя в своїй праці “Известия о предвестиях погоды”
(1839р.), на основі своїх багаторічних спостережень Каразін робить висновок
про можливість передбачення погоди за кількома “предвестиями”, з яких “Первое - явственнее прочих представляющееся состояние атмосферы, т.е.
большая и меньшая ее прозрачность или тусклость, давление ея на ртутный
барометр и направление ветров”.
В цій же праці він приділяє багато уваги фенологічним спостереженням,
намагаючись з їх допомогою дати прогноз погоди на наступний сезон.
Отже, В.Н.Каразін займав провідне місце в гідрометеорологічній науці
того часу.
1.4 Гідрометеорологічні і геофізичні дослідження на базі університетів,
обсерваторій. Велике значення в розвитку науки, в тому числі і
гідрометеорологічної, мало відкриття на Україні університетів. Завдяки цьому
в першій половині XIX століття значно активізувались систематичні наукові
дослідження в галузі гідрометеорології, кліматології, геофізики.
У цей же період з’являються перші науково-експериментальні заклади. В
1836 році у Луганську відкрилась перша на території України метеорологічна
обсерваторія, друга за ліком у Російській імперії (після Петербурга). Протягом
68 років без перерви там працював І.І.Руднєв, який почав свої спостереження в
ній ще юнаком.
Однією з найбільших була Київська обсерваторія, офіційно відкрита
15 травня 1855 року при Університеті Святого Володимира (нині – Київський
національний університет ім. Т.Г.Шевченка). Серед перших керівників
обсерваторії чільне місце займає професор М.І.Тализін. При ньому в 1863 році
почалось щомісячне друкування матеріалів метеорологічних спостережень у
“Вістях” університету.
З 1865 по 1885 рік обсерваторію очолював доцент, а пізніше членкореспондент Петербурзької академії наук М.П.Авенаріус. Впродовж
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двадцятирічного періоду він збільшив обсяг спостережень, створив школу
метеорологів, зміцнив матеріально-технічну базу обсерваторії.
У 1885 році її очолив завідувач фізичного кабінету К.Н.Жук. При ньому в
обсерваторії почали вивчати сніговий покрив, температуру води в Дніпрі та у
заплавних озерах, були опубліковані результати вивчення добового ходу
опадів, особливостей злив, граду тощо.
У грудні 1890 року на чолі обсерваторії став П.І.Броунов - засновник
вітчизняної агрометеорології. Свою роботу в метеорологічній обсерваторії
Київського університету П.І.Броунов почав з розширення програми
спостережень, поповнення устаткування обсерваторії, закріплення за нею
мережі пунктів спостережень. Згодом він організував регулярне видання
“Спостережень метеорологічної обсерваторії” (вийшло понад 40 випусків).
У 1896 році обсерваторію очолив І.І.Косоногов, в майбутньому дійсний
член Академії наук України. Заслугою І.І.Косоногова був розвиток, зокрема,
спостережень за зливами і вимірів сонячної радіації, організація служби
інформації про вегетацію і врожай сільськогосподарських культур.
З 1900 року обсерваторію знову очолив К.Н.Жук. В цей час в тісному
контакті з обсерваторією університету працює професор Київського
політехнічного інституту Р.Н.Савельєв. Він приділяв багато уваги впливу
гідрометеорологічних факторів на діяльність залізничного транспорту.
Р.Н.Савельєв вперше в Росії організував актинометричні спостереження в ряді
метеорологічних станцій, розташованих на великих залізничних вузлах
(Єлисаветграді, Коростишеві, Львові).
У 1919 році посаду директора обсерваторії Київського університету
обійняв Б.І.Срезневський – перший і поки що єдиний в Україні академік у
царині метеорології.
У 1865 році професор В.І.Лапшин організував регулярні метеорологічні
спостереження на півдні, що поклало початок організації Одеської
обсерваторії. У 1883 році обсерваторію очолив О.В.Клосовський. У той період
метеорологічна станція входила до складу кабінету фізичної географії
університету.
У 1884 році на покрівлі університетського будинку була зроблена
площадка, де розмістили анемограф, деякі самописи. О.В.Клосовський розумів,
що місцеположення метеорологічної площадки не задовольняє необхідних
вимог до її призначення. Виникла потреба перевести обсерваторію за місто. І
вчений домігся будівництва нової обсерваторії в Ботанічному саду
університету на Малому Фонтані. Закладка будинку обсерваторії була
здійснена 5-го червня 1891 року, а будівельні роботи закінчили в серпні 1892
року. До вересня 1893 року вже були завершені роботи до початку
метеорологічних спостережень. Обсерваторія мала унікальне для того часу
устаткування і прилади. Експериментальні метеорологічні спостереження на
новій площадці розпочались 1-го вересня 1893 року. Там же вона розміщується
і зараз.
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Першими
спостерігачами
були
О.О.Трещин,
О.Ф.Поль
і
П.Т.Пасальський. Надалі Одеська обсерваторія стає головною базою і очолює
створену О.В.Клосовським метеорологічну мережу південно-західної частини
Російської імперії.
У 1891 році метеорологічна обсерваторія була організована в Харкові.
Спочатку, завдяки старанням професора М.Д.Пильчикова, при фізичному
кабінеті університету було засновано магніто-метеорологічне відділення, а вже
потім обсерваторію. Ії метеорологічний майданчик розміщувався у
ботанічному саду університету. Результати її спостережень друкувалися в
“Записках
Харківського
університету”.
Керував
метеорологічною
обсерваторією М.П.Косач, брат Лесі Українки, український громадський діяч і
письменник.
У 1895 році починає свою наукову та педагогічну діяльність Д.К.Педаєв,
майбутній професор Харківського університету і Харківського інженерного
гідрометеорологічного інституту. З 1906 року він був керівником
метеорологічної мережі Харківської губернії. Для першого “Кліматичного
атласу УРСР” Д.К.Педаєв склав карти ізотерм і текст. Низка його кліматичних
праць була використана при підготовці “Проектів Великого Дніпра”,
планування розвитку Харкова та ін. Д.К.Педаєв був одним із засновників
аерологічних і актинометричних досліджень на території Україні.
1.5 Перші метеорологічні і гідрологічні мережі на території України.
Мережу метеорологічних станцій на Південному Заході Російської
імперії, як вже згадувалось, організував О.В.Клосовський. Він вважав, що на
півдні Російської імперії мережа метеорологічних станцій повинна мати
щільність у розрахунку одна станція на 100 кв. верст і ще більшу - дощомірна
мережа.
У 1886 році почали спостереження 67 станцій і постів. У 1892 році в
південно-західну мережу метеорологічних станцій входило вже 1648 пунктів
спостережень, які розміщувались від Бесарабії до Криму та від Одеси до
Чернігова. Спостерігачами на станціях і постах були як фахівці, так і аматори:
сільські вчителі, листоноші, лікарі, грамотні селяни тощо. Більшість з них,
особливо із заможних мешканців, працювали безкоштовно. Крім того, діяла ще
мережа добровільних кореспондентів. Регулярна публікація результатів
спостережень заохочувала працівників, підвищувала їх зацікавленість у роботі.
Поступово програма спостережень на станціях розширювалась. Згодом
почалися спостереження за грозами, зливами, завірюхами, сніговими
хуртовинами, пиловими бурями, за станом сільськогосподарських культур на
ланах, замерзанням ґрунту, замерзанням і скресанням рік і, навіть, за
землетрусами.
У той же час з’являються спеціалізовані станції. Так, О.О.Ізмаїльський у
1879 році організував при Херсонському земському сільськогосподарському
училищі агрометеорологічну станцію.
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У 1895 році В.Г.Ротмістров почав агрометеорологічні спостереження на
дослідному полі біля Одеси. У своїх звітах він давав обґрунтування заходів
щодо поліпшення водного режиму ґрунту під озимими та ярими культурами.
О.В.Клосовський, керуючи мережею станцій Південного Заходу
Російської імперії, особисто обробляв матеріали спостережень станцій і постів,
давав вказівки спостерігачам шляхом листування і при зустрічах.
1 квітня 1902 року Російська Академія наук за видатні заслуги присудила
метеорологічній мережі південного заходу Російської імперії ім’я
О.В.Клосовського. Матеріали її спостережень регулярно друкувались у
“Метеорологічних оглядах”.
У січні 1900 року в Петербурзі відбувався перший метеорологічний з’їзд ,
який, зокрема, клопотався про забезпечення мережі постійними штатами. Для
утримання цієї мережі було потрібно 12580 карбованців щорічно. Але грошей
для цього не було виділено.
Після залишення О.В.Клосовським Одеського університету в 1908 році
робота метеорологічної мережі південного заходу майже повністю
припинилась.
У 1892 році П.І.Броуновим була організована Наддніпрянська мережа
метеорологічних станцій. Поштовхом до її організації стала засуха 1891 - 1892
років, яка спричинила катастрофічні неврожаї. Ця мережа включала басейн
Верхнього Дніпра і частково басейн Оки, Дону з Дінцем - Київську,
Чернігівську, Полтавську, Харківську, Курську, Орловську, Калузьку,
Смоленську, Могилівську, Мінську та Гродненську губернії.
У 1885 - 1889 роках у Київській губернії систематично працювало всього
10 метеорологічних станцій. Наддніпрянська мережа вже до 1896 року мала
понад 700 пунктів спостережень. Початок роботи мережі був пов’язаний з
дослідженнями О.І.Воєйкова про вплив снігового покрову на господарство.
Високий авторитет Наддніпрянської мережі змусив Міністерство землеробства
асигнувати для її підтримки 3000 карбованців, видати згоду на безмитне
ввезення з-за кордону приладів, видати право на безкоштовне друкування
“Праць”, пересилку кореспонденції та відрядження співробітників на мережу
для інспекції станцій. Все це сприяло подальшому розвитку мережі,
оснащуванню її приладами. В “Працях” поміщали результати спостережень за
сніговим покривом, станом посівів і замерзання водоймищ, дані про врожай
хлібів, стан озимини, про грози, температуру води у Дніпрі та ін. Загалом
наддніпрянська мережа проіснувала до 1917 року.
З метою обслуговування сільських господарів, забезпечення їх
інформацією про стан погоди, вплив несприятливих метеорологічних умов на
ріст і розвиток сільськогосподарських культур, почали організовуватись
губернські мережі метеорологічних станцій. Вже до початку 1914 року кожна
губернія мала свою мережу, яка підпорядковувалась земським управам. При
багатьох земствах були метеорологічні бюро.
Першою від Наддніпрянської мережі відокремилась Полтавська
губернська мережа. Земство виділило асигнування на утримання і влаштування
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12 станцій і 37 дощомірних пунктів, які спочатку входили до складу південнозахідної мережі Російської імперії. Метеорологічні станції було відкрито у
складі реальних училищ в Кременчуці і Ромнах, а згодом на залізниці та при
деяких відомствах. Матеріали спостережень надсилались в Петербург і Одесу.
За власні кошти відкрив 14 станцій О.О.Ізмаїльський, 30 дощомірів
установив у Лубенській волості аматор - метеоролог, конструктор
фотографічного геліографа Ф.К.Величко. У 1896 році в Полтавській губернії
вже працювало 57 станцій і 71 пост.
Одночасно
існувало
три
системи
метеорологічних
мереж:
Наддніпрянська (центр у м. Києві), мережа Південного Заходу (Одеса) і мережа
Головної геофізичної обсерваторії (ГФО) (керувалась з Петербургу). Така
підпорядкованість вносила різнобій у результати вимірювань.
У 1909 році Полтавське земство прийняло Постанову про об’єднання цих
мереж на своїй території. Одночасно були розширені програми і обсяг
спостережень та досліджень клімату.
У 1910 році цю об’єднану мережу очолив агроном, а пізніше професор,
М.М.Самбикін. До 1914 року мережа нараховувала 20 станцій і 168
дощомірних пунктів. Проіснувала Полтавська мережа близько 20 років. Із 248
станцій, які діяли в різний час у Полтавській губернії, понад 30 років існувала
лише 8, від 6 до 10 років - менше 100 станцій, менше 5 років - 155. Зведення
спостережень мережі, огляди погоди та карти друкувались у статистичних
щорічниках, а огляди погоди за період 1901 - 1919рр. щомісячно друкувались у
вигляді брошур обсягом до двох друкарських аркушів. Це був прообраз
сучасних агрометеорологічних бюлетенів; останні два роки вони виходили
українською мовою.
Досить широко були розгорнуті роботи і в інших губерніях. У 1902 році
М.П.Косач заснував Харківську метеорологічну мережу. З 1906 року її очолив
професор Д.К.Педаєв. У 1914 році мережа складалась із 37 станцій і 108
дощомірних постів.
У 1912 році Київське губернське земство прийняло рішення про
організацію Київської губернської метеорологічної мережі. Завідуючим
метеорологічного бюро був О.В.Федоров. До 1915 року мережа мала 31
метеорологічну станцію і 555 дощомірних постів.
Волинську губернську мережу організував С.О.Бржозовський. До 1914
року тут функціонувало 22 станції, 141 дощомірний і 19 снігомірних постів.
Станції цієї мережі проводили додаткові спостереження, зокрема,
агрометеорологічні і гідрологічні (облік стоку води на болотах та ін.)
Виникла і Херсонська губернська дощомірна мережа. До 1913 року в цій
губернії вимірювали опади в 120 пунктах.
Менш відомими на Україні були Подільська і Єкатеринославська
губернські метеорологічні мережі, які до 1922 року - часу створення загально республіканської мережі ще не мали достатньо розвинутої діяльності.
Водночас з губернськими на Україні існувало більше 15 відомчих і
велика кількість виробничих мереж. Незалежно від них діяла мережа опорних
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станцій ГФО. Безумовно, необхідна була уніфікація вимірювань, яку
наполегливо проводила ГФО. Співробітники висилали на мережу інструкції,
прилади, здійснювали методичні інспекції, перевіряли і лише після цього
друкували матеріали спостережень у “Літописах” ГФО.
В Криму регулярні метеорологічні спостереження вперше почали
проводитись у Сімферополі (1821), Севастополі (1824), Нікіті (1826), Карадазі
(1831), Алмі і Епісалі (1833), Керчі і Таклі (1863), Енікалі (1865), Херсонесі
(1865), Євпаторії (1866), Ялті (1869),Феодосії (1871), Ай-Тодорі (1878),
Тарханкуті (1881), Ай-Петрі (1895), Білогорську (1896), Карабі-Яйлі (1916).
Більшість станцій було організовано відділом торгових портів (на
узбережжях), інші - різними відомствами. Величезна заслуга в організації
метеорологічної мережі в Криму належить передовим людям того часу: лікарю
В.М.Дмитрієву, інженеру М.М.Сарандінакі та іншим. Особлива увага
приділялась наданню суднам інформації про погоду. Збір та обмін
гідрометеорологічної інформації здійснювала Феодосійська центральна
станція.
Слід особливо відзначити діяльність справжнього ентузіаста
гідрометеорології В.М.Дмитрієва. Він був організатором морської
гідрометеорологічної станції в Ялті, яка зараз носить його ім’я. В.М.Дмитрієв
закінчив Московський університет, був корабельним лікарем. Він відвідав
багато іноземних портів. В Ялті Дмитрієв оселився 1868 року в зв’язку із
захворюванням на туберкульоз. Вчений устаткував метеорологічний пункт на
південно-західному схилі пагорбу Дарсан (зараз тут проходить вулиця, названа
його ім’ям), недалеко від свого будинку. Тричі на добу він виконував
метеорологічні спостереження.
Спостереження В.М.Дмитрієва починають довгостроковий ряд, який
триває з січня 1869 року до нашого часу. У 1890 році він опублікував свою
працю щодо кліматичних умов Південного берегу Криму, яка була удостоєна
срібної медалі Географічного товариства. В.М.Дмитрієв - засновник
кліматотерапевтичної науки в Криму.
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Київська геофізична обсерваторія. Заснована в 1854 році при університеті Св.Володимира
(фото 1996р.)

Зустріч провідних геофізиків Росії в Одеській обсерваторії. (1916 р.)
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Книга Броунова П .І. (1884р.)

Срезневський Борис Ізмайлович

РОЗДІЛ 2
Організаційне впорядкування державної гідрометеорологічної служби
України, її робота в 1921 - 1941 роках
Перша світова, а згодом і громадянська війни, припинили діяльність
більшості гідрометеорологічних підрозділів. У 1920 році кількість станцій кореспондентів ГФО зменшилась порівняно з 1913 роком майже в 2,5 рази.
У лютому 1918 року Наркомзем України створив метеорологічний відділ,
який почав відновлювати мережу. Згодом відділ, як метеорологічна секція,
увійшов до складу сільськогосподарського наукового комітету Наркомзему
України.
2.1 Створення Укрмету - Української державної гідрометеорологічної
служби. Швидкий і цілеспрямований розвиток гідрометеорології на Україні
почався після створення центральної української метеорологічної служби Укрмету. Декрет Ради Народних Комісарів України про створення Укрмету був
прийнятий 19 листопада 1921 року. Укрмет було створено на базі
метеорологічної
секції
сільськогосподарського
наукового
комітету
Наркомзему. Очолював цю секцію Микола Іванович Данилевський, він і став
керівником новоствореного державного органу. Управління Укрмету
знаходилось у Києві. В десятьох інших великих містах України на базі
земських метеорологічних бюро одночасно були створені місцеві відділи
Укрмету. Відомствам і установам заборонялось мати відокремлену від Укрмету
службу погоди.
Укрмет поступово розвивався. Була створена радіостанція, почався
прийом метеозведень з інших країн. Створили геофізичну бібліотеку,
повірочну геофізичну лабораторію. Вживались заходи по закріпленню на
станціях найбільш кваліфікованих фахівців та по залученню в метеорологічну
службу нової місцевої інтелігенції.
Наприкінці 1921 року почав регулярно виходити “Інформаційний
бюлетень Укрмету”.
У грудні 1921 року в Укрметі було створено підсекцію
сільськогосподарської метеорології. З року в рік служба зростала як кількісно,
так і якісно. В 1922 році у штаті Укрмету було вже 34 працівника. У 1924 році в
складі Укрмету було створено організаційну підсекцію (М.І.Данилевський),
підсекцію служби погоди (Б.І.Срезневський), підсекцію гідрології
(Є.В.Опоков),
підсекцію
сільськогосподарської
метеорології
(М.М.Копачевська), кліматології, земного магнетизму і атмосферної електрики,
а також бюро інспекції (І.К.Половко), видавниче бюро, геофізичний архів,
лабораторію, бібліотеку, музей і склад.
Науково - адміністративну роботу виконував секретаріат (вчений
секретар А.В.Кияшко). Ремонтна майстерня була фактично невеликим заводом,
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де виготовляли дощоміри, флюгери, психрометричні будки, гігрометри,
евапорометри, ремонтували барометри.
Укрмет енергійно відновлював опорну мережу, створював мережу
добровільних кореспондентів.
На початок 1925 року гідрометеорологічна мережа України складалась з
634 пунктів спостережень, у тому числі 153 станцій ІІ розряду, 227 станцій ІІІ
розряду, 118 гідрологічних постів і 9 шаропілотних пунктів. У 280 пунктах
проводились фенологічні спостереження, у 380 вимірювались атмосферні
опади; за станом ґрунту і замерзанням води у ріках і водосховищах
спостерігали у 490 пунктах.
У 1923 році Укрмет почав видавати “Щомісячну характеристику
України” і “Декадний бюлетень”. У них друкувались огляди погоди,
метеорологічні характеристики. З 1924 року почалось друкування
“Геофізичних характеристик України” замість “Щомісячника характеристик”.
У 1927 році у “Декадному бюлетені” приводились дані 185 станцій (проти 30
станцій у 1923 році). Було організовано міжнародний обмін виданнями з
метеорологічними центрами у Відні, Празі, Гамбурзі, Вашингтоні і навіть у
Ріо-де-Жанейро. У 1924 році співробітники Укрмету на громадських засадах
почали видавати науково-популярний метеорологічний журнал “Провідник
спостерігача - дослідника”, який з 1925 року називався “Погода і життя”
(редактор В.І.Порицький). В 1927 році методична комісія Наркомосвіти
України рекомендувала журнал бібліотекам сільських шкіл. З 1924 року
почалось щорічне видання метеорологічного “Календаря Укрмету”. Він містив
дуже важливі дані, які допомагали спостерігачам своєчасно виконувати ті чи
інші роботи, надавали цікаву наукову інформацію. Періодично Укрмет скликав
конференції, наради. У першій Українській геофізичній нараді брало
участь понад 100 фахівців. На ній було заслухано більше 50 доповідей.
Тоді в країні гостро стояло питання щодо необхідності об’єднання
багатьох відомчих мереж і установ. Станції оснащувались і працювали
кустарно, результати спостережень зберігались у відомствах і були
важкодоступні. В Україні методичне об’єднання мережі відбулося набагато
раніше, ніж в інших республіках колишнього СРСР. Керівна роль Укрмету в
цьому відношенні визнавалась усіма.
Варто відмітити добре поставлену видавничу діяльність Укрмету, яка
охоплювала публікацію як наукових монографій і робіт, так і великої кількості
службової і методичної інформації.
З 1 жовтня 1927 року, коли до Укрмету була приєднана Гідрометрична
частина Наркомзему України, було створено “Управління метеорологічної і
гідрологічної служби УРСР”. Після М.І.Данілевського у 1929 році Управління
очолив М.К.Софотеров - вихованець Київського політехнічного інституту, в
минулому агроном.
У 1930 році Службу очолив М.І.Начинкін, згодом І.І.Касяненко.
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2.2 М.І.Данилевський - керівник гідрометслужби України у 1921 - 1929
роках. Микола Іванович Данилевський був справжнім знавцем своєї справи,
душею організаторської і практичної роботи по створенню державної
централізованої гідрометеорологічної служби в Україні. В 1911 році він почав
працювати на центральній науково-дослідній станції, яку організував К.М.Жук,
який тоді був директором Київської обсерваторії.
Перша самостійна праця Данилевського готувалась впродовж 1912 1914рр. Називалася вона “Кліматичні нариси. Чернігівщина”. Згодом вчений
писав: “Роботу цю почато було мною з пропозиції небіжчика К.М.Жука
коштами колишнього Петроградського Департамента хліборобства. Кошти
були дуже обмежені й робота посувалась поволі. Мала вона бути закінченою в
1913 році... На жаль, з’явилася ідея поширити програму з притягненням нових
авторів, а мою пропозицію поділити роботу між окремих авторів відкинуто... Я
мусив, не вважаючи на щирі прохання (К.М.Жука), припинити свою працю”.
Несподіванкою для Данилевського було те що, розбираючи архів
Наддніпрянської сітки, він знайшов зшиті вже відбитки “Кліматичних нарисів”.
К.М.Жук хотів видати їх окремим збірником, але не встиг. І от, в 1922 році, з
пропозиції Інформаційного бюро Укрмету, вони вийшли як останній том
“Трудів Наддніпрянської сітки” додатком до “Матеріалів до кліматології
України”.
Вважається, що всі розділи Данилевський склав за “Літописами
Миколаївської Головної Фізичної обсерваторії”, матеріалами Наддніпрянської
метеорологічної і сільськогосподарської мережі, дипломною роботою
М.Циркуна, Ф.Ческиса, А.Портецького.
Ця праця є першим докладним описом клімату Чернігівської губернії. Її
обсяг - 213 сторінок. Вона є взагалі однією з перших регіональних
кліматологічних праць для території України.
В 1921 році Данилевський написав чергову працю “Українська
метеорологічна служба. Завбачення погоди. Коротка інформація про стан її на
15 липня 1921 року”. Тут дано характеристику стану метеорологічної служби
України після руйнівних років першої світової і громадянської воєн. У цій
праці М.І.Данилевський наводить у стислій формі стан всієї метеослужби на
той час і піднімає важливі питання її становлення.
Також вчений прагнув до розширення міжнародних зв’язків
гідрометслужби України, і в той же час до зміцнення її самостійності.
Особливо яскраво це підкреслено в його праці “1917 і 1927рр. В міжнародних
метеорологічних взаємовідносинах”, яка була надрукована в журналі “Погода і
життя”, номери 11 - 12, 1927 року.
М.І.Данилевський прагнув до визнання України як важливого
міжнародного партнера в галузі метеорології. На жаль для Української
гідрометслужби, у 1929 році його було призначено завідувачем Західно Сибірською гідрометслужбою, пізніше він працював в Арктиці на полярних
“зимівках”. Чи не було це певного роду “висланням” видатного вченого і
організатора з України?
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2.3 Входження Укрмету до загальносоюзної гідрометеорологічної служби.
7 серпня 1929 року ЦВК і РНК СРСР прийняли постанову “Про об’єднання
гідрологічної і метеорологічної служби Союзу РСР”. У тому ж місяці було
затверджено Положення про Гідрометеорологічний Комітет СРСР при РНК
СРСР, який об’єднав усі існуючи на території Союзу метеорологічні,
гідрологічні і гідрометеорологічні служби. Головою Комітету було призначено
О.Ф.Венгенгейма – уродженця України. При РНК союзних республік для
управління і керівництва Гідрометеорологічною службою були організовані
відповідні гідрометеорологічні комітети.
13 грудня 1929 року був створений Гідрометеорологічний комітет
України (ГІМЕКОМ). Управління Комітету розміщувалось у тодішній столиці
України - місті Харкові. До складу ГІМЕКОМУ України увійшли три
метеорологічні обсерваторії (у Києві, Харкові, Одесі), 360 метеорологічних
станцій, 1538 дощомірних постів, 13 шаропілотних пунктів, 213 водомірних
постів, 8 гідрометричних, 7 випаровувальних і дві стокові станції, мережа
добровільних кореспондентів, яка складалася з 650 пунктів спостереження.
Згодом при ГІМЕКОМі були сформовані бюро погоди: в Харкові Центральне, в Одесі - Південне, в Києві - Правобережне.
Головою ГІМЕКОМу став І.І.Касяненко, який у перші роки Радянської
влади був проректором Київського політехнічного інституту, головою
Авіаційного науково-технічного товариства, пізніше - головою правління
акціонерного товариства “Укрповітряшлях”.
І.І.Касяненко був енергійною людиною. Він доклав багато зусиль у
розвиток гідрометеорологічних робіт і досліджень в Україні.
В цей час значна робота проводилась по обслуговуванню сільського
господарства. Методичне керівництво агрометеорологічними спостереженнями
і оперативне обслуговування сільського господарства здійснювала Служба
урожаю ГІМЕКОМу.
У 1932 році організовано Центральну республіканську, обласні та
міжрайонні
комісії
по
визначенню
очікуваної
урожайності
сільськогосподарських культур. Агрометеорологи у той час складали
характеристики для виявлення агрометеорологічних ресурсів окремих районів.
Відчувалась обмеженість мережі агрометеорологічних станцій і пунктів. Як
тимчасова міра, було прийнято рішення про розвиток мережі добровільних
кореспондентів - агрометкорів.
Дані інших спостережень безкоштовно надсилались до Центрів у вигляді
спеціальних карток.
2.4 Наш земляк О.Ф.Вангенгейм - видатний гідрометеоролог країни.
Політичні репресії співробітників Гідрометслужби у 1930-1940 роках.
Олексій Феодосійович Вангенгейм розгорнув свою організаторську
діяльність у другій половині 20-х років. Народився він 22 жовтня 1881 року в
родині представника стародавнього дворянського роду. Впродовж тривалого
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часу родина мешкала в Ніжинському повіті Чернігівської губернії. Батько
Олексія Феодосійовича на той час був відомим дослідником у галузі
сільськогосподарської метеорології. Його вважають одним з фундаторів цієї
науки поряд з І.А.Пульманом та П.І.Броуновим. У маєтку Вангенгеймів була
зразкова метеорологічна станція, де працював і Олексій Феодосійович. Отже,
він був спадковим гідрометеорологом.
З 1900 по 1906 рік О.Ф.Вангенгейм вчився на фізико-математичному
факультеті Московського університету. Під час навчання за революційну
діяльність він був заарештований і провів шість місяців у в’язниці. Згодом
вступив до Московського сільськогосподарського інституту(пізніше сільськогосподарська академія ім. Тімірязєва), який закінчив у 1909 році. У той
час він потоваришував з К.А.Тімірязєвим.
З 1910 по1913 рік О.Ф.Вангенгейм працював синоптиком у Махачкалі, де
займався організацією гідрометеорологічної мережі навколо Каспійського
моря. Це завдання він успішно виконав. Вангенгейм написав там монографію
“Падіння рівня Каспійського моря”, яка була видана в Петербурзі в 1914 році.
У той же час він прийшов до висновку про необхідність об’єднання
метеорологічних і гідрологічних спостережень і досліджень у єдину систему.
Під час першої світової війни Олексій Феодосійович був військовим
метеорологом. Рекомендацією по боротьбі з газовими атаками німецьких
військ була його праця “Короткий курс газової метеорології”, видана в 1916
році.
У 1917 -1920 роках О.Ф.Вангенгейм - на різних посадах у Курській
губернії. Протягом 1920 року він працює старшим науковим співробітником
Головної геофізичної обсерваторії у Петрограді. Там Олексій Феодосійович
пише низку наукових праць з синоптичної метеорології, працює в редколегії
ряду наукових видань, у тому числі “Метеорологічного вісника”. Поряд з
Б.П.Мультанівським Вангенгейм був одним з перших вітчизняних
“довгостроковиків”(у прогнозуванні погоди).
У 1924 році Вангенгейма запросили працювати в Наркомосвіту, якій була
підпорядкована в той час Головна фізична обсерваторія.
У 1928 році Олексія Феодосійовича було обрано професором
Московського університету на кафедру геофізики. Він був призначений на
посаду директора Державного науково-дослідного геофізичного інституту.
З 1927 року О.Ф.Вангенгейм очолює редакцію геофізики у Великій
Радянській енциклопедії, а також керує на громадських засадах Центральним
бюро краєзнавства.
Повернення до гідрометеорології в 1928 році було найважливішим і
останнім періодом у діяльності О.Вангенгейма. Він ще у попередні роки
пропагував ідею створення єдиної гідрометеорологічної служби.
У 1927 році він добився організації спеціальної групи з цього питання у
Наркоматі робітничо-селянської інспекції. Протягом 1928 -1929 років Олексій
Феодосійович нарешті отримує перемогу. У серпні 1929 року рішенням Уряду
створюється Гідрометеорологічний комітет при Раднаркомі СРСР,
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О.Ф.Вангенгейма призначають Головою комітету - він стає першим керівником
гідрометеорологічної служби Союзу РСР. Чимало зусиль приклав О.Ф.
Вангенгейм, щоб об’єднати розпорошену по різних відомствах метеорологічну
і гідрологічну служби, вдосконалити методи наукових досліджень. Велику
увагу він приділяє підготовці кадрів. За його ініціативою були організовані
Московський (зараз Петербурзький) і Харківський (зараз Одеський)
гідрометеорологічні інститути - перші у світі вищі учбові заклади подібного
профілю. На даний час обидва ці інститути перетворені в університети.
Одночасно з’явилося декілька технікумів, зокрема у Москві, Владивостоці та
Феодосії.
Не менш важливою була перебудова теорії і практики прогнозів на базі
сучасної науки. О.Вангенгейм зумів згуртувати навколо нового Бюро погоди
(нинішній Гідрометцентр Росії) ряд молодих вчених. Було організовано низку
курсів синоптиків, які зробили історичний перелом у розвитку вітчизняної
служби погоди. Здійснювалися організаційні заходи щодо розширення і
зміцнення служби погоди на місцях. Всі, хто знав Олексія Феодосійовича,
відмічають його бездоганну чесність, справедливість, високу культуру. Він був
доступним, м’яким і доброзичливим, безмежно відданим своїй праці.
То був важкий період у нашій історії. Почалися сталінські репресії, і
однією з перших жертв цих репресій стала ця чудова людина. У 1934 році
Голова комітету О.Ф.Вангенгейм, його перший заступник І.І.Крамалій і багато
інших працівників були заарештовані.
Згинув О.Ф.Вангенгейм у концтаборі на Соловках 17 серпня 1942 року,
але невідомо за яких обставин. У 1956 році О.Ф.Вангенгейма було посмертно
реабілітовано.
У 1989 році в журналі “Наука і техніка”, № 3 з’явилася стаття доктора
географічних наук, колишнього керівника відділу агрометеорологічних
прогнозів Центрального Бюро Погоди Юрія Івановича Чиркова під назвою
“Соловецька бібліотека та її читачі”. 15-ти річним юнаком Ю.І.Чиркова було
заарештовано за брехливим доносом, і він провів 19 років у концтаборі на
Соловецьких островах. У цьому ж таборі був і О.Ф.Вангенгейм. Чирков дає
йому дуже високу оцінку. Він пише, що Олексій Феодосійович був
високоосвіченою людиною, досконало знав французьку та німецьку мови.
Зараз ми знаємо, що однією з причин арешту Вангенгейма було те, що
Гідрометслужба не могла зпрогнозувати погодні умови на висоті 20 км, куди
залетів аеростат “Осовіахім” і потерпів катастрофу. Але виконати таке завдання
взагалі було неможливо, так як на той час ще не було можливості підняття
метеорологічних радіозондів на таку висоту. Другою причиною арешту міг
бути виступ Вангенгейма на відкритті Першого Географічного з’їзду, що
відбувся в 1933 році у Ленінграді. На з’їзд було запрошено багато зарубіжних
вчених і Олексій Феодосійович зробив своє привітання до учасників
російською і французькою мовами, що було обумовлено програмою роботи
з’їзду. Мабуть, це не сподобалось “батькові усіх народів” і цього було досить,
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щоб згноїти у концтаборі чудову людину, відомого вченого. Наукова спадщина
О.Ф. Вангенгейма загинула разом з ним, все було знищено.
Проте О.Ф.Вангенгейм був не один, який попав у страшні “жорна”
сталінських репресій. Через ці “жорна” пройшло багато видатних діячів
Української гідрометслужби.
Зокрема, репресіям було піддано Петра Андрійовича Хейнолайнена – він,
за деякими даними, був очільником ГУЄГМС УСРР у якийсь період у 1934 -1937
роках. Проте матеріали про його керівництво Гідрометслужбою України
значною мірою суперечливі. У “Віснику метеорології та гідрології” №3/4 за 1935
рік вміщено наказ №98 по ГУЄГМС УСРР від 22 квітня 1935р. “Про
забезпечення планового та повсякденного керівництва метеорологічного
забезпечення в хатах - лабораторіях”, підписаний П.А.Хейнолайненом. Знайдено
також копії виписок з наказів, підписаних П.А.Хейнолайненом, від 5 листопада
1935р. №289 та від 29 квітня 1936р. про преміювання Т.К.Богатиря (він тоді був
начальником аерологічного сектору (групи)). Хейнолайнен П.А. був
заарештований 22 вересня 1937 року. Звинувачувався він в участі у
“троцькістсько – зінов’євскій змові”. Є відомості про те, що 4 листопада 1937
року П.А.Хейполайнен був засуджений. Подальша його доля невідома – у його
справі є відмітки про його розстріл 11 березня 1938 року, і, в той же час, про те,
що він “убыл в Ивдельлаг” вже після цієї дати.
За брехливим доносом (за нібито участь у контрреволюційній організації
“ПОВ”) в ніч з 4 на 5 жовтня 1937 року був заарештований Станіслав Карлович
Комарницький, який до цього працював начальником Гідрометеорологічного
центру та начальником гідрологічного відділу Харківського управління Єдиної
гідрометеорологічної служби. Через кілька днів після арешту С.К.Комарницький
у тюрмі покінчив життя самогубством. Вже на другий день після його смерті був
заарештований його син Януш Комарницький – молодий випускник Київського
гідромеліоративного інституту. На початку 1938 року його розстріляно у Биківні
під Києвом.
У ніч з 22 на 23 червня 1941 року було заарештовано Йосипа Францовича
Марчинського, який на той час працював на посаді старшого наукового
співробітника Київської гідрологічної обсерваторії. Приводом для чергового
доносу щодо його антирадянської позиції, мабуть, послужив його жарт “Станемо
до черги” на одній із демонстрацій. За відсутності прямих доказів у січні 1942
року Й.Ф.Марчинський був звільнений. Подальша доля його невідома.
Через жахи сталінських репресій пройшов і видатний вчений, професор,
доктор технічних наук, науковий консультант Гідрометслужби України
Анатолій Володимирович Огієвський. За брехливим доносом 26 червня 1941
року він був заарештований і майже два роки провів у Новосибірській в’язниці.
Мабуть, за браком фахівців – гідрологів такого рівня в умовах війни та за
втручання начальника ГУГМС генерал – майора Є.К.Федорова 23 травня 1943
року Огієвського було виправдано та звільнено. 11 лютого 1944 року
А.В.Огієвський був призначений начальником гідрологічної обсерваторії
Управління гідрометслужби Київського військового округу. Помер
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А.В.Огієвський 3 квітня 1952 року. Похований в Києві, на Лук’янівському
кладовищі.
Наведені дані щодо репресій співробітників гідрометслужби,
репресованих у 1930 – 1940р.р. взяті із статті О.Косовця, М.Довгича, В.Соколова
у журналі «З архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ» №2 (35), Київ-Харків 2010 року.
2.5 Розвиток робіт у гідрометеорологічних обсерваторіях. Основні наукові
гідрометеорологічні дослідження проводились у трьох гідрометеорологічних
обсерваторіях - Київській, Харківській та Одеській. До серпня 1929 року ці
обсерваторії входили до складу Наркомосвіти і працювали у тісному контакті з
Укрметом, а пізніше координували свої роботи з ГІМЕКОМом.
Діяльність
Київської
обсерваторії
була
пов’язана
з
ім’ям
Б.І.Срезневського. У 1919 році він обійняв посаду директора обсерваторії
Київського університету. Одночасно він очолював і обсерваторію політехнічного
інституту.
Вже у 1920 році В.І.Срезневський організував евапорометричні
вимірювання, поновив шаропілотні спостереження (в тому числі і базисні). В
1922 році він почав роботи з вимірювання сонячної радіації, потім з атмосферної
оптики, а в 1928 році - з атмосферної електрики.
У 1925 році Київська метеорологічна обсерваторія була реорганізована у
магнітно-метеорологічну. Тут виконувались і оригінальні дослідження. Був
запропонований метод обчислювання сум сонячної радіації на базі записів
геліографа Кемпбела і даних про інтенсивність сонячної радіації; досліджувався
зв’язок між станом вологості атмосфери і поляризацією небозводу. Також
удосконалювались способи вивчення помутніння приземних шарів повітря;
досліджувались максимальні швидкості вітру на території України.
Проводились роботи з сільськогосподарської метеорології: вивчалась
залежність врожаю від погодних умов; досліджувались засухи, вологість грунтів;
вивчались ознаки засушливості, зв’язок між врожаєм цукрового буряка і
погодою та ін. Подальшого розвитку набували праці з медичної метеорології,
(особливо з вивчення умов комфорту і впливу сонячної радіації на шкіру
людини), з фізики атмосфери.
Б.І.Срезневський був основоположником синоптичної метеорології на
Україні. З 1921 року він здійснював керівництво бюро погоди, в 1926 році
організував при Укрнауці науково-дослідну кафедру геофізики і
сільськогосподарської метеорології. В 1929 році він почав впровадження
фронтологічного аналізу синоптичних процесів.
Велика увага приділялась і зондуванню атмосфери. Перший
метеорологічний радіозонд був запущений в Києві у 1935 році з майдану Богдана
Хмельницького. За спогадами свідка цієї видатної події Михайла Сергійовича
Гальченка – майбутнього директора Української гідрометеорологічної
обсерваторії (з 1976 по 1980 рр.), це була вражаюча подія при великій кількості
народу, що зібрався на площі.
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У 20-ті роки значним центром геофізичної науки на Півдні України, як і
раніше, була Одеська обсерваторія. Славні наукові традиції склалися ще в часи,
коли тут працював видатний вчений А.В.Клосовський (про нього вже йшла
мова в першому розділі книги).
З 1917 року по 1941 рік Одеською обсерваторією керував
І.Я.Точидловський. Тут одержали розвиток дослідження ефективного
випромінювання різних поверхностей, теплопровідності грунту, променевих
потоків в атмосфері тощо. Проведенню агрометеорологічних досліджень
сприяло те, що в 1921 році при Одеській дослідній станції був організований
відділ сільськогосподарської метеорології. В1922 році в Одесі був створений
Причорноморський відділ Укрмету. В 1922 - 1929 рр. тут було виконано ряд
досліджень по вивченню вологості грунту і визначенню його агрогідрологічних
властивостей; вивчались умови проростання озимої пшениці. У 1930 році
відділ
сільськогосподарської
метеорології
дослідної
станції
був
реорганізований в агрометстанцію.
З розвитком досліджень зростав авторитет обсерваторії. У 1924 році тут
проводилась Всеукраїнська нарада по вивченню земного магнетизму, на якій
була створена Магнітна комісія.
Одеська обсерваторія проводила магнітні зйомки України і узбережжя
Чорного та Азовського морів. Було виявлено декілька магнітних аномалій:
Одесько-Подільсько-Волинська, Кременчуцька, початок Курської аномалії у
межах України (Волчанська аномалія) та ін.
Виконані роботи дозволили скласти видання “Магнітне поле УРСР” з
додатком магнітних карт території України. Співробітники обсерваторії брали
участь і в магнітних зйомках на території Росії - на Кавказі, в Сибіру.
В Одесі виконувався великий комплекс гідрометеорологічних вимірів.
Крім звичайних приладів тут функціонували евапарометри Піша і Вільда,
дощоміри із захистом Ніфера, анемограф Лагранта і анемометр для
вимірювання вертикальної складової швидкості вітру, анемограф і
реєструючий опадомір Тимченка, барометри різних конструкцій тощо.
Перші шаропілотні спостереження почались в Одесі у 1923 році, базисні
- в 1933 році. З 1934 року в обсерваторії були розпочаті епізодичні, а з 1936
року - регулярні радіозондові метеоспостереження.
У 1932 - 1936 роках обсерваторія була актинометричною секцією
Науково-дослідного гідрометеорологічного інституту - ГІМЕІНу.
З 1927 року продовжувалось вивчення нічного випромінювання,
розпочатого в свій час І.Я.Точидловським. Для цих вимірювань М.А.Аганін
збудував портативний піргеліограф. З 1938 року проводились виміри з
допомогою піргеометра Ангстрема з двома світлофільтрами, потім розпочалась
реєстрація розсіяної радіації.
В Одеській обсерваторії І.Я.Точидловський і М.М.Акимович
організували синоптичну групу, яка з 1928 року регулярно складала синоптичні
карти і прогнози погоди.
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У 1931 році тут вже працювало Південне бюро погоди, підпорядковане
Центральному бюро погоди в Харкові. У 1934 році до складу Південного бюро
погоди увійшов відділ обслуговування сільського господарства. Почалось
обслуговування авіації - першого льотного загону в Одесі. Польоти
обслуговувались трьома метеоспостерігачами. У
1935
році
відкрились
пасажирські лінії на Київ і Харків (літаками типу К-5). Для забезпечення
польотів була створена окрема авіаметеорологічна станція із синоптичною
групою.
Багато уваги приділялось роботам в галузі медичної метеорології.
У 1925 році Укрмет постановив організувати геофізичну обсерваторію в
заміських умовах. Було обрано місце поблизу с.Тимки, на 20 км південніше від
Бобровиці.
У січні 1926 року на станції, що розташувалась у старій панській садибі,
було розпочато перші метеорологічні спостереження.
Проте через неможливість проведення в Тимках надійних шаропілотних і
змійкових зондувань атмосфери було прийнято рішення про перенесення
обсерваторії в інше місце. Для цього було обрано південну околицю міста
Борисполя. Сюди підводами перевезли все обладнання та прилади з Тимок.
Регулярні метеорологічні спостереження в Борисполі розпочалися в липні 1931
року. Оснащення цієї лабораторії з року в рік збагачувалось. У 1934 році тут
почали проводити актинометричні спостереження. Богатир Т.К. - майбутній
керівник Української Гідрометслужби, разом з іншими співробітниками
організував тут широкі аерологічні спостереження. Організацією змійкових
спостережень
займався
О.Г.Крічак,
вихованець
Московського
гідрометінституту, який багато зробив для розвитку як української, так і
загальносоюзної гідрометеорології.
У 1935 році в Борисполі почали випускати радіозонди Молчанова. Їх
наладка, випуск, прийом сигналів, обробка даних на перших порах зазнавали
величезних труднощів.
Будівництво Бориспільської обсерваторії було закінчено в 1936 році.
Спочатку вона називалась аерофізичною, а згодом - геофізичною. Обсерваторія
являла собою компактне наукове містечко, залите вечорами електричним
світлом. Завжди тут багатолюдно, проводилась практика студентів. Наукова
діяльність інтенсивно розвивалась. На метеостанції діяли унікальні прилади:
анеморумбограф, аеродинамічний анемометр Гольцмана і його ураганометр,
омброграф Рорданца, потім Гельмана, аеродинамометр Гельмгольца; в кабінеті
чергового був величезний барограф Рішара. Він давав разюче точні записи при
проходжені холодних фронтів і особливо під час гроз.
У відділі метеорології проводились методичні роботи. Велика увага
приділялась спостереженням видимості, зокрема з приладом Віганда і
установкою С.І.Сивкова.
Група актинометрії мала в своєму розпорядженні абсолютний
піргеліометр Ангстрема і повний набір актинометричних приладів. Пряма,
дифузна і сумарна радіації реєструвались гальванографами Крова - Савинова.
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Проводились спостереження за ультрафіолетовим випромінюванням за
допомогою фотометра Дорно і поляризації небозводу за допомогою
поляриметра Мартенса.
Агрометеорологічні роботи включали фенологічні спостереження,
визначення вологості грунту на колгоспних полях навколо обсерваторії.
Відділ аерології існував з перших днів роботи обсерваторії. Його
очолював М.Ф.Гельмгольц. Ще в 1934 році тут розпочались базисні
шаропілотні спостереження. Радіозондування виконувалось регулярно. З 1938
року з’явились радіозонди з датчиком вологості. Усі аерологічні
спостереження за 1934 - 1940рр. узагальнені в аерологічних щорічниках.
В 1935 році у обсерваторії почав роботу В.В.Новиш. Його дітищем був
відділ атмосферної електрики. Новиш створив лабораторію, яку беззаперечно
визнали однією з кращих у обсерваторії. Тут проводились виміри градієнта
електричного потенціалу, провідності повітря і земних струмів. Всі
спостереження безперервно реєструвались. Новиш організував спостереження
земних струмів, на той час ще мало вивчених. Матеріали спостережень
друкувались у 1939 - 1940рр. у щомісячнику “Космические данные”.
Війна знищила Бориспільську обсерваторію. “Від неї залишились тільки
тополі”, - згадував про обсерваторію М.Ф.Гельмгольц.
2.6 Науково - дослідний гідрометеорологічний інститут (ГІМЕІН). Згідно з
рішенням секції науки Держплану України 29 грудня 1930 року на базі
наукових секцій Укрмету і обсерваторій у Харкові, Києві та Одесі був
сформований перший в Україні науково – дослідний гідрометеорологічний
інститут (ГІМЕІН). Очолив інститут голова ГІМЕКОМу І.І.Касяненко, з 1934р.В.О.Назаров. Дійсними членами ГІМЕІНу були Б.І.Срезневський,
І.Я.Точидловський, М.А.Аганін, В.О.Назаров, Д.К.Педаєв та ін. Головна управа
ГІМЕІНу з секцією кліматології знаходилась у м.Харкові, у Києві працювала
секція загально-теоретичної метеорології, агрометеорології, аерології та
атмосферної електрики, радіології, секції з водних ресурсів. В Одесі діяли
секції актинометрії та земного магнетизму.
В ГІМЕІНі крім вже згаданих досліджень, які проводились в
обсерваторіях, вивчались гідрометеори, розподіл гідрометеорологічних
характеристик по території України, сонячна радіація, умови верхніх шарів
атмосфери. Однак лише деякі з цих робіт були опубліковані.
Дослідження інституту в галузі гідрології пов’язані з проблемою Дніпра,
освоюванням Полісся, обводненням Донбасу, Криворіжжя, благоустроєм
малих водосховищ і рік України. У 1934 році ГІМЕІН організував перший
випуск аспірантів.
ГІМЕІН і ГІМЕКОМ часто проводили різні наукові і організаційні
наради. Так, у 1932 році було скликано гідрометеорологічний з’їзд у Одесі, на
якому обговорювався п’ятирічний план заходів по більш ефективному
обслуговуванню народного господарства України.
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2.7 Подальша централізація Гідрометслужби. У лютому 1933 року Урядом
Союзу РСР було прийнято рішення “Про реорганізацію Гідрометкомітету
СРСР при Наркомземі СРСР у Центральне управління єдиної
гідрометеорологічної служби СРСР при Наркомземі СРСР”. У тому ж році у
союзних
республіках
були
створені
головні
управління
єдиної
гідрометеорологічної служби при наркомземах, а при обласних земельних
управліннях - відповідні управління єдиної гідрометеорологічної служби.
ГІМЕКОМ України також був перетворений у Головне управління єдиної
гідрометеорологічної служби ГУЄГМС України при Наркомземі УРСР.
Згодом у зв’язку з бурхливим розвитком господарства і необхідністю
більш ефективного обслуговування гідрометеорологічною інформацією,
рішенням Уряду СРСР за проханням Наркомзему СРСР було організовано
Головне управління гідрометеорологічної служби СРСР при Раднаркомі СРСР
(ГУГМС). Так було завершено централізацію гідрометеорологічної служби
СРСР.
В Україні було створено територіальні управління Гідрометеорологічної
служби в Харкові і Києві, підпорядковані безпосередньо ГУГМС. Ці
управління проіснували до 1940 року, коли вони були об’єднані у єдине
Управління гідрометеорологічної служби УРСР (УГМС УРСР) з розміщенням
у Києві. Новостворене управління очолив Тимофій Кирилович Богатир, який
обіймав цю посаду до 1973 року (у деякі періоди у ці роки Т.К.Богатир займав
інші посади, зокрема очолював Центральний інститут прогнозів).
На УГМС УРСР, як і на управління в інших республіках Союзу РСР, було
покладено обслуговування всіх галузей народного господарства, культурного
будівництва, оборони країни даними з метеорології, гідрології,
агрометеорології, морської гідрометеорології тощо. Організаційне оформлення
Служби в самостійне (хоч і централізованого союзного підпорядкування)
управління надало можливість приступити до планового, раціонального
розміщення мережі спостережень, яке розпочалося ще в 1935 році.
2.8 Раціоналізація мереж спостережень. Розвиток мережі у Криму. У
передвоєнний період зроблено реорганізацію мережі станцій на Україні. У
деяких містах, де було по 5-6 метеорологічних станцій і існування яких було
недоцільне, їх кількість була скорочена до 1 - 2. Таким чином, в Україні із 360
станцій було залишено 272, з них 133 станції основної мережі і 139
спеціальної. Крім того, діяла мережа постів при хатах - лабораторіях тощо.
Заходи з раціонального розміщення станцій дозволили до 1941 року скоротити
кількість метеорологічних станцій і постів на Україні до 164. В той же час
значно збільшилась кількість гідрологічних станцій і постів. У 1941 році вже
було 27 гідрологічних і 3 стокові станції, 630 водомірних постів.
Розвивалась гідрометеорологічна мережа і в Криму. Ряд берегових
гідрометстанцій організовано для Чорного і Азовського морів. Це станції
Мисове (1925), Алушта (1926), Чорноморське (1927). В 1928 році була
організована метеостанція в Поштовому (Базар - Джалга), а в 1929 році - в
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Голубинці і Воронках. В 1924 році утворена агрометстанція Клепініно.
Матеріали спостережень кримських станцій друкувались в літописах ГФО і в
бюлетенях ЧАМ.
З 1929 року в Криму розпочалась передача мереж різних відомств у
єдину службу.
Материкова мережа була передана ГІМЕКОМові Криму (Сімферополь), а
морські гідрометстанції - ГІМЕІНу ЧАМ, реорганізованому в УГМС ЧАМ, а
потім в Севастопольське управління гідрометеорологічної служби, яке пізніше
об’єднало мережу Криму і Чорного та Азовського морів.
В 30-х роках мережу станцій почали залучати до авіаметобслуговування.
Службу погоди із Феодосії перевели в Севастополь. Організувалися нові
станції: Зернорадгосп Кіровський (1930), Чистопілля (1932), Стрегущий
(1933), Владиславівка (1934), Нижньогорськ і Хлопкове (1935).
Однією з найбільших в Криму була станція в Ялті.
У 1926 році в Ялтинському морському порту було встановлено
самописець рівня моря, обладнаний контрольним футштоком (діє і зараз).
Задовго до війни розпочалися рейдові гідрологічні спостереження в Ялтинській
затоці, на зовнішньому рейді порту.
До 1941 року вся спостережницька і оперативна мережа станцій Криму
вже входила в Севастопольське УГМС.
2.9 Розвиток гідрометеорологічної служби в західних областях України. У
вересні 1939 року населення західних областей України возз’єдналося зі своїми
братами - українцями. В 1940 році почалась робота з організації гідрологічних
станцій у Галичі, Львові, Самборі, Стрию, Чорткові, Коломиї, Ковелі, Луцьку і
Сарнах; почалося відновлення постів. Мінаков І.К. разом зі своєю дружиною
Л.О.Беседіною відновили 51 пост в гірських районах в басейні Дністра, а
І.К.Мінаков став начальником Стрийської станції.
У червні 1940 року вже діяла гідрологічна мережа Західної України в
складі 8 станцій і 137 постів.
З березня 1940 року почалась організація мережі метеорологічних
станцій. У цій роботі активну участь брали М.В.Петранівський, П.І.Янчук та
інші. Було організовано 26 метеорологічних станцій і 56 дощомірних постів.
Для обслуговування авіації в Дрогобичі, Луцьку, Львові, Рівному, Станіславі
(зараз Івано-Франківськ) і Тернополі були організовані авіаметеорологічні
станції.
У 1940 році у сім’ю народів України повернулась частина Бесарабії і
Північна Буковина. Вивчення гідрологічного режиму Верхнього Прута і
Черемоша було вирішено зосередити у Чернівцях, куди перевели Коломийську
станцію з 25-ма постами. У Чернівцях було збудовано аерологічну станцію.
Після возз’єднання західних областей з Україною в Карпатах, на горі
Поп-Іван, була відновлена робота обсерваторії, яка була створена тут
військово-повітрянними силами Польщі, проте її робота продовжувалась
недовго, згодом унікальна будівля почала руйнуватись, що триває й понині.
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Інформаційний бюлетень Укрмета (1821р.)

Декрет Ради народних комісарів УРСР (1921 р.)

Нарада в Укрметі 1927 р.

Інформаційний Бюлетень Укрмету.
35

36

Срібний значок до п’ятирічного ювілею Укрмету

О.Ф.Вангенгейм (1881-1942 рр.)

Будівля Гідрометслужби України на вул.Короленка, 21
(зараз – вул.Володимирська). Київ, 1935 р.

Вхід до сучасного комплексу
будівель Гідрометслужби по
вул.Золотоворітській, 6.
Київ, 2010 р.
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Група співробітників ГІМЕКОМу та ГІМЕІНу, Київ, 1931 р. (у другому ряді в центрі академік
Б.І.Срезневський).
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РОЗДІЛ 3
Діяльність гідрометеорологічної служби під час Великої Вітчизняної
війни, післявоєнна відбудова Служби
3.1 Бойовий шлях Гідрометслужби України у складі Червоної Армії. 22
липня 1941 року Гідрометеорологічна служба при Раді Міністрів РСР була
передана у відання Збройних Сил. УГМС України увійшло до складу
Харківського військового округу.
З перших днів війни гостро стали питання перебудови системи
управління Службою, збереження її кадрів, оснащення, архівів, пристосування
її до умов воєнного часу. При УГМС із оперативної частини Київського бюро
погоди і групи прогнозистів була сформована гідрометеорологічна група, яка
розпочала обслуговування військових частин. Керував цією оперативною
групою В.О.Назаров.
Гідрометеорологічні роботи в роки війни очолювало Головне управління
гідрометеорологічної служби Червоної Армії. На місцях діяли територіальні
УГМС, підпорядковані штабам відповідних військових округів. В цих УГМС
офіцерами, військовослужбовцями і вільнонайманими працювали тисячі
спеціалістів, забезпечуючи дії військових частин.
Головному управлінню гідрометеорологічної служби Червоної Армії
були підпорядковані також гідрометвідділення при штабах армій і фронтів,
флотів діючої армії, які обслуговували війська зведеннями про стан погоди,
режим водних об’єктів, прохідність доріг і місцевості різними видами бойової
техніки. Ці зведення широко використовувались для планування і проведення
оборонних і наступальних бойових операцій.
В кожній армії гідрометвідділення мало невелику мережу
метеорологічних постів при хімічних взводах. Пости проводили
метеоспостереження за допомогою переносних приладів, допомагали
командуванню орієнтуватися в метеорологічній обстановці в зоні дії армії,
коригували (з погляду на місцеві ознаки) прогнози погоди, які поступали в
армійські підрозділи в закодованому вигляді. Метеоролог доповідав
командуванню метеорологічну обстановку, огляд і прогноз погоди, давав
кліматичні довідки тощо. Прикладом такої роботи можна назвати прогнози і
рекомендації синоптиків при плануванні і здійсненні масштабної військової
операції з визволення Києва восени 1943 року, коли під завісою туманів було
здійснено безпрецедентне перекидання військ і техніки з Букринського на
Лютіжський плацдарм.
Постійною турботою був облік мікрокліматичних особливостей
місцевості для того, щоб бути готовими відбити хімічну атаку, знати можливі
умови розповсюдження отруйних речовин. В тил до ворога інколи закидали
радистів - спостерігачів.
Трохи пізніше при штабах фронтів були організовані і фронтові
гідрометстанції. В цих частинах було по декілька офіцерів - спеціалістів,
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сержантів і рядових. Фронтові гідрометстанції виконували достатньо великий
комплекс спостережень, включаючи аерологічні.
Основу структури метеослужби Військово - повітряних Сил під час війни
складали підрозділи, які входили в штаби авіадивізій, авіакорпусів і авіаційних
з’єднань. В авіаз’єднаннях були метеобюро, в авіаційних корпусах метеорологічні групи. Головне командування ВПС забезпечувалось в
метеорологічному відношенні Головною авіаметеорологічною станцією. Вона
була найвищим оперативно - прогностичним і методичним органом
метеослужби ВПС. Були також авіаційно - метеорологічні станції, що входили
в батальйони аеродромного обслуговування. Вони забезпечували льотну
діяльність авіаційних полків і, в свою чергу, входили в райони авіаційного
базування, де була посада начальника метеослужби. На нього покладались
організація і контроль роботи авіаметстанцій батальйонів аеродромного
обслуговування даного району авіаційного базування, постачання їх
відповідною апаратурою, майном, витратними матеріалами, укомплектування
особовим складом.
Коли розпочалась війна, всі країни, які брали в ній участь, припинили
відкриті передачі в ефір метеорологічних зведень. Аналізи атмосферних
процесів робили по “обрізаним” синоптичним картам. Територія, зайнята
ворогом, майже зовсім не освітлювалась метеорологічними даними. Відомості
про погоду набули воєнного значення. Всі метеорологічні дані, перш ніж
передавати їх по каналам зв’язку, потрібно було попередньо старанно
закодувати, а при прийомі - відповідно розкодувати. Це дуже ускладнювало
обмін зведеннями про погоду, продовжувало терміни їх збирання і
розповсюдження, вимагало відповідного штату спеціалістів.
До речі, така система “закриття” даних існувала в Гідрометслужбі і в
післявоєнний період і мала вводитись в дію при “особливому періоді”, тобто у
воєнний час. Проте з появою супутникових та інших дистанційних
спостережень потреба у ній відпала, і відповідні “закриті” органи в
Гідрометслужбі були ліквідовані в кінці 90-х років ХХ століття.
Протягом війни Управління гідрометеорологічної служби, очолюване
Т.К.Богатирем, просувалось слідом за фронтом і весь час змінювало свою
назву. В липні - вересні 1941 року воно базувалось у Харкові, в жовтні листопаді - у Ворошиловграді і називалось УГМС Харківського військового
округу; в грудні 1941 року - серпні 1942 року Управління знаходилось в
Сталінграді під назвою УГМС Сталінградського військового округу; у вересні
1942 року - липні 1943 року місцем базування УГМС був Чкалов і Управління
називалось УГМС Південно - Уральського військового округу.
В січні 1942 року УГМС керувало гідрометеорологічною мережею,
розташованою
на
території
Калмицької
автономної
республіки,
Сталінградської і Ростовської областей.
Після розгрому німецько - фашистських загарбників під Сталінградом
УГМС переміщувалось разом з фронтом на захід. У серпні - вересні 1943 року
воно знаходилось в передмісті Сталінграду, в селі Бекетівка, і називалось
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УГМС Сталінградського військового округу; з жовтня 1943 року - в Харкові
під назвою УГМС Харківського військового округу. З 23 грудня 1943 року по
22 січня 1944 року це був Гідрометвідділ Київського військового округу, а з 23
січня 1944 року - УГМС Київського військового округу.
У війну Службою вирішувались такі основні завдання: зв’язок з
гідрометеорологічними відділеннями фронтів і армій; збір і передача
гідрометеорологічних даних прифронтової зони; створення радіоцентрів у
Харкові, Сталінграді, Астрахані, Чкалові, Києві; забезпечення військових
частин довгостроковими і короткостроковими метеорологічними і
гідрологічними прогнозами, довідками про режим рік, льодової обстановки і
переправ; складання кліматичних характеристик районів аеродромів;
анемометричні зйомки міст; відновлення мережі станцій і постів; створення
пересувних гідрометеорологічних груп, які доповнювали роботу УГМС;
передача щоденних метеорологічних радіозведень з включенням в них даних
прифронтових метеостанцій.
З цими завданнями УГМС з честю справилось. Більше того, вже у березні
1942 року воно склало план відновлення мережі на території України в складі
128 станцій, 28 авіаметстанцій, 493 постів, двох бюро погоди, двох
обсерваторій, двох гідрометеорологічних центрів.
Для відновлення мережі була сформована оперативно-відновлююча
група на чолі з С.П.Пустовойтом – майбутнім завідувачем кафедри гідрології і
гідрохімії Київського університету, яку в листопаді 1943 реорганізували у
відновлюючий загін (начальник В.Новський) в складі чотирьох партій. Партія,
очолювана В.П.Мінасьяном, працювала в південній смузі України; партія, де
начальником був Л.І.Попов - в західній; партія під керівництвом Дубровіна - в
північно - західній частині, і одна партія - за межами України. Партії були
підпорядковані відділу гідрометеорологічної мережі УГМС Київського
військового округу (начальник І.З.Лапа, спеціалісти С.П.Пустовойт і
О.М.Кутовий). У кожній партії було чотири офіцери, двадцять п’ять
вільнонайманих робітників, резерв начальників і спостерігачів станцій. Партії
мали у своєму розпорядженні автомашини, мотоцикли, портативну прийомо передаючу апаратуру, метеорологічні прилади. Вони рухались за фронтом і
відбудовували станції і пости на звільненій території, а також забезпечували
ретрансляцію передач прифронтових метеостанцій. Вже до кінця 1944 року
відновлення гідрометеорологічної мережі України в основному було
завершено.
Треба сказати, що УГМС України під час війни зберегло працездатність,
незважаючи на те, що доводилось працювати в складних умовах, відступаючи
на початку війни на схід, а потім - разом з фронтом, пересуваючись на захід.
Колектив УГМС виявився згуртованим, здатним швидко перебудуватись
відповідно до вимог бойової обстановки. Наступ наших військ можна було
побачити на синоптичних картах.
У квітні 1943 року Т.К.Богатиря відізвали в Москву в зв’язку з
призначенням на посаду начальника Центрального інституту прогнозів.
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Управління очолив І.З Лапа, потім Золотухін. Із евакуації, військових частин і
госпіталів у Службу повернулось багато колишніх співробітників. Прибували і
нові кадри - демобілізовані, випускники Одеського гідрометінституту, Вищого
військового гідрометеорологічного інституту Червоної Армії та інших учбових
закладів. Київське бюро погоди очолив інженер - капітан М.П.Леонов.
У жовтні 1944 року за розпорядженням Генерального штабу було
створено Західне управління гідрометеорологічної служби Червоної Армії.
Воно формувалось у Києві, а потім у Львові. Завданням цього управління було
гідрометеорологічне забезпечення наступальних дій армії, відновлення мережі
станцій на звільненій території, розшук і повернення в країну вивезених
фашистами архівних матеріалів з метеорології, агрометеорології, гідрології,
аерології;
розшук
приладів
і
обладнання;
надання
допомоги
гідрометеорологічним службам звільнених країн, контроль за роботою цих
служб. Управління знаходилось в Лодзі, Ландсбурзі, потім у Вольтерсдорфі і
Потсдамі.
Пізніше Управління було перетворено в Науково - технічне бюро при
Радянській Військовій Адміністрації в Німеччині, яке існувало аж до 1949
року. Очолювали ці установи в різний час Л.С.Лібін, В.Г.Трупіков,
В.Л.Гаєвський, О.І.Виноградський, Л.І.Козаков.
3.2 Спеціалісти Гідрометслужби забезпечують бойову діяльність фронту.
Серед співробітників Гідрометеорологічної служби України чимало учасників
Великої Вітчизняної війни. Подвиги багатьох з них відмічені бойовими
орденами та медалями.
У травні 1995 року в Держкомгідрометі України відбулися урочистості,
присвячені 50-річчю Великої Перемоги. Ветерани, учасники Великої
Вітчизняної війни - працівники Держкомгідромету України залишили свої
спогади. Частину з них навадимо тут.
Корнилевич Василь Петрович
У 1928 році закінчив школу спецслужби Червоної Армії. Після
навчання працював
метеорологом, а з 1933 року - начальником
метеостанції авіаційного полку. З 1936 по 1940 рік навчався на військовому
факультеті Гідрометінституту в Москві, після закінчення якого був
призначений начальником метеослужби штабу 5-ої Повітряної Армії
Закавказького військового округу. Відчував загрозу війни і в 1941 році
організував курси по підготовці спеціалістів - метеорологів. Під час війни з
5-ю Повітряною Армією пройшов з боями через весь Крим і Кавказ. Був
начальником метеослужби Військово - повітряних сил південних фронтів.
Постійно забезпечував бойові дії авіації і наземних військ прогнозами погоди і
необхідною гідрометеорологічною інформацією. День Перемоги зустрів в
м.Тбілісі. Після війни продовжував службу в Збройних Силах. З 1956 і до
звільнення в запас (січень 1960р.) працював викладачем військової кафедри
Гідрометінституту в Ленінграді в званні полковника. За бойові заслуги і
службу в Збройних Силах нагороджений чотирма орденами і одинадцятьма
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медалями. Після виходу в запас працював в Управлінні Гідрометслужби
України.
Фролов Олексій Сергійович
В роки війни служив у 321 окремій бомбардувальній авіаційній дивізії.
Був старшим метеорологом. Часто літав у глибокий тил ворога на розвідку,
займався гідрометеорологічним обслуговуванням вильотів бойових літаків.
Воював на чотирьох фронтах, пройшов шлях від Курська до західних районів
Німеччини, Польщі і Чехословаччини. Закінчив війну старшим лейтенантом.
День Перемоги зустрів у місті Вінниці. Працював в системі Гідрометслужби
України.
Малишенко Зоя Федорівна
З 1942 і до кінця 1944 року служила в штабі 2-ої Повітряної Армії 1-го
Українського фронту, спочатку стажером авіаметбюро армії, а потім старшим
інженером-синоптиком. Служба і робота була нелегкими. Чергували на
спостережному посту цілодобово, але завжди своєчасно збирали дані про
погоду в полосі фронту і тилу ворога. Періодично самі літали на ПО-2 на
розвідку погоди, складали прогнози і систематично обслуговували польоти
бойових літаків.
День Перемоги зустріла в Києві. Влітку 1945 року обслуговувала польоти
літаків, які доставляли радянську делегацію на Потсдамську конференцію глав
урядів антигітлерівської коаліції. Після звільнення в запас (1946 рік) поїхала в
Румунію в Центральну групу радянських військ до чоловіка. В 1948 році
повернулася до Києва на роботу в Управління Гідрометслужби України, де
пропрацювала до виходу на пенсію (1977 рік).
Скотаренко Зоя Михайлівна
Навчалася в Харківському Гідрометінституті. В 1941 році проходила
практику на АМСЦ Дніпропетровського аеропорту. На початку війни була
зарахована метеорологом; обслуговувала польоти бойових і транспортних
літаків до кінця вересня 1941 року.
Потім практикантів відкликав інститут і вона разом з студентами
потрапила в Башкирію, згодом в Ашхабад.
З 1943 року після закінчення інституту працювала в АМСЦ Іркутська, де
довгий час обслуговувала польоти всіх типів радянських і американських
літаків. В короткий вільний час в’язала теплі речі для фронтовиків, які
лікувалися в госпіталі. В середині 1944 року почала працювати старшим
синоптиком АМСЦ, а незабаром і начальником Бюро погоди Іркутського
Управління Гідрометслужби. Довгий час працювала в системі Гідрометслужби
України.
Онуфрієнко Лука Григорович (за спогадами дружини)
В 1937 році закінчив Харківський Гідрометінститут і працював
начальником Корсунської, а потім Вінницької гідрометеостанції. В грудні 1938
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року був призваний до лав Радянської Армії, проходив службу у
Ленінградському військовому окрузі. Під час Великої Вітчизняної війни
служив в Харківському, Сталінградському військових округах на посаді
інженера-гідролога, займався обслуговуванням сухопутних військ.
З липня 1942 року до кінця війни проходив службу у складі діючої 2-ї
Волховської ударної армії, Ленінградського і 2-го Білоруського фронтів.
Своєчасно забезпечував всіма видами прогнозів бойову діяльність цих фронтів.
День Перемоги зустрів на Балтійському морі у званні капітана.
Продовжував служити в Архангельському військовому окрузі. Після
звільнення в запас (липень 1946 року) працював на різних посадах в УМС
України і УкрНДГМІ, мав звання доктора географічних наук.
Онуфрієнко Єлизавета Калинівна
В 1938 році закінчила Харківський Гідрометінститут. Працювала
інженером-синоптиком Київського бюро погоди в Українському УГМС.
З початком Великої Вітчизняної війни почала службу у складі
Гідрометцентру Західної групи військ Київського військового округу.
Одягнувши військову форму, почала складати прогнози погоди для бойових
підрозділів військ. В кінці 1941 року доля звела з головнокомандуючим
військами Південно-Західного напрямку Маршалом С.М.Будьоним. В 1942
році ми потрапили у Сталінград. В серпні цього року спеціалістів колишнього
УГМС Київського військового округу розподілили по фронтових частинах. З
вересня 1942 року до жовтня 1943 року працювала інженером-синоптиком у
військовому училищі в м.Танди-Курган, яке готувало льотний склад для
фронтових літаків. Після звільнення Києва була відправлена в Харків, а в січні
1944 року в Київ, в Бюро погоди. День Перемоги зустріла тут. З 1964 року
працювала головним інженером аж до виходу на пенсію.
Яковлєв Олександр Михайлович
Мобілізували в Армію в липні 1941 року. Навчався в Москві, Ленінабаді.
Після закінчення Гідрометеорологічного інституту служив у Архангельському
військовому окрузі. Обслуговував польоти по перевезенню військової техніки і
продуктів харчування.
В 1943 році захворів на цингу. В зв’язку з цим направили в 1-й окремий
батальйон аеродромного забезпечення начальником метеослужби. В серпні
1943 року забезпечував бойові дії авіадивізій під Воронежем. А в 1944 році був
направлений в АМБ Полтава по забезпеченню “човникових” операцій
Військово-Повітряних сил США в складі 1-го і 2-го Українського фронтів.
Нагороджений
дев’ятьма
медалями і
орденом
Вітчизняної
війни ІІ ступеня.
З 1946 року до виходу на пенсію працював в Гідрометслужбі України по
метеозабезпеченню цивільної авіації.
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Риков Микола Сергійович
В роки Великої Вітчизняної війни служив у Військово-Повітряних силах
Чорноморського флоту, в АМСЦ 20-ої Авіаційної бригади головної воєнноморської бази Чорноморського флоту Севастополь матросом - старшим
спостерігачем.
Постійно чергував на спостережному посту штабу бригади. Забезпечував
всіма видами прогнозів погоди і гідрометінформації бойові вильоти.
Війну закінчив у званні мічмана, а звання техніка-лейтенанта присвоїли в
кінці 1946 року. Нагороджений орденом Вітчизняної війни 1-го ступеня і
п’ятьма медалями.
День Перемоги зустрів у Севастополі. Працював у системі
Гідрометслужби України.
Сєргєєва Марія Семенівна
Служила в авіадивізиї. Займалась гідрометзабезпеченням бойових
вильотів, а також штабу дивізії та інших служб Військово-Повітряних сил.
Працювала в системі Гідрометслужби України.
Бурцева Клавдія Олександрівна
В складі 4-ої Повітряної Армії пройшла від Кавказу до передмістя
Берліна. День Перемоги зустріла з 18-ма бойовими вильотами на літаку ІЛ-2 з
метою розвідки погоди. Працювала в системі Гідрометслужби України.
Це тільки невелика частина славної історії гідрометслужби в грізний
воєнний час. Згадати всіх, навести їх спогади неможливо, але навіть ці короткі
прості слова наших старших колег говорять про велику мужність,
самовідданість і самопожертву працівників гідрометслужби заради Перемоги у
Великій Вітчизняній війні. Значну роботу з вивчення матеріалів про участь
Гідрометслужби у Великій Вітчизняній війні проводив Юхта Павло Якович –
ветеран війни. Він довгий час працював в Гідрометслужбі України, очолював
підрозділи по роботі флоту, був секретарем партійної організації.
3.3. Післявоєнна відбудова гідрометеорологічної служби. Після звільнення
України від німецько - фашистських загарбників одним з найважливіших
завдань Гідрометслужби було забезпечення її підрозділів приміщеннями,
устаткуванням, приладами, кадрами, забезпечення співробітників житлом.
Потрібно було розшукати і зібрати технічні архіви, частково вивезені в
Німеччину, організувати видання нових матеріалів, відновити і далі розвивати
систему обслуговування народногосподарських організацій.
Проте, найголовнішим завданням було відновлення старих та відкриття
нових станцій і постів. За успішне виконання цього завдання Українському
УГМС в 1946 році була присуджена Перша всесоюзна премія.
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Після виходу УГМС зі складу Збройних Сил, воно стало називатися
Українським УГМС і було підпорядковане безпосередньо Головному
управлінню Гідрометслужби при Раді Міністрів Радянського Союзу.
У 1948 році в Україні діяло 157 станцій, серед яких 121 метеорологічна, 5
агрометеорологічних, 27 гідрологічних річкових, 3 стокові, 1 озерна.
Працювало 469 гідрологічних і 323 дощомірних пости. Ще в 1943 році були
відновлені АМСЦ Донецьк, Харків і Запоріжжя, а в 1944 -1945 роках - решта
АМСЦ. Були також відновлені обласні метеорологічні станції в Харкові, Одесі,
Львові, Дніпропетровську, реорганізовані в 1947 році в гідрометеорологічні
бюро.
Однак в ці роки було і немало труднощів. На мережі працювало багато
некваліфікованих спостерігачів. Матеріали спостережень поступали в УГМС
несвоєчасно, з багатьма помилками, пропусками в спостереженнях. Більшість
станцій не мала своїх висотних відміток; не було таблиць для приведення тиску
повітря до рівня моря, тому вони не могли давати ці дані по своєму пункту. Не
вистачало бланків, паперу, приладів, оснащення, приміщень та ін.
У 1949 році в Будинку вчених у Києві відбулась нарада передовиків
гідрометеорологічної служби, яка відіграла важливу роль в подальшому
підвищенні якості роботи мережі. В нараді взяли участь начальник ГУГМС при
РМ СРСР академік В.В.Шулейкін, представники керівних республіканських
органів, міністерств і відомств. Була підготовлена виставка найновіших
приладів, різних експонатів, які висвітлювали відновлення і розвиток мережі
України.
Надаючи великого значення гідрометеорологічному забезпеченню
народного господарства, Рада Міністрів України прийняла ряд постанов, в яких
перед УГМС ставились конкретні завдання по обслуговуванню народного
господарства.
Після приєднання Криму до України в 1954 році Українське УГМС
прийняло під своє керівництво мережу станцій Кримського півострова. У 1955
році була прийнята і морська мережа з обсерваторією Чорного та Азовського
морів у Севастополі. У той же час були відкриті кущові метеорологічні станції
1-го розряду: Львівська, Харківська і Вінницька (при гідрометбюро), Одеська
(при обсерваторії), Кримська - в Сімферополі, Закарпатська - в Хусті,
Житомирська, Конотопська, Генічеська і Феодосійська, на які покладалась
поточна перевірка матеріалів спостережень і проведення технічних інспекцій.
У 1958 році Житомирська і Конотопська станції були реорганізовані,
Генічеська і Феодосійська передали свою мережу Кримській станції, яка була
реорганізована в гідрометбюро. Львівську і Харківську кущові станції було
реорганізовано в гідрометеорологічні обсерваторії.
3.4 Богатир Т.К. - керівник і організатор гідрометеорологічної служби
України. Особливе місце в історії гідрометеорологічної служби України
займає Тимофій Кирилович Богатир. Тут повністю розкрився його талант
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видатного організатора і керівника. Майже все своє трудове життя він
присвятив Україні, яку гаряче любив як великий патріот.
Тимофій Кирилович народився 15 травня 1905 року в селі Пушкарне
Ахтирського повіту Харківської губернії (зараз це с.Грабовське
Краснопільського району Сумської області).
В довідці - характеристиці, виданій Т.К.Богатирю Пушкарською
сільрадою, сказано, що він “дійсно є виходець з сім’ї бідняка, з 1915 по 1917
рік влітку батракував по економіях та куркулях пастухом та погоничем. У 1918
-1920 роках перебував дома. 1921-1922 роки працював у Раснянському
Волвиконкомі переписувачем, у 1923-1925 роках працював головою
Пушкарського Комітету незаможних селян”.
Як важко не було, юний Тимофій виділяв час для занять в школі,
особливо взимку. Це дало йому змогу в 1925 році стати студентом робфаку
Харківського інституту народної освіти. Закінчивши робфак, він у 1927 році
вступає до Харківського Фізико - хіміко - математичного інституту, який
“дійсно скінчає” у 1932 році. Згідно з свідоцтвом, він отримав кваліфікацію
“викладача фізики для вищих учбових закладів”.
У листопаді 1932 року Т.К.Богатир був призначений заступником
директора Харківського гідрометеорологічного інституту, а через п’ять місяців
- директором цього інституту.
З січня 1935 року він працює на різних посадах гідрометеорологічної
служби України (начальник відділу аерології, директор Бориспільської
обсерваторії,
начальник
метеорологічного
відділу
Управління
гідрометеослужби України).
У березні 1939 року Тимофія Кириловича призначили виконуючим
обов’язки начальника Київського Управління гідрометслужби, а у квітні цього
ж року затверджують начальником Управління. На посаді начальника
Управління гідрометеорологічної служби України він був до початку Великої
Вітчизняної війни. В міру просування німецьких загарбників на схід,
Управління гідрометслужби України на чолі з Т.К.Богатирем перебувало у
складі діючої армії у Харкові, згодом у Ворошиловограді, Сталінграді, Чкалові.
У березні 1943 року його відкликають у Москву, де Тимофій Кирилович
очолює Центральний інститут прогнозів. Але за його проханням у 1944 році
Т.К.Богатиря перевели на посаду начальника гідрометслужби Київського
військового округу, яка у 1949 році реорганізована в Управління
гідрометслужби України. Т.К.Богатир був керівником гідрометслужби України
до виходу на пенсію в липні 1973 року.
За бездоганну працю Тимофій Кирилович мав велику кількість
вітчизняних та закордонних нагород. У його трудовій книжці більше тридцяти
записів про різні нагороди та заохочення.
Можна з певністю сказати, що Тимофій Кирилович Богатир - це ціла
епоха в діяльності гідрометслужби України. Під його керівництвом у
післявоєнні роки була відбудована Служба, зруйнована в роки війни. За
короткий період гідрометеослужба України стала однією найкращих у Союзі. З
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ініціативи Тимофія Кириловича найбільша увага в першу чергу приділялась
агрометеорологічним спостереженням і дослідженням. В 70 роки діяло вже
більше десяти тисяч агрометеорологічних постів. Застосування даних цих
постів у сільському господарстві сприяло тому, що в Україні одержували
постійно високі врожаї сільськогосподарських культур.
Т.К.Богатир був людиною державної ваги. Він знав, коли і в якому
напрямку треба рухатись, щоб була найбільша віддача народному господарству
від діяльності гідрометеорологічної служби. Збереглися урядові телеграми за
підписом Т.К.Богатиря на адресу обкомів КПУ про загрозу стихійних
метеорологічних явищ.
Т.К.Богатир користувався великою повагою серед працівників Служби,
та керівництва України. До його пропозицій прислуховувались всі, з ким він
мав розмову. Його поважали також за кордоном. Тимофій Кирилович був
першим Постійним представником України у Всесвітній метеорологічній
організації, де завжди відстоював інтереси своєї держави.
За його ініціативою був створений потужний експедиційний флот в
Одеській філії Державного Океанографічного інституту. Наші кораблі погоди
проводили гідрометеорологічні дослідження в Атлантиці та Індійському
океані, брали участь у забезпеченні необхідною гідрометеорологічною
інформацією китобійних промислів та дослідників Антарктиди.
Зростала база гідрологічних досліджень на території України.
Збільшилась кількість плавзасобів для гідрологічних спостережень на ріках і
водосховищах країни.
Особливою увагою з боку Т.К.Богатиря користувалась аерологія, адже
раніше він безпосередньо керував аерологічними підрозділами. Він розумів, що
без зміцнення бази аерологічних спостережень неможливо поліпшити
обслуговування авіації та служби погоди. Немало зусиль доклав він для
розвитку космічної метеорології.
Великий авторитет мав Тимофій Кирилович і в своїй сім’ї. Його дружина
Лідія Федорівна була професійним метеорологом. Разом з чоловіком пройшла
вона важкий шлях у роки війни. Останні роки життя кандидат географічних
наук Л.Ф.Богатир працювала старшим науковим співробітником в
Українському науково - дослідному гідрометеорологічному інституті.
Син Т.К.Богатиря, Володимир, теж певною мірою є професійним
метеорологом. Він - кандидат технічних наук, читає лекції з радіолокації,
біоелектромагнітної сумісності та радіолокаційної метеорології в Київському
політехнічному інституті.
Володимир Тимофійович Богатир багато уваги приділяє вивченню і
систематизації історичних матеріалів про діяльність свого батька, часто буває у
Гідрометслужбі України.
Тимофій Кирилович Богатир помер у 1977 році, похований у м.Києві на
Байковому кладовищі. Він залишив про себе світлу пам’ять серед усіх, хто його
знав і працював поруч з ним. Шанують пам’ять свого земляка і на його
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батьківщині, в селі Грабовське Сумської області. Там створено музей
Т.К.Богатиря.
У 1993 році було піднято державний прапор України на новому
експедиційному судні Держкомгідромету України, якому постановою Кабінету
Міністрів України присвоєно назву “Тимофій Богатир”.
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Т.К.Богатир керував Гідрометслужбою
у період Великої Вітчизняної війни.

Зустріч ветеранів Великої Вітчизняної війни та ветеранів Гідрометслужби України з нагоди
Дня Перемоги, 1968 р.

50

Т.К.Богатир серед студентів та викладачів Харківського гідрометеорологічного технікуму.

Т.К.Богатир у робочому кабінеті.
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Т.К.Богатир

Нагороди Т.К.Богатиря
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Постанова Ради Міністрів СРСР «Про участь СРСР у Всесвітній метеорологічній
організації», 1948 р.

Т.Г.Богатир на Конгресі ВМО. Поруч – Г.Й.Удовенко – майбутній Міністр закордонних
справ України.
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РОЗДІЛ 4
Гідрометеорологічна служба у другій половині ХХ –
на початку ХХІ століття
Після відбудови спустошеної під час Великої Вітчизняної війни
гідрометеорологічної мережі, певного відновлення кадрового потенціалу
почався планомірний розвиток гідрометеорологічної служби України як
складової частини загальносоюзної Гідрометеорологічної служби СРСР.
Основу цієї роботи складало забезпечення її сталого функціонування,
розширення об’ємів і підвищення якості спостережень, вдосконалення засобів
збору і обробки інформації, застосування потужних електроннообчислювальних машин, широке впровадження аерологічних спостережень .
Це дозволило підняти на якісно новий рівень прогнозування і
гідрометеорологічне забезпечення органів державної влади, народного
господарства, населення.
4.1 Гідрометеорологічні спостереження. Методичне керівництво
мережею гідрометеорологічних станцій здійснювалось режимними відділами
гідрології, метеорології, аерології, які свого часу входили до складу Київської
гідрометеорологічної обсерваторії, створеної в 1956 році. Проте вік
обсерваторії значно більший – існує вона з 1855 року, як обсерваторія при
Університеті Святого Володимира у Києві.
В травні 1973 року обсерваторія була перейменована в Українську ГМО,
а з березня 1983 року об’єднана з Українським бюро погоди і на їх базі
утворено Український гідрометцентр. З жовтня 1988 року режимні
гідрометеорологічні відділи були передані до складу Українського центру
радіаційних і гідрометеорологічних спостережень, який до цього займався
лише спостереженнями за забрудненням природного середовища.
В 1992 році головна методична “моніторингова” організація
Держкомгідромету України стала називатися Республіканським центром
спостережень за станом природного середовища (РЦСПС).
Нарешті, напередодні 75-річчя гідрометслужби, в 1996 році Центру було
повернено споконвічну гідрометслужбівську назву “Обсерваторія” , з
офіційною назвою “Центральна геофізична обсерваторія”, що найбільш повно
відображає суть роботи, яку виконують її працівники - метеорологи, аерологи,
кліматологи, гідрологи, радіометристи, фізики, хіміки, гідробіологи тощо.
Керували обсерваторією такі фахівці як Мороз О.О. - з 1956 по 1965 р.,
Приходько О.П. - (1965-1970), Шмаков В.М., кандидат географічних наук
(1971-1975), Гальченко М.С. (1976-1980), Падун М.М. , кандидат географічних
наук (1981-1983).
Після створення Українського гідрометцентру підрозділами режимної
гідрометеорології керували як заступники начальника гідрометцентру Падун
М.М. (1983-1985), Деревець В.В. (1985-1990). З 1988 року головним
методичним центром гідрометслужби з питань гідрометеорологічних
спостережень і моніторингу керує О.О. Косовець.
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Опис розвитку і сучасного стану гідрометеорологічних спостережень і
робіт доцільно розпочати з найбільшої їх гілки - метеорологічної.
4.1.1 Методичне керівництво і робота метеорологічної мережі. Відділ
метеорології ЦГО здійснює загальне методичне керівництво метеорологічною
мережею та територіальними методичними центрами. Крім цього відділ
здійснює безпосереднє методичне керівництво 30-ма станціями чотирьох
областей: Київської, Чернігівської, Житомирської та Черкаської шляхом
критичного аналізу матеріалів спостережень, проведення інспекцій і повірок
барометрів, контролю інформаційної роботи тощо.
Тривалий час, з 1972 по 1993 рік відділ очолювала Г.М. Гіль. Галина
Марківна розпочинала свій трудовий шлях спостерігачем метеостанції Долина,
куди прийшла зразу після школи, потім навчалася на заочному відділенні
Одеського гідрометеорологічного інституту. Своїм досвідом і знаннями
завжди щедро ділилась з молодими метеорологами. Потім Галина Марківна
була заступником начальника відділу, який очолює Швень Н.І.
Спеціалісти відділу (Ільїних Н.С., Гіль Г.М., потім Митник Т.Г., зараз
Вакуловська О.А) здійснювали редагування і підготовку до друку
метеорологічних щомісячників і щорічників.
Інспекторський склад регулярно підтримує тісний зв’язок з
підпорядкованою мережею, надає методичну і практичну допомогу. Результати
інспекцій розглядаються на Технічній Раді ЦГО. Спеціалісти відділу спільно з
Українським гідрометцентром проводить аналіз, уточнення та статистичну
обробку даних про стихійні та небезпечні гідрометеорологічні явища на
території України, готують відповідні узагальнюючі матеріали з цього
важливого питання.
Відділ приділяє велику увагу підвищенню кваліфікації працівників
мережі. В 1995 році, з врахуванням вкрай обмеженого фінансування, була
заново розроблена і впроваджена система заочного навчання працівників
станцій.
Спеціалісти відділу брали участь у підготовці матеріалів
метеорологічних спостережень, зокрема по сонячній радіації та сонячному
сяйву дня “ Научно-прикладного справочника по климату СССР”.
Методичне керівництво закріпленою мережею здійснюється також
відділами метеорології Львівського ЦГМ (Акерман Т.В., Чепелевська Н.П.,
Янцен О.Я., Вінницька Т.М.) Харківського ЦГМ (Канєвська Є.І., Литвин С.А.,
Андрієнко В.Д., Виноградова Т.В.), Одеської ГМО (зараз - Гідрометцентр
Чорного і Азовського морів) - Оберман В.С., Тортуткіна І.І., Чумак П.К.,
групою метеорології Волинського ЦГМ (керівник Бондарчук Р.І., зараз він
очолює Волинський ЦГМ), Кримського республіканського центру з
гідрометеорології (Волгіна О.М., Сукачова Г.П., Габелкова Л.С., Азовська
Л.А.).
Нині метеорологічні спостереження в Україні проводяться більш як на
200 станціях і 306 постах. Станції проводять систематичні синхронні
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восьмиразові спостереження за основними метеорологічними елементами:
температурою і вологістю повітря, температурою ґрунту, напрямком і
швидкістю вітру, атмосферним тиском, опадами, хмарністю, сніговим
покривом та рядом інших. Цілодобово проводяться спостереження за
стихійними гідрометеорологічними явищами.
З усіх станцій України 69 включені до циркулярного міждержавного
оперативного обміну гідрометеорологічною інформацією. Кліматичні дані
17- станцій використовуються в “Щомісячних кліматичних даних світу”.
В 1969 році на 19-ти станціях України розпочалось експериментальне
занесення метеоданих на перфострічки, а в 1972 році вся мережа України
перейшла до перфорації матеріалів спостережень для подальшої її машинної
обробки та отримання щомісячників і щорічників у обчислювальному центрі
Всесоюзного науково-дослідного інституту - Світового центру даних в місті
Обнінську Калузької області. Для цього проведена велика підготовча робота.
Спеціалісти відділу метеорології Гіль Г.М. та Ільїних Н.С. та інші провели ряд
регіональних навчальних семінарів з працівниками мережі.
З 1991 року машинна обробка та автоматизоване складання щомісячників
і щорічників розпочато в Обчислювальному центрі Українського управління по
гідрометеорології (зараз - Головний інформаційно-обчислювальний центр
Українського гідрометеорологічного центру). У 1992 році метеорологічна
мережа перейшла від перфорації матеріалів спостережень до занесення її на
магнітні носії з допомогою персональних комп’ютерів.
Систематичні актинометричні спостереження проводяться на 16
станціях. На дев’ятьох реперних станціях у 1984-1986 роках організована
реєстрація сумарної радіації, сім гідрометстанцій проводять теплобалансові
спостереження.
У 1983-1985 роках на дванадцятьох станціях була організована
реєстрація складових радіаційного балансу з допомогою автоматичних
реєструючих установок (УАР).
Агрометеорологічні спостереження виконуються в 150 пунктах
спостережень, в тому числі на трьох агрометеорологічних станціях (Миронівка
Київської обл., Нікітський сад, Клепініно у Криму). Крім того,
агрометеорологічні спостереження проводять 13 обласних центрів по
гідрометеорології. Решта спостережень виконується співробітниками
метеорологічних та спеціалізованих станцій.
Постійний контроль за роботою метеорологічної мережі з боку відділів
метеорології ЦГО та територіальних центрів сприяє стабільній роботі
метеостанцій.
4.1.2 Аерологічні спостереження. Аерологічні спостереження
(вертикальне зондування атмосфери) тісно пов’язані з метеорологічними.
Методичне керівництво аерологічною мережею здійснював спочатку відділ
аерології при Одеській гідрометобсерваторії, організованій в 1947 році. До
1966 року відділ очолював М.М. Акілов.
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З 1964 року відділ аерології входить до складу Київської
гідрометобсерваторії. При УГМС України одночасно існував авіаційноаерологічний сектор, який послідовно очолювали І.А. Голуб, Е.І. Яковецький,
М.А. Ушков, С.С. Блашко, П.С. Титаренко. Відділ вирішував організаційні
питання роботи аерологічної мережі.
Після закриття в 1970
році авіаційно-аерологічного сектору
організаційно-методичне керівництво аерологічною мережею здійснював
відділ аерології, який до 1976 року очолював П.С. Титаренко, а з 1976 по 1981
рік - М.В. Колісник. З 1981 по листопад 1995 року відділом керувала В.І.
Пінчукова.
В 1992 році відділ аерології реорганізовано в сектор, який структурно з
1994 року входить до відділу метеорології ЦГО. З листопада 1995 року сектор
аерології очолювала Є.П. Кравченко, зараз – В.І. Пінчукова.
Основне завдання цього підрозділу - методичне керівництво
аерологічною мережею, проведення методичних інспекцій пунктів зондування,
впровадження на мережі нових методів і приладів. До 1978 року відділ
редагував аерологічні щорічники.
Після впровадження автоматизованої підсистеми збору і обробки
аерологічної інформації безпосередньо з каналів зв’язку з червня 1978 року
редагування аерологічних щорічників здійснювалось в Середньоазіатському
центрі (м. Ташкент), яке тривало до 1994 року. Надалі автоматизована обробка
аерологічної
інформації
здійснювалась
в
ГІОЦ
Українського
гідрометеорологічного центру (зараз – Головний центр телекомунікацій та
обробки інформації Українського гідрометцентру).
Велика робота проводилась у зв’язку з переходом мережі на нові системи
зондування: у 1960- 1976 роках - на систему зондування “Метеор (Метеорит) РКЗ”, у 1977 - 1985 роках - на систему “МАРЗ”, у 1986-1990 роках - на систему
“АВК - 1 - МРЗ - 3а”тощо.
Розвиток аерологічних спостережень характеризується такими даними.
Кулепілотні спостереження на Україні в 1946 році проводились в 15
пунктах основної і в 15 спеціальної мережі, в п’ятьох пунктах велись
безпосередні кулепілотні спостереження. В 1967 році спеціальні кулепілотні
спостереження проводились в
52 пунктах, безпосередні - в 132 пунктах.
Висоту нижньої межі хмар з 1961 року визначали за допомогою імпульсносвітового вимірювача. В 1967 році такими приладами було оснащено 54
оперативні підрозділи служби і мережа безтеодолітних кулепілотних
спостережень скоротилась. У 1974 році оснащення мережі вимірювачами
висоти хмар було завершено, вимірювання висоти нижньої межі хмар
проводилось вже в 187 оперативних підрозділах. З розвитком радіозондування
кулепілотна мережа також скоротилась і з 1967 року кулепілотні
спостереження проводились в 45 пунктах спеціальної мережі. Останнім часом
спеціальна кулепілотна мережа нараховує 30 пунктів.
Пункти вертикального температурного зондування були створені в
Полтаві, Києві, Одесі (1944), Львові (1945), Харкові (1946), Сімферополі
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(1948), Чернівцях (перенесено в 1949 р. з Полтави), Ужгороді (1951), Шепетівці
(1957), Кривому Розі (1959).
Радіозондування проводилось за допомогою модернізованих гребенчатих
радіозондів Молчанова (РЗ-049) з використанням оболонок за номерами 50 і
100. Водень для заповнення оболонок добували на місцях в газогенераторах
балонного типу АВГ-45.
У 1948 році в Києві, Одесі, Львові і Харкові були встановлені
радіолокаційні станції типу СОН-2. До радіозондів підвішували відбивачі
електромагнітних хвиль надвисокої частоти для вимірювання швидкості вітру.
З 1950 року до радіозондів стали підвішувати імпульсні передавачі.
Раділокаційні станції, крім приймання сигналів радіозонду, почали вимірювати
пеленг по кутових координатах (цей метод визначення висотних вітрів одержав
назву радіотеодолітного). Потім радіолокатори СОН-2 були замінені
радіотеодолітами “Малахіт”. Внаслідок цього дальність спостережень
збільшилась в 5 разів, а середня висота зондування досягла 26-27 км.
З 1958 року став використовуватись кодовий радіозонд А- 22 - III, потім
А - 22- IV, А - 22 - VII, А - 22 - 1 - ІД. Це підвищило точність і розширило
діапазон вимірювань, дозволило ввести автоматичну реєстрацію сигналів. У
Києві, Чернівцях, Сімферополі використовується радіометеорологічна станція
“Метеор”, яка до 1965 року працювала сумісно з радіозондом РКЗ - 1А, а
пізніше - з радіозондом А - 60 ( різновидність А - 22 - IV).
До 1963 року всі станції зондування були оснащені автоматичними
реєстраторами сигналів зонду; до 1965 року систему “Малахіт” забезпечували
дальномірною приставкою; зонд А - 22 - IV випускали з передавачемвідповідачем. На станціях впровадили нову техніку повірки зондів.
У 1966 році аерологічна мережа переходить на випуски радіозондів РКЗ2 з РЛС “Метеор”. В 1968 році в Одесі встановлюється модернізований
радіолокатор “Метеорит”, і з цього часу починається переоснащення мережі
новими локаторами. У 1973 році РЛС “Метеорит-2” встановлюється в
Ужгороді, в 1975 - у Харкові, в 1976 - у Кривому Розі, в 1977 - у Києві.
З 1983 року аерологічна мережа переходить на зондування системою
“Метеор” (Метеорит) - МАРЗ. Використання цієї системи дозволило
підвищити точність зондування, зростання супроводження, проводити
подальшу модернізацію аерологічної мережі з автоматичною обробкою.
Новий аерологічний обчислювальний комплекс (АОК - 1) у 1986 році
встановили в Шепетівці, в 1987 - у Києві, в 1989 - в Ужгороді, в 1990 - у
Харкові.
Система “АОК - 1 (Титан) - МРЗ призначена для проведення
температурно-вітрового та вітрового радіозондування на аерологічній мережі з
автоматичною обробкою даних і видачею на телетайп аерологічних телеграм
по коду КН-04, КН-03, “Слой” і “Шторм”. Система складається з аерологічною
інформаційно-обчислювального комплексу АОК - 1 (Титан) і малогабаритного
зонду МРЗ - 3а.
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Впровадження системи “АОК - 1 - МРЗ - 3а” - це ще одна ступінь
підвищення якості і точності вимірювання параметрів атмосфери (температури,
вологості, швидкості вітру), зростання культури проведення зондування,
скорочення обсягів ручної обробки даних.
На аерологічній мережі використовуються три системи зондування :
“Метеорит (Метеор) - МАРЗ - 2 - 1 “ (Львів,Одеса, Сімферополь, Чернівці),
Метеорит - 2 - МАРЗ - 2 - 2” (Кривий Ріг), “АОК - 1 - МРЗ - 3а”
(Київ,Шепетівка,Ужгород, Харків). Здійснена значна робота по впровадженню
систем зондування “Радіотеодоліт УЛ”. Власні вітчизняні радіозонди тепер
виготовляються у Львові.
Оперативна інформація з аерологічних станцій поступає в центр
комутації повідомлень Українського гідрометеорологічного центру для
використання в прогностичних організаціях і для міжнародного обміну.
Вагомий вклад у розвиток аерологічних спостережень на Україні внесли
М.С. Гальченко (очолював аерологічну станцію Київ з 1958 по 1972 рік), технік
М.І. Петренко - заслужений раціоналізатор країни (його рацпропозиції широко
використовувались на аерологічній та кулепілотній мережі), М.Є. Зільберберг
(інженер з радіолокації, впровадив на станції три системи зондування), технікиаерологи З.П. Мазур, Т.В. Педченко, Н.В.Гальченко та Т.Ф. Тарасова.
Аерологічний розділ робіт входить до об’єднаної гідрометстанції Київ (зараз її
очолює Гапіченко Н.В.)
4.1.3 Робота в галузі кліматології. Починаючи з часу організації
Київської ГМО і до 1977 року кліматологи працювали в одному відділі з
метеорологами. Начальником відділу у той час був І.І. Трусов. За період
керівництва відділом він двічі побував на Кубі, а після повернення в 1977 році
очолив щойно організований відділ клімату. Кліматологи працювали під його
керівництвом до 1988 року, коли відділи клімату і метеорології було знову
об’єднано.
У 1994 році самостійний відділ клімату було знову відтворено в зв’язку з
прийняттям Держкомгідрометом рішення про створення Кадастру клімату
України.
Важливе місце в роботі відділу займала підготовка матеріалів до серії
монографій з клімату великих міст України. Відомо, що великі міста
створюють свій особливий мікроклімат, що є результатом взаємодії
господарської діяльності людини з навколишнім природним середовищем.
В рамках теми “Климат больших городов” у 1979-1982 роках вийшли з
друку монографії “Климат Киева”, “Климат Днепропетровска”, “Климат
Ворошиловграда”, “Климат Полтавы”, “Климат Одессы”. В монографіях
наведені результати багаторічних досліджень клімату цих міст. Приведені
фізико-географічні умови, а також коротка історія розвитку метеорологічних
спостережень. В цих роботах також наводяться результати досліджень по
забрудненню території міст шкідливими речовинами, висвітлюються окремі
питання прикладної кліматології міст.
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У підготовці монографій брали участь співробітники УкрНДГМІ, відділу
клімату Української ГМО, працівники Дніпропетровського університету,
Одеського гідрометінституту та ще багатьох учбових закладів цих та інших
міст.
В підготовлених до друку та виданих у 1969 році “Справочниках по
климату СССР”, вип. 10, “Украинская ССР” наведені кліматичні дані за
багаторічний період, включно по 1965 рік. Однак, саме 70-80-і роки відмічені
суттєвими змінами клімату, пов’язаними із значним збільшенням впливу
людської діяльності.
Зміни клімату носять глобальний характер, тому викликають всебічну
увагу. Виникла необхідність в складанні нового довідника. Під методичним
керівництвом Головної геофізичної обсерваторії іи. О.І. Воєйкова (м. СанктПетербург) був підготовлений та виданий “Научно-прикладной справочник по
климату СССР”, який включає також частину , що відноситься до території
України. В підготовці брали участь співробітники відділу клімату під
керівництвом І.І. Трусова. В роботі по створенню “Справочника...” також
приймали участь Л.М. Сакалі, Д.М. Гойса, В.В. Левченко, О.Є. Пахалюк,
Т.В.Роік. У “Справочник...” увійшли дані по 46-и станціях з періодом
спостережень до 1980 року включено. Створений він для забезпечення
кліматичною інформацією різних галузей народного господарства, а також для
використання в наукових дослідженнях.
У виданих раніше довідниках “Агроклиматические ресурсы” по областях
наведені агрокліматичні характеристики, розраховані по даних за період до
1966 року.
Останні десятиріччя за погодними умовами були особливо
несприятливими для сільського господарства, що призвело до зміщення у
значеннях екстремумів агрокліматичних параметрів та їх ймовірних
характеристик.
Це викликало необхідність підготовки нового довідника, який і був
виданий у 1993 році. У ньому головна увага зосереджена на оцінці
несприятливих та небезпечних для народного господарства явищ погоди, на
агрокліматичних умовах вирощування сільськогосподарських культур.
Наведені в довіднику дані охоплюють період спостережень з 1951 по 1985 рік.
Агрометеорологічна частина довідника підготовлена співробітниками відділу
агрометеорології Українського гідрометцентру під керівництвом М.Ф.
Цупенка. Кліматична частина підготовлена відділом кліматології РЦСПС під
керівництвом О.Є. Пахалюк.
Агрометеорологічна інформація узагальнюється також в щорічних
виданнях. Такі щорічники видаються по кожній області України. Готуються
вони відділом агрометеорології Українського Гідрометцентру.
Видання багаторічних даних завершено в 1995 році, в подальшому вони
будуть видаватись раз у 20 років. В підготовці до друку довідника брали участь
працівники обласних підрозділів Держкомгідромету, Центральної геофізичної
обсерваторії і Українського гідрометцентру. Загальне керівництво підготовкою
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довідника до друку здійснювали М.І. Кульбіда і М.Ф. Цупенко. Безпосередньо
в роботі брали участь Л.М. Волошина, З.Л. Десяткова, О.В. Димерський, М.П.
Кривенченко, Г.А. Півнюк, М.Ф. Цупенко, Г.В. Шамрай, А.К. Школенко, Л.А.
Карлович, Т.І. Адаменко та інші працівники відділу агрометеорології
Гідрометцентру.
Протягом 27 років (з 1966 по 1986 р.) видавались масовим тиражем
”Агрометеорологічні щорічники по території України, а з 1963 по 1993 рік “Агрометеорологічні щорічники по Київській області” та “Матеріали
комплексних воднобалансових і агрометеорологічних спостережень за 19691984 роки. У 1985-1988 роках вийшли в світ “Агрометеорологічні бюлетені
багаторічних даних по Миронівському, Бориспільському, Фастівському і
Яготинському районах Київської області” (відповідальний редактор М.Ф.
Цупенко).
З метою допомоги працівникам сільського господарства підготовлені і
віддруковані видання “Клімат України і врожай” (1975), “Довідник агронома
по метеорології (1990) та комплект листівок “Про досвід передових
господарств по вирощуванню високих врожаїв сільськогосподарських культур
в екстремальних умовах 1982-1983 років у зонах Полісся, Лісостепу і Степу
(1984). Автор цих видань М.Ф. Цупенко.
У 1982 році М.Ф. Цупенко і М.П. Кривенченко підготували та видали
масовим тиражем “Рекомендації по врахуванню агрокліматичних ресурсів при
розміщенні посівів кукурудзи на Україні і агрокліматичних строках посіву цієї
культури”.
Співробітники відділу клімату склали велику кількість кліматичних
довідок, характеристик та узагальнень по часовому та просторовому розподілу
метеоелементів в районі Чорнобильської АЕС, які використовувались під час
ліквідації наслідків аварії на цій станції.
Кліматологи готували кліматичні характеристики високогірних районів,
що були потрібні при розгляді питання про надання населеним пунктам,
розташованих в цих районах, статусу високогірних. На запит Кабінету
Міністрів України були підготовлені кліматичні характеристики районів
розміщення АЕС на Україні та багато інших довідок і матеріалів.
Кліматологи беруть участь у виконанні різноманітних міжнародних
проектів, що проводяться під егідою ВМО. У 1996 році Україна приєдналася до
міжнародної системи КЛІКОМ - системи управління кліматичними даними та
надання кліматичної інформації споживачами. Отримані від ВМО програмнотехнічні комплекси по впровадженню системи КЛІКОМ дозволили
кліматологам ще активніше брати участь в міжнародному обміні кліматичною
інформацією та ефективно забезпечувати нею споживачів.
У 1994 році кліматологи розпочали підготовку Кадастру клімату
України. Він став основним нормативним документом для всіх споживачів, що
користуються кліматичною інформацією. Слід відмітити, що підготовка
Кадастру клімату в Україні здійснена однією з перших на теренах СНД.
Важливою подією стала підготовка і публікація у 2003 р. фундаментальної
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монографії “Клімат України” за редакцією В.М.Ліпінського , В.А.Дячука,
В.М.Бабіченко.
Нараз Відділ кліматології очолює О.Є. Пахалюк.
4.1.4 Гідрологічні спостереження і роботи. Другою важливою гілкою
сфери спостережень Гідрометслужби України є гідрологічний напрямок робіт.
Відділ гідрології та державного водного кадастру є одним з головних
підрозділів Центральної геофізичної обсерваторії. Його було створено на базі
відділу гідрології Київської ГМО, який очолював з моменту організації до 1972
року Б.М.Штейнгольц (1910-1973). Він приділяв багато уваги вивченню
гідрологічного режиму річок України, був редактором усіх випусків довідника
“Гидрологическая изученность”. Цей довідник містить дані про кількість і
характеристики річок України, про їх стаціонарну та експедиційну вивченість,
а також перелік основних літературних та недрукованих джерел і робіт, в яких
є відомості про водні об’єкти.
У 1973 - 1975 роках відділ гідрології очолював кандидат географічних
наук В.Н. Литвин, у 1976-1983 - Г.Н. Степанюк, потім - В.М. Ліпінський (у
1985-1990 роках).
У 1979 році з відділу гідрології виділився відділ державного водного
кадастру (ДВК), який очолив кандидат географічних наук М.М. Падун, з 1983
по 1988 рік цим відділом керувала Б.Ф. Бенда.
У 1988 році відділ гідрології і відділ ДВК були об’єднані. Очолив відділ
гідрології і ДВК В.М. Ліпінський (ненадовго в 1990 році - С.П. Шендрик) . У
цей період відділом із залученням мережі було проведено комплекс науково –
методичних досліджень з обміну витрат води. З серпня 1990 року по травень
1993 р. відділ очолювали Б.Ф. Бенда, В.Ф.Сенькович, Л.А. Дорошенко. З
травня 1993 року відділ гідрології та ДВК працював під керівництвом М.І.
Довгича. Зараз відділ очолює Н.М.Самойленко.
Відділ надає допомогу мережним підрозділам в організації і проведенні
гідрологічних спостережень, досліджень і робіт, розробляє пропозиції по
раціоналізації гідрологічної мережі, вдосконалює методи спостережень, сприяє
впровадженню на мережі нових приладів та обладнання.
Під керівництвом відділу мережні підрозділи здійснюють дослідження
елементів гідрологічного режиму, перевірку репрезентативності місць
спостережень за рівнями і витратами води, температурою води і товщиною
льоду, ухилами водної поверхні, мутністю води та іншими характеристиками.
В методичному аспекті відділу підпорядковано оперативно-виробничі
організації з річковим гідрологічним розділом робіт та вся мережа
спостережень за випаровуванням з водної поверхні.
У 1975 році налічувалось 510 гідрологічних постів, з яких на 472
вивчався стоковий режим річок, на 198 постах - стік наносів.
У 1985 році вивчення елементів гідрологічного режиму річок України
здійснювалось на 477 постах, з яких на 448 постах вивчався стік води, а на 204
- твердий стік (наноси).
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У 1988 році була проведена оптимізація річкової мережі спостережень,
якою безпосередньо займались В.М. Ліпінський, Є.М.Каганер, В.Ф.Сенькович,
Т.А.Лопух, Г.І.Очеретнюк та інші працівники. Останнім часом гідрологічна
мережа налічує 372 пости, з яких на 342 вимірюються витрати води, а на 172 витрати наносів.
Одним з головних завдань відділу є узагальнення матеріалів
гідрологічних спостережень у вигляді гідрологічних щорічників та довідників.
Сучасний макет гідрологічного щорічника (починаючи з 1978 року)
відрізняється від свого попередника. Він був доповнений таблицями “Ресурси
поверхневих вод”, “Забір і скиди води по довжині річки”, та “Льодові явища на
ділянці поста”.
Відділ безпосередньо укладає гідрологічні щорічники басейнів річок
Дніпра (редактор О.О.Смірнова), Дністра (редактор Г.В.Діденко), здійснює
відповідальне редагування щорічників по по басейнах Південного та Західного
Бугу, Дунаю, виконує експертизу гідрологічних щорічників по басейнах
Сіверського Дінця, річок Криму та Приазов’я.
Протягом 1964-1985 років разом з УкрНДГМІ були підготовлені
довідники “Основные гидрологические характеристики”, “Многолетние
данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши”, які являють собою
складову частину матеріалів, що видаються Гідрометеорологічною службою
під загальною назвою “Государственный водный кадастр” (раніше “Ресурсы
поверхностных вод СССР”). Довідники охоплюють узагальнені матеріали за
весь період спостережень з доповненням через кожні п’ять років. Вони містять
дані про режим рівнів води, стік води, стік і склад наносів, температуру води,
льодові явища, товщину льоду у вигляді середніх і крайніх значень за
багаторічний період, а також щорічні дані стокових характеристик (характерні
витрати води, стік весняної повені, дощові паводки, мінімальні витрати води,
витрати наносів тощо).
Щорічні дані про рівні води були видані окремою книгою за весь період
спостережень під назвою “Характерные уровни воды рек, каналов, озер и
водохранилищ, том II, Украинская ССР”, 1989. Тут споживачі можуть знайти
потрібну їм інформацію про гідрологічний режим річок України.
На жаль, видані довідники містять дані спостережень лише по 1980 рік.
У підготовку цих довідників внесли великий вклад співробітники відділу
Г.Г.Айзенберг, Б.Ф.Бенда, Г.В. Бойко, Н.П.Горбацевич, Е.І. Дубовик,
К.М.Дідченко, Г.В.Діденко, Т.А.Дроган, І.Ю.Іванушко, В.М.Ліпінський,
Г.А.Острецова, В.Ф.Сенькович, О.О.Смірнова та інші.
Відділ приймав участь у складанні науково-прикладного довідника
“Ресурсы поверхневих вод СРСР”, видань “Материалов наблюдений на сети
станций МГД в Советском Союзе”, “Каталоге заторных и зажорных участков
рек СССР” та ряду інших.
Величезний об’єм робіт був виконаний при підготовці багаторічних
даних довідників та даних гідрологічних щорічників до занесення їх на
технічні носії в ВНДІГМІ - СЦД, м.Обнінськ.
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Відділ узагальнює матеріали спостережень за випаровуванням з водної
поверхні (редактор М.І.Галяха).
Значну роботу з організації підготовки та експертизі матеріалів
Державного водного кадастру здійснювала Б.Ф.Бенда – ветеран Служби.
Зростаючі вимоги до кадастрової інформації, прискорення її обробки,
доведення даних до споживачів можуть бути задоволені тільки на основі
автоматизації ведення Державного водного кадастру. Тому єдиною
можливістю повноцінного і швидкого використання накопиченого матеріалу є
застосування сучасних методів підготовки, обробки і зберігання даних з
використанням швидкодіючих персональних комп’ютерів.
Одним із таких сучасних методів, який би прискорив обробку
гідрологічної інформації на ПЕОМ, є розрахунок щоденних витрат води на
річках України, розроблений в 1994 році в Одеському гідрометеорологічному
інституті професором О.Г.Іваненком. Цей метод передбачає обрахування
параметрів рівнянь кривої витрат води, оцінку відповідності аналітичної кривої
даним виміряних витрат води при вільному руслі, ув’язку кривих витрат, площ
водного перерізу русла та середніх швидкостей течії.
Враховуючи потребу в оперативному обслуговуванні споживачів
гідрометеорологічною інформацією, її цінність в сучасних умовах,
здійснювалась
комп’ютеризація оперативно-виробничих підрозділів
Гідрометслужби України, розробка і впровадження ряду комп’ютерних
програм обробки гідрологічної інформації, зокрема в Чернігівському ЦГМ, Г
Стрий.
У 1986 - 1987 роках після Чорнобильської катастрофи працівники відділу
гідрології та ДВК Є.М.Каганер, В.М.Ліпінський, В.Ф.Сенькович, В.І.Сколота,
В.М.Торган працювали вахтовим методом в зоні відчуження ЧАЕС.
Слід відмітити великий багаторічний вклад керівників гідрологічних
станцій і підрозділів, а також і редакторів гідрологічних щорічників у
забезпечення гідрологічних спостережень і робіт та узагальнення матеріалів.
Мова йде про таких гідрологів як Л.І.Майданик (гідрологічна станція Чортків),
Є.А.Продан (ЦГМ Житомир, Чернівці), М.М.Данилюк, Ю.Ю.Палійчук
(Закарпатський ЦГМ), Н.С.Карнаухова (гідрологічна станція Первомайськ),
В.А.Кравченко (Харківський ЦГМ), О.І.Вінницька (Полтавський ЦГМ),
М.І.Цуканова (Кримський ЦГМ), А.Ф.Дубровська (Кримська селестокова
станція), М.Ф.Христюков, О.І.Венгринович (гідрологічна станція Стрий),
А.В.Жаворонок (Волинський ЦГМ) та багатьох інших колишніх і нинішніх
ентузіастів своєї справи.
4.1.5 Спеціалізовані гідрометеорологічні спостереження і роботи.
Важливим
напрямком
досліджень
була
робота
спеціалізованих
гідрометеорологічних станцій. На них , крім стандартних гідрологічних та
метеорологічних спостережень, проводились визначення вологості ґрунту,
випаровування вологи з поверхні ґрунту і води, інтенсивність опадів, стік з
малих водозборів, теплобалансові спостереження та інше.
64

Озерні гідрометеорологічні спостереження проводяться на десяти
водосховищах, семи озерах і двох лиманах. Створення великих водосховищ
на Дніпрі, Дністрі, Південному Бузі, Сіверському Донці, Осколі викликали
необхідність вивчення їх гідрометеорологічного режиму.
Перше велике водосховище, Дніпровське, було створене в квітні 1934
року в результаті будівництва Дніпрогесу. Вивченням гідрологічного режиму
цього водосховища займалася Запорізька озерна станція (з 1988року - відділ
Запорізького Центру по гідрометеорології).
У 1958 році було закінчено будівництво Каховської ГЕС і заповнення
чаші одного з найбільших штучних водосховищ світу - (об’єм 6,8 куб. км,
площа - 2160 кв. км).
Вивченням режиму цього водосховища займається Каховська озерна
станція. Вона організована в 1944 році як морська. В 1959 році її було
реорганізовано в Ново - Каховську гідрометеорологічну обсерваторію
(з
1966 р. - озерна гідрометстанція).
У 1954 році поблизу міста Кременчука почалось будівництво ГЕС. Її
гребля створила найбільше водосховище на Дніпрі (робочий об’єм - 9 куб. км.,
площа поверхні - 2050 кв. км). З метою вивчення режиму цього водосховища в
1958 році була створена гідрометеорологічна обсерваторія (з 1959 року має
назву Світловодська гідрометеорологічна обсерваторія). Світловодська ГМО є
головною по розділу вивчення гідрометеорологічного режиму водосховищ,
озер та лиманів на Україні.
Наприкінці 1963 - початку 1964 року почалися дослідження
гідрометеорологічних елементів Дніпродзержинського водосховища. Тут в
1963 році була організована озерна станція.
У 1966 році, після закінчення будівництва Київської ГЕС створено
Київське водосховище. В тому ж році в місті Вишгороді організували озерну
станцію. У 1978 році було заповнене водою останнє на Дніпрі Канівське
водосховище. В місті Канів у 1969 році було організовано метеорологічну
станцію, потім вона стала озерною.
Для вивчення метеорологічного режиму водосховищ на Сіверському
Донці в 1962 році побудували Печенізьку озерну станцію. Свого часу
працювала і Краснооскольська озерна станція на р.Оскол.
У 1983 році закінчено будівництво водосховища на Дністрі. В тому ж
році в місті Новодністровськ була відкрита озерна станція.
Крім водосховищ гідрометеорологічні спостереження виконуються на
озерах, які розташовані в заплаві Дунаю (Кагул, Ялпух з Кугурлуєм, Катлабух
Китай).
На озерах Світязь, Сасик і лиманах - Куяльницькому і Хаджитейському,
спостереження проводяться тільки в прибережній частині, на озерних постах.
У Світловодській обсерваторії група гідрометеорологічних прогнозів
здійснює обслуговування прогнозами річкового флоту на Дніпрі, а комплексна
лабораторія здійснює спостереження за забрудненням води в Кременчуцькому
і Дніпродзержинському водосховищах. Крім того, Світловодська ГМО
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здійснює методичне керівництво озерною мережею і готує до друку
відповідний Щорічник
“Озера і водосховища“. Зараз Світловодську ГМО
очолює О.М.Максюта.
Великий вклад в роботу озерної служби спостережень внесли ветерани
гідрометеорологічної служби: І.Г.Мейлах, В.І.Хребтов, З.П.Буденська,
В.І.Прохоров,
А.М.Заводцова,
В.І.Білоус,
Т.С.Кузнєцова,
В.І.Бусяк,
С.В.Тягунова, В.Г.Родак, А.І.Бондаренко, В.Г.Булат та інші.
Воднобалансові спостереження. В басейні річки Головесні (права
притока Десни) з 1928 року (з перервою лише в період Великої Вітчизняної
війни) діє Придеснянська воднобалансова станція. Багато років керував цією
станцією А.М.Сорокаліт, а після нього начальником станції був
В.Ф.Сенькович. Наразі станція структурно входить до складу Чернігівського
ЦГМ. Основним завданням станції є вивчення процесів формування стоку з
малих водозборів і впливу лісу на стік в умовах лісостепової зони.
Станцією видано ряд випусків “Материалов наблюдений Придеснянской
воднобалансовой станции”.
Для вивчення впливу лісу і лісових смуг на гідрологічний режим в
степовій зоні в 1951 році була організована гідрометстанція Велико-Анадоль,
яку в 1953 році було перетворено у воднобалансову станцію. Керував цією
станцією до 1958 року В.Н.Литвин, потім А.К.Рубецький, Л.М.Колесник,
Г.В.Гордюк. Станція вела спостереження за стоком на гідрометричних
спорудах у чотирьох балках, за мутністю води, за випаровуванням вологи з
водної поверхні і грунту, виконувала стандартні гідрометеорологічні
спостереження. Всього було видано 30 випусків матеріалів спостережень по
1988 рік включно. До друку підготовлений 31-й випуск за 1989 рік. У 1991
році станцію було закрито в рамках оптимізації гідрологічної мережі.
Для вивчення процесів формування стоку гірських річок у Закарпатті у
верхній частині басейну р.Ріки в 1956 році була організована Закарпатська
стокова станція з дощомірним кущем. Станція проводить великий обсяг
метеорологічних спостережень, є базою комплексних досліджень в горах.
Керівниками станції були Є.В.Козлов,
А.П.Тхорик, Ю.В.Ткаченко,
А.В.Булавський. Зараз станцію очолює В.П.Рубець. За період роботи
Закарпатська воднобалансова станція видала ряд випусків матеріалів.
У 1958 році в басейні р.Трубіж (ліва притока Дніпра), була відкрита
стоково - болотна станція Баришівка. Станція вивчала особливості
гідрометеорологічного режиму та агрометеорологічні умови вирощування
сільськогосподарських культур на осушеному болоті. З часу створення і до
1973 року нею керував В.Н.Литвин, який на матеріалах спостережень
підготував і захистив у 1972 році дисертацію та одержав ступінь кандидата
географічних наук.
Після переведення В.Н.Литвина на посаду начальника відділу гідрології
Київської ГМО станцію протягом 1973-1977 років очолювали В.І.Білоус,
В.Г.Дударенко, В.І.Кулінич. З1977 по 1981 рік начальником болотної станції
був О.О.Косовець, який потім був переведений на посаду заступника
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начальника відділу вивчення і контролю забруднення природного середовища
Українського УГКС. На болотній станції Баришівка розпочав свій професійний
трудовий шлях у системі гідрометслужби Голова Держкомгідромету України
В.М. Ліпінський.
Протягом 1981-1984 років станцією керував О.Н.Дорошенко, а пізніше Б.І.Федоренко. Після проведеної в 1988 році оптимізації гідрометеорологічної
мережі обсяг болотних спостережень значно зменшився. Тому в 1992 році
станція була перейменована в об’єднану гідрометеорологічну. Зараз її очолює
Т.М.Федоренко.
Результати спостережень болотної станції Баришівка регулярно
друкувались у двох випусках ” Материалов наблюдений болотной станции”,
починаючи з матеріалів за 1961 рік (видані в 1964 році).
У 1985 - 1990 роках проведена велика робота по узагальненню матеріалів
спостережень воднобалансових і болотної станцій. На жаль, вона не
завершилась офіційним виданням.
Селестокові і сніголавинні спостереження. Для території Карпат і
Гірського Криму суттєву проблему створюють сельові явища, зумовлені
частими паводками, та снігові лавини. Велике значення у відверненні або
зменшенні збитків від селей та лавин має своєчасна інформація про загрозу їх
виникнення.
Вивчення сельових явищ на території України фахівці гідрометслужби
спільно з науковцями деяких установ інших відомств розпочали в 50-х роках
ХІХ століття. З цією метою були створені селестокові станції - Карпатська (м.
Яремча) і Кримська (м. Білогірськ), регулярно виконувалися експедиційні
дослідження,
зокрема
Карпатською
(пізніше
Українською)
гідрометеорологічною експедицією УкрНДГМІ спільно з Київською
гідрографічною партією УГМС УРСР. Цими підрозділами виконувались
дослідження й по сніголавинній тематиці.
Над проблемою селей багато працювали співробітники УкрНДГМІ і
Київської гідрографічної партії (КГГП) М.М. Айзенберг, К.В.Хлоєва,
В.В.Яблонський, О.С.Тищенко (Семеніхіна), С.М.Лундін, М.М.Сусідко,
М.М.Геращенко та інші.
Шляхом експедиційних досліджень, які включали обстеження сельових
осередків, відкладів сельових потоків, що спостерігалися нерідко на значній
території (особливо в 1927,1947,1948, 1955, 1969 роках), а також вивчення
фізико-механічних властивостей селеформуючих ґрунтів і сельових відкладів
нагромаджено досить солідний фактичний матеріал.
Одержані дані дозволили:
- визначити райони поширення селей, ступінь їх потенційної
селенебезпечності та періоди активізації цих явищ;
- вивчити генезис селей, характер процесів їх формування, основні
селеформуючі фактори та критичні умови виникнення сельових потоків;
- опрацювати розрахункові залежності для оцінки основних
характеристик сельових потоків.
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Узагальнені відомості про сельові явища викладено в монографіях з
водних ресурсів, наукових публікаціях, кадастрі сельових водозборів, осередків
і сельових потоків, подані на оглядових картах сельових регіонів. Ці матеріали
мають важливу практичну цінність.
З 1965 року розпочалося вивчення снігових лавин у гірських районах
України Київською гідрографічною партією та Карпатською експедицією
УкрНДГМІ (В.Ф.Грищенко, Н.Л.Коваль та інші). Для вивчення умов та
розповсюдження лавин у високогір’ї Карпат були створені сніголавинні станції
Пожежевська (1976) та Плай (1978).
Вивчення умов формування снігових лавин, їх розповсюдження
дозволили створити карти лавинонебезпечності в Українських Карпатах і
Гірському Криму, розробити методи прогнозування сходу лавин різного
генезису.
На основі критеріїв, що визначають небезпеку виникнення селей і лавин,
функціонує і удосконалюється служба попередження про ймовірність настання
цих явищ. До цієї ланки інформаційної роботи залучені метеорологічні станції,
які знаходяться на території Карпат і Гірського Криму, прогностичні
підрозділи Гідрометслужби України.
4.1.6 Гідрографічні спостереження і обстеження. Систематичні
гідрографічні спостереження рік України виконувались ще в роки Великої
Вітчизняної війни. Ці роботи виконувались (під керівництвом С.М.Перехреста,
потім - Н.Ю.Петерсона) гідрографічною групою сектору вивчення
гідрологічного режиму. З 1946 року такі роботи виконувались відділом
гідрографії Київської науково-дослідної гідрологічної обсерваторії під
керівництвом М.М.Айзенберга.
У 1952 році організувалися дві гідрографічні партії при Українському
управлінні гідрометслужби (керівники М.М.Айзенберг і М.С.Савельєв).
Аналогічні партії в тому ж році були організовані при гідрологічних станціях
Житомир (керівник Л.Б.Жеребицький), Лубни (І.В.Тюпа), Кременчук
(В.Є.Донін), Кам’янець - Подільський (А.І.Гусак).
У 1956 році гідрографічні партії першого розряду при Українському
УГМС об’єдналися в одну партію, яку очолив М.М.Айзенберг. Пізніше цією
партією керували Г.Н.Степанюк (1966-1967рр.), К.Л.Михайлова (1967-1972рр.),
Г.А.Гарина (1972-1976рр.), Є.В.Хлоєва (1976-1980), М.М.Геращенко.
Гідрографічна партія виконувала обстеження рік України, визначала
максимальні витрати води, досліджувала сельові потоки та снігові лавини в
гірських районах України, вивчала руслові процеси на річці Случ у місті
Сарни, займалась геодезичними роботами, підготовкою до друку і виданням
матеріалів по гідрографічному режиму водних об’єктів, а також методичним
керівництвом аналогічними роботами, які виконувались підрозділами мережі
гідрометслужби.
У
1944-1968
роках
за
участю
гідрологічних
станцій
і
гідрометеорологічних бюро було обстежено більш як 700 рік України,
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загальною довжиною понад 4500 км., у тому числі майже всі ріки протяжністю
100 км. і більше, понад 65% рік довжиною від 50 до 100 км. та 15% рік
довжиною від 25 до 50 км.
У 1945 -1950 роках більш як 60 рік Криму було обстежено працівниками
Севастопольського управління гідрометслужби.
Дані про гідрографічні характеристики рік частково було узагальнено у
виданих в 1947 -1951рр. “Материалах по гидрографии СССР” (басейни рік
Дону і Сіверського Донця, ріки Приазов’я і Криму), в довіднику “Ресурсы
поверхностных вод СССР”, т.6.вып.1,ч.4 (Описание отдельных рек и
водохранилищ бассейна Днестра, 1964), в “Справочнике по водным ресурсам
СССР, т.8, Украинская ССР, 1954.
У 1960 -1964рр. гідрографічна партія брала участь у підготовці до друку
довідників “Гидрографическая изученность” і “Основные гидрологические
характеристики рек” всіх видань шостого тому і, разом з УкрНДГМІ,
підготовкою монографії “Ресурсы поверхностных вод СССР т.6, вып.4, Крым”.
В період 1972 -1975 років гідрографічна партія склала і підготувала до
друку 4 частину довідника “Ресурсы поверхностных вод СССР”.У цьому
довіднику вміщені описи більш як 100 обстежених рік басейнів Західного Бугу,
Дунаю, Південного Бугу і малих річок, які безпосередньо впадають у Чорне
море.
Основними джерелами для складання довідників були дані польових
обстежень рік і картографічні матеріали. У зв’язку з тим, що зібрані раніше
дані застаріли, в 1973 -1974 роках було виконано повторне обстеження дев’яти
рік Одеської області, загальною протяжністю 348 км.
Велика увага приділялась проведенню експедиційних робіт по
визначенню максимальних витрат води на малих водотоках, особливо там, де
не проводились спостереження.
У 1968 році були виконані експедиційні роботи по визначенню
максимальних витрат води в басейні Нижнього Дніпра і Приазов’я на 15
створах малих річок.
Гідрографічна партія виконала великий обсяг робіт з розробки
будівельних нормативів по максимальним повеневим витратам води річок
гірського Криму, степових районів Криму і Приазов’я.
Починаючи з 1956 року гідрографічна партія здійснює методичне
керівництво виконанням робіт по снігомірних маршрутних зйомках в горах
Криму і в Карпатах. Снігозйомки в Карпатах проводяться в басейнах 12 річок
на 19 маршрутах і на 108 снігомірних пунктах, в горах Криму - на 16
маршрутах і 65 снігомірних пунктах в басейнах 15 річок. Ці спостереження
узагальнюються щорічно в “Материалах наблюдений над снежным покровом и
осадками в горах”. Дані, вміщені в цих “Материалах”, враховуються фахівцями
при складанні прогнозів водності рік Карпат і Криму, а також організаціями,
які виконують різні роботи в цих районах.
З 1965 року гідрографічна партія вивчає формування і поширення
снігових лавин в гірських районах України.
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На гідрографічну партію покладено перевірку геодезичних матеріалів по
прив’язці реперів водомірних постів до мережі державного нівелювання,
визначення “нулів” барометрів і вимірювачів опадів. Завдяки виконаному
величезному обсягу геодезичних робіт, гідрометеорологічна мережа України
має висотні позначки в Балтійській системі. Складені каталоги реперів всіх
водомірних постів України.
У 1972 -1975 роках гідрографічна партія займалась підготовкою
матеріалів для “Каталога заторно-зажорных участков бассейна Десны”,
складанням дослідного зразка “Государственного водного кадастра рек
бассейна Самары”, приймала участь у підготовці матеріалів для видань
“Автоматизированная обработка гидрологических данных” і “Государственный
учет вод”.
Партія здійснює інспекції спеціалізованих селестокових і сніголавинних
станцій, інших підрозділів, які виконують снігомірні роботи в горах, готує
висновки щодо виконання мережними організаціями тематичних робіт.
У 1979 році спільно з УкрНДГМІ підготовлена доповідь Раді Міністрів
УРСР “Селеві явища і селенебезпечні райони Української РСР”.
Щорічно гідрографічна партія виконує ряд експедиційних робіт, зокрема
по обстеженню місць сходу снігових лавин, спеціалізовані обстеження селевих
басейнів і осередків, дослідження руслових деформацій ріки Случ
(проводились у 1972-1985 роках).
У 1980 році гідрографічною партією був складений “Кадастр селевых
бассейнов и очагов” і “Атлас селевых явлений Крыма” , які вміщують основні
характеристики селевих басейнів і осередків. Ці дані взято з матеріалів
аерофотозйомок, спеціалізованих і рекогносцировочних спостережень. В
Кадастрі і Атласі включені схеми районування і розподілу селевих басейнів і їх
осередків в Криму.
Була складена таблиця “Расходы воды, определенные по меткам уровня
высоких вод за 1976-1980 гг.”, яка включена в довідник “Ресурсы
поверхностных вод”.
У 1985 році для Держбуду складений “Перечень населенных пунктов,
подвергающихся воздействию селевых потоков и снежных лавин”.
Починаючи з 1986 року, гідрографічна партія виконує роботи, пов’язані з
ліквідацією наслідків Чорнобильської аварії. З цією метою визначались
характеристики рік і струмків, розташованих в 30 кілометровій зоні.
Серед тематичних робіт, які виконуються гідрографічною партією, слід
відзначити роботи по ув’язці стоку в басейні ріки Тиса, визначенню
характеристик водозаборів воднобалансових станцій (1988-1990) , ув’язці стоку
в басейні ріки Горинь (1990-1991) та ряд інших.
В зв’язку із збільшенням загрози селевих потоків для населених пунктів,
об’єктів народного господарства, в 1988 році був розроблений макет і
методичні вказівки по складанню “Кадастра состояния селевых обьектов,
представляющих угрозу населенным пунктам”. Макет передано господарствам
Криму і Карпат для використання на випадок виникнення цих стихійних явищ.
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У 1989 році було завершено велику працю по складанню каталогових
даних по виникненню селей в Гірському Криму і Українських Карпатах.
Каталог постійно поповнюється новими даними. Всі матеріали, які вміщує
каталог, занесено в пам’ять ПЕОМ.
Як уже згадувалось, в 1975-1978 роках гідрографічною партією були
виконані великомасштабні картометричні роботи, які необхідні для складання
довідника по основних гідрологічних характеристиках (ОГХ) за період 19711975 рр. Тоді ж були уточнені гідрографічні характеристики на 68% водозборів
України. В 1986-1990 роках уточнені ОГХ на решті територій України.
Починаючи з 1990 року партією створюється фонд основних
крупномасштабних карт, який постійно поповнюється. Необхідні методичні
проробки було зроблено в 1991-1992 роках. Для цього були використані зміни
в ОГХ малих рік різних природних зон України, а також ріки Орель,
розташованої в зоні каналу Дніпро-Донбас.
В 1992 році складено “Каталог высот гидрологической сети, включая
посты Днепровских водохранилищ”. Матеріали внесені в банк даних.
У 1993 році виконані картометричні роботи по уточненню
гідрографічних характеристик рік басейну Прип’яті. Накопичені дані
використовуються при складанні “Каталогу рік”.
Проведена розробка легенди і складання карти селевої небезпеки в
Гірському Криму і Українських Карпатах.
У 1993 році проведено комплексні обстеження рік Закарпаття, Полісся і
ріки Десни після повеней по визначенню витрат води з допомогою міток рівнів
високих вод, визначенню зон затоплення і уточненню критичних рівнів води.
Складено технічні звіти і карти зон затоплення території, в тому числі карти
затоплення із врахуванням забруднення території радіонуклідами.
У вересні 1994 року працівники партії взяли участь в УкраїнськоФранцузькому семінарі “Прикладное использование аэрокосмического
дистанционного зондирования и наблюдений Земли”.
Пріоритетними напрямками подальшої діяльності гідрографічної партії
стали роботи з своєчасного уточнення основних гідрологічних характеристик,
перевидання каталогових даних і обновлення гідрографічних описів,
підготовка узагальнених даних по критичних рівнях води у вигляді “Каталога
опасных отметок”, уточнення відміток народногосподарських об’єктів, які
знаходяться під можливим впливом лавин і селей, створення
великомасштабних спеціалізованих карт тощо.
В листопаді 1995 року співробітники партії брали участь у науковопрактичній конференції “Основні напрямки розвитку фотограметрії і
дистанційного зондування в Україні”. Після цього був взятий концептуальний
напрям діяльності на широке впровадження цих методів в дослідженнях на
основі нових сучасних технологій , створенню геоінформаційних систем.
Виконання цих складних завдань можливе завдяки наполегливій
діяльності працівників гідрографічної партії і , зокрема, співробітників, які
працювали і працюють в складі партії тривалий час. Це Н.П. Гладун
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(працювала в складі партії 34 роки), К.Л. Михайлова (25 років), Є.В. Хлоєва (22
роки), А.Г. Меркулова (22 роки), М.М. Айзенберг (20 років), Н.С. Савельєв (20
років), М.М. Геращенко (24 роки),
Н.Л. Коваль (20 років),
Є.Н.Коноваленко (20 років). Наразі обов’язки керівника гідрографічної партії
виконує Н.Г. Євтушенко.
4.1.7 Морські гідрометеорологічні спостереження. Системне вивчення
гідрометеорологічного режиму Чорного та Азовького морів почалось після
приєднання до Росії Криму (1783р.), Бесарабії (1812р.) та створення військово
– морського флоту. Перші пункти спостережень були відкриті в північно –
західній частині Чорного моря, де розташовувалась головна база флоту.
З 1801 року почали здійснюватись метеорологічні спостереження у
Миколаєві в Чорноморському штурманському училищі. Потім були
організовані гідрометеорологічні спостереження в Херсоні (1808р.) і Одесі
(1821р.). При штурманському училищі в Миколаєві була побудована
астрономічна обсерваторія, на її територію і була перенесена метеорологічна
станція. Нині на цьому місці знаходиться Миколаївський обласний центр з
гідрометеорології.
У Севастополі спостереження почали проводитись з 1824 року (з
перервами через військові дії). Починаючи з 1871 року в Севастополі
здійснювались регулярні спостереження за рівнем моря в Південній бухті.
Регулярні спостереження на Азовському морі почали проводитись з 1870
року на острові Перебійному в гирлі р.Дон, потім у 1881-1882 роках були
організовані спостереження при Таганрогському і Генічеському маяках.
Цивільна гідрометеорологічна служба на Чорному і Азовському морях
сформувалась на початку ХХ ст. як гідрометчастина Відділу торгівельних
портів Міністерства торговлі і промисловості. З 1909 року під керівництвом
інженера М.Н.Сарандінакі раніше створена Феодосійська гідрометстанція
перетворилась в головну серед станцій Азово – Черноморських портів.
В 1920 році на Чорному і Азовському морях діяло 59 гідрометстанцій і
постів (41 – на Чорному і 18 – на Азовському). В 1922 році по наказу
Революційної військової ради Республіки від 4 лютого №12 всі станції і пости
передані Центральному управлінню морського транспорту.
До початку 1941 року мережа морських станцій і постів складала на
Чорному морі – 68, на Азовському – 44. Мережа різко скоротилася на початку
Великої Вітчизняної війни, проте уже в 1943 – 1944 роках вона майже повністю
відновилась. Під час Вітчизняної війни цивільна і військова гідрометслужби
були об’єднані, а в березні 1946 року знову роз’єднані. Військова увійшла до
складу Гідрографічного відділу Чорноморського флоту, а цивільна – до
Севастопольського управління гідрометеорологічної служби.
До 1965 року мережа гідрометеорологічних станцій і постів була
розподілена за територіальною належністю між Грузинським, Ростовським і
Українським управліннями гідрометслужби. На українському узбережжі були
відкриті гідрометбюро Іллічівськ (1961р.), оперативна група порт Южний
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(1979р.), морська гідрометстанція Усть-Дунайськ (1981р.), морські
гідрометпости Кацівелі і острів Зміїний (2008р.).
Перш системні глибоководні дослідження в Чорному морі відносяться до
першої половини ХІХ ст. В основному це були гідрографічні роботи, потім
доповнені іншими дослідженнями – гідрохімічними, гідробіологічними.
Найбільша інтенсивність експедиційних досліджень спостерігалась на початку
70-х років ХХ ст. В морях і океанах працював науково – дослідний флот
Гідрометслужби і Академії наук України.
З середини 60-х років ХХ ст. почала стрімко розвиватись мережа
суднових гідрометспостережень з використанням суден інших відомств. В
портах Одеса, Севастополь, Керч були організовані групи суднових
інспекторів – гідрометеорологів. В 1987 році кількість суднових станцій
Українського УГКС досягла максимуму і складала 355 одиниць. Потім
кількість станцій стрімко зменшувалась і практично вони зникли до 2005 року.
Причина цього – небажання судновласників добровільно здійснювати
спостереження, а стосовно України – ще й майже повна втрата
рибопромислового, торгового, туристичного, наукового флоту.
Сучасна
морська
гідрометеорологічна
мережа
спостережень
Гідрометслужби України складається з 37 морських оперативно – виробничих
організацій (станцій і постів), включно з пунктами спостережень,
розташованих в морських гирлах рік Дунай, Дніпро, Південний Буг, Дністер.
Ці станції і пости є структурними підрозділами Гідрометцентру Чорного і
Азовського морів (ГМЦ ЧАМ, м.Одеса), Центру з гідрометеорології в АР Крим,
Донецького, Запорізького, Миколаївського, Херсонського обласних центрів з
гідрометеорології та Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії (м. Ізмаїл
Одеської області). Методичне керівництво морськими спостереженнями
здійснює Севастопольська гідрометобсерваторія (директор - В.А. Наумова),
прогностичним забезпеченням – ГМЦ ЧАМ (начальник – В.М. Ситов).
Сумлінно
працювали
і
працюють
в
галузі
морських
гідрометеорологічних спостережень Г.О.Губар, С.Л. Покидайло (Ялта),
Т.О.Новосельцева-Кузнєцова
(Генічеськ),
Н.В.Трофімова
(Маріуполь),
Г.П.Асмаков, С.М.Стулінь (Бердянськ), В.І.Крилов, С.І. Головненко (Опасне),
Н.М.Князькова (Мисове), В.О.Григор’єва (Хорли), О.Ф.Данилова (Очаків), Л.Д.
Лащук, В.О. Гутько (Севастополь) та багато інших працівників.
4.1.8 Карадазька науково-дослідна геофізична обсерваторія актинометрична база міжнародного співробітництва. На початку XX
століття метеорологи прийшли до висновку про необхідність організації
регулярних актинометричних спостережень, які пізніше отримали широкий
розвиток. На півдні Європейської території, як опорний пункт, було обрано
Феодосію, де з 1924 по 1931 рік проводились регулярні виміри сонячної
радіації. Однак, у зв’язку з підвищеною запиленістю повітря, особливо у
зимовий час, спостереження виявились нерепрезентативними для надмор’я.
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Директор Інституту актинометрії і атмосферної оптики при Головній
геофізичній обсерваторії М.М.Калітін після тривалих пошуків прийшов до
висновку, що найбільш підходящим пунктом для вимірів сонячної радіації має
бути селище Нижні Отузи (сучасне Курортне). Воно розташоване біля західних
схилів масиву Карадаг, де висока чистота повітря поєднується з великою
кількістю ясних днів. Близькість до моря дозволяло вивчати радіаційні процеси
як над сушею, так і над водною поверхнею.
У 1932 році Гідрометеорологічний Комітет СРСР задовольнив прохання
М.М.Калітіна про створення Карадазької актинометричної станції на правах
філії Інституту актинометрії. 19 жовтня 1932 року, коли були початі регулярні
актинометричні спостереження, можна вважати датою організації Карадазької
обсерваторії. З того часу регулярні виміри потоків сонячної радіації
проводились безперервно. Навіть у роки тимчасової окупації Криму німецькофашистськими загарбниками виконувались спостереження. Велика заслуга у
цьому належить тодішньому завідуючому станцією С.І.Сівкову, відомому
актинометристу, в подальшому - доктору географічних наук. Штат станції
багаторазово змінювався, а сама станція підпорядковувалась різним
Управлінням гідрометслужби.
У березні 1938 року актинометричній станції була підпорядкована
Карадазька метеостанція, яку організували в 1910 році при Карадазькій
біостанції для забезпечення біологічних досліджень необхідними даними про
параметри атмосфери і моря. Спочатку місце, вибране для метеорологічної
площадки, виявилось невдалим (у низині, на висоті 10 метрів над рівнем моря і
в 100 метрах від берегової лінії). Тому 31 грудня 1936 року площадку було
перенесено на 350 метрів на захід, де її висота над рівнем моря досягала 42
метри і 50 метрів від урізу води. Тут вона розміщується і зараз. На цій
площадці розташовані і всі актинометричні прилади.
У 1946 році станцію було реорганізовано в Карадазьку актинометричну
обсерваторію, підпорядковану Головній геофізичній обсерваторії. В 1958 році
було відкрито пункт по вимірюванню загального вмісту озону (ЗВО). Спочатку
спостереження проводились по універсальному озоновимірювачу М-83, а з
1984 - по озонометру М-124. Обидві модифікації розроблені в ГГО професором
Г.П.Гущіним. У 1969 році в Карадаг був доставлений спектометр Добсона
номер 9, з допомогою якого вимірювались не тільки вміст озону, але і до 1974
року здійснювалась градуїрування всіх озонометрів СРСР, а пізніше, до 1985
року - окремих приладів.
У Карадазі відпрацьовувались методики вимірів з допомогою озонометра
М-83 спектральної прозорості атмосфери і оптичних характеристик аерозолю.З
1967 року виконується безперервне спостереження за цими параметрами.
У період 1974-1981 рр. здійснювались виміри прямої, розсіяної і
сумарної ультрафіолетової радіації (УФР) в діапазонах 280-315 і 315-400 нм. З
1989 року поновлені виміри сумарної УФР у тих самих ділянках спектру
приладом М-124.
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У 1979 році в обсерваторії була організована лабораторія радіометричних
і радіофізичних вимірів. Було розгорнуто чотири радіовимірювальних
комплекси на базі радіолокаційних станцій МРЛ-1, МРЛ-5, “Тесла” та “Наяда”,
два радіовимірювальних комплекси сантиметрового і видимого діапазонів,
створена телевізійна установка для вивчення явищ на морській поверхні.
В лютому 1992 року обсерваторія була підпорядкована Кримському
Центру по гідрометеорології Держкомгідромету України і стала називатися
Карадазькою гідрометеорологічною обсерваторією. З 1-го червня 1995 року
вона реорганізована у Карадазьку науково-дослідну геофізичну обсерваторію з
безпосереднім підпорядкуванням Держкомгідромету України, а згодом знову
увійшли до складу ЦГМ в АР Крим.
Архів обсерваторії вміщує таблиці метеорологічних спостережень з 1920
року (з перервою лише від грудня 1922 по травень 1923 року), багаторічні ряди
актинометричних даних, вимірів ЗВО, вимірів спектральної прозорості
атмосфери й оптичної щільності аерозолю, а також матеріали спостережень за
елементами атмосферної електрики та спостережень за природною УФР.
Співробітники обсерваторії виконали сотні науково-дослідних робіт,
підготували близько двох сотень наукових праць. Вони брали участь у багатьох
міжнародних конференціях і симпозіумах. Найбільший вклад у розвиток
наукових досліджень і спостережницьку роботу внесли керівники обсерваторії
Г.І.Маляренко, професор І.М.Ярославцев, доктор географічних наук С.І.Сівков,
кандидат
фізико-математичних
наук
Д.Л.Грищенко,
професор
О.О.Загородніков, кандидат географічних наук Г.К.Гущин, співробітники
обсерваторії
І.Ф.Коршунов,
Л.С.Клюєва,
З.Г.Грищенко,
Л.Г.Гущіна,
С.В.Гасніков, Ю.В.Глибін, І.І.Танигіна, В.О.Говорова, Є.М.Коршунова,
О.І.Єрьомкіна, О.С.Сітнєв, Г.П.Кравченко.
Величезну роль у розвитку експериментальної бази обсерваторії відіграв
професор Г.П.Гущін, який неодноразово бував у Карадазі. У різні часи в
обсерваторії
виконували
дослідження
академіки
В.Г.Фесенков,
К.Я.Кондратьєв, професори М.М.Калітін, В.А.Бервозкін, кандидати наук
Ю.Д.Янішевський, І.І.Кузнєцов, Є.І.Незваль та інші.
Обсерваторія співробітничала з університетами, учбовими і науководослідними інститутами, науково-виробничими об’єднаннями Москви,
Петербурга, Одеси, Харкова, Сімферополя.
Наразі Карадагську науково –дослідну геофізичну обсерваторію очолює
Г.К. Гущин.
4.2 Розвиток спостережень та контролю за забрудненням природного
середовища. У червні 1972 року в Стокгольмі відбулась Всесвітня конференція
– самміт з навколишнього середовища. На конференції приділялась велика
увага питанню охорони природи від забруднення шкідливими речовинами, яке
вже на той час досягло критичних розмірів. Внаслідок великої кількості
промислових та енергетичних підприємств, транспорту, сільського
господарства тощо, в навколишнє середовище щорічно викидались мільярди
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тонн токсичних сполук. Все це викликало серйозну стурбованість вчених щодо
майбутнього існування життя на нашій планеті.
4.2.1 Створення і робота загальнодержавної системи спостереження і
контролю за забрудненням навколишнього середовища. Як відгук на
Стокгольмську конференцію, у вересні 1972 року відбулась сесія Верховної
Ради СРСР, на якій було розглянуто питання і прийнято Закон “О
мероприятиях по дальнейшему улучшению и рациональному использованию
природных ресурсов”. Цим законом були визначені головні завдання в галузі
охорони природи в країні. Для забезпечення виконання вказаного Закону 29
грудня 1972 року урядом Радянського Союзу прийнята відповідна Постанова
(аналогічна Постанова уряду України прийнята в січні 1973 року).Цим
документом відповідальність за організацію і діяльність Загальнодержавної
служби спостережень за рівнем забруднення об’єктів зовнішнього середовища
покладено на гідрометеорологічну службу. Загальнодержавна служба була
організована на базі мережі спостережень, оперативних і наукових установ
гідрометеорологічної служби із включенням до неї деяких підрозділів
Міністерства меліорації і водного господарства, Міністерства охорони
здоров’я, Міністерства сільського господарства і ряду інших відомств. Тоді ж
Гідрометслужба стала називатись - Управління гідрометеорологічної служби і
контролю природного середовища (УГКС).
Гідрометслужба як організатор загальнодержавної системи спостережень
і контролю за забрудненням природного середовища обрана не випадково.
Вона мала винятковий досвід вивчення фізичних процесів і явищ, що
відбуваються у водній і повітряній оболонці Землі та в ґрунтах. Крім того, ця
установа на той час вже мала значний досвід у вивченні антропогенного впливу
на водні об’єкти, атмосферне повітря і ґрунти.
У післявоєнний період були організовані гідрохімічні лабораторії, які
вивчали склад деяких хімічних речовин, що містяться у воді за так званою
“стандартною програмою”. Згідно з цією програмою на гідрологічній мережі
визначалась температура і прозорість води, вміст у ній кисню, солей, завислих
речовин; визначались деякі фізичні характеристики донних відкладів.
З 1968 року гідрохімічні лабораторії почали визначати вміст у воді
деяких забруднюючих речовин.
У 1972 році на 28 ріках і водосховищах України проводились
спостереження за забрудненням поверхневих вод. Спостереження проводились
на 142 створах і рейдових вертикалях.
Вміст шкідливих речовин у атмосферному повітрі почали вивчати, але не
систематично, ще в довоєнний період у Донбасі, де проблема забруднення
повітря вже на той час була актуальною. З 1965 року гідрохімічні лабораторії
аналізували і проби атмосферного повітря. Пости спостережень за вмістом
шкідливих речовин у повітрі в цьому ж році було відкрито у Києві,
Дніпропетровську, Кривому Розі, Запоріжжі.
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До 1970 року систематичні спостереження за забрудненням повітря були
організовані також в Дніпродзержинську, Донецьку, Жданові (Маріуполь),
Миколаєві, Одесі, Севастополі, Сімферополі, Світловодську, Ялті. Такі
спостереження проводились на 38 стаціонарних постах.
Таким чином, до 1972 року Гідрометслужба мала досить великий досвід
вивчення забруднення повітря і води та відповідала основним вимогам щодо
створення служби моніторингу навколишнього середовища.
Загальнодержавна служба спостережень і контролю за рівнем
забруднення об’єктів зовнішнього середовища (ЗДССК) була створена наказом
Головгідрометслужби від 9 лютого 1973 року.
Основними принципами щодо організації спостережень за станом
навколишнього середовища є систематичність і комплексність, що передбачає
одночасно із спостереженнями за забрудненням ґрунту, повітря, прісних і
морських вод проведення супутникових метеорологічних і гідробіологічних
спостережень.
Для забезпечення порівняння даних спостережень за рівнем
забрудненості об’єктів навколишнього середовища використовуються єдині
методики, обов’язкові для всієї служби.
ЗДССК здійснює також фонові спостереження в тих районах, куди
шкідливі речовини потрапляють тільки внаслідок глобального поширення(
базові станції), а також в проміжних районах, куди ці речовини переносяться
внаслідок регіональних міграційних процесів (регіональні станції).
Мережа станцій фонових спостережень є одночасно і частиною
міжнародної глобальної системи моніторингу навколишнього середовища
(ГСМНС).
Ця система координується програмою Організації Об’єднаних націй з
навколишнього середовища ЮНЕП, ЮНЕСКО (програма “Людина і біосфера),
відповідними програмами ВМО та інших міжнародних організацій.
Служба спостережень і контролю за рівнем забруднення об’єктів
природного середовища України складається з мереж спостережень:
- атмосферного повітря;
- вод суші;
- морських вод;
- ґрунтів.
Для виконання завдань, поставлених перед службою, наказом по
Українському УГКС в березні 1973 року в складі Української
гідрометобсерваторії організовано відділ спостережень і контролю за
забрудненням навколишнього середовища (начальник В.І.Дугінов). Відділу
були підпорядковані лабораторії радіометрії, вивчення та контролю за
забрудненням повітря і лабораторія вивчення забруднення поверхневих вод.
Таким чином, було запроваджено нову службу в складі Української
гідрометслужби. В більших масштабах почалась організація лабораторій в
містах України.
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У 1973 році від міськвиконкомів було отримано приміщення під
лабораторії в Харкові, Запоріжжі, Одесі, у 1974 році - Донецьку,
Ворошиловограді (Луганську), Лисичанську, Херсоні, у 1975 році - Полтаві,
Черкасах, у 1976 році - Чернівцях, Краматорську, Красноперекопську, у 1977
році - Сумах, Сімферополі, Комунарську, у 1978 році - Кіровограді, Рівному,
Іллічівську, у 1979 році - Дніпродзержинську.
З часу отримання приміщень у вказаних містах почали створюватись
лабораторії і мережа спостережень та контролю за забрудненням природного
середовища.
У 1972 році спостереження проводились у 14 містах, 38 стаціонарних і 26
маршрутних пунктах. Такі спостереження проводились по змінному графіку - у
понеділок, четвер і суботу о 15, 18, 21 годинах. В деяких містах вони
виконувались один раз на добу. Слід сказати, що в 1972 році було виконано
досить великий обсяг аналітичних робіт, було зроблено більше 90 тисяч
визначень вмісту в повітрі шкідливих речовин: сірчаного газу, окису вуглецю,
двоокису азоту і пилу, а в деяких містах ще і фенолу, свинцю, сірковуглецю
(Київ), марганцю і метилметакрилату (Харків).
А у 1980 році спостереження за забрудненням повітря проводились вже у
32 містах. Кількість шкідливих домішок що визначалися, зросла до 27.
За 1980 рік було виконано близько 400 тис. спостережень за
забрудненням повітря. Кількість стаціонарних пунктів зросла до 109. Значний
обсяг робіт виконувався на маршрутних пунктах.
У 1980 році спостереження на мережі ЗДССК проводились на 181
водному об’єкті на 283 пунктах спостережень, на 413 створах і вертикалях.
Значного розвитку досягли спостереження за забрудненням морських
вод. Кількість станцій на Чорному і Азовському морях, а також в гирлах
Дунаю, Дніпра, Південного Бугу, зросла з 120 у 1976 році до 223 в 1980 році.
Однак розвиток морської мережі базувався не лише на зростанні кількості
пунктів спостережень, а на принципі підвищення якості і регулярності
спостережень.
У 1981 році було проведено оптимізацію мережі станцій. Їх загальна
кількість скорочена до 160 і одночасно збільшена кількість станцій першої і
другої категорій.
У 1975 році у складі Української гідрометобсерваторії в м. Києві була
організована гідробіологічна лабораторія. Основне завдання гідробіологічної
служби спостережень і контролю поверхневих вод, як підсистеми
Загальнодержавної служби, є отримання гідробіологічної інформації і оцінки
стану навколишнього середовища.
У 1977 році гідробіологічна лабораторія була відкрита у м. Лисичанську,
а в 1979 році - у місті Світловодську. У той час гідробіологи виконали низку
комплексних обстежень Дніпра, Десни, Західного Бугу, Сіверського Донця, рік
Приазов’я тощо. Протягом 1980 року опрацьовано понад 1000 гідробіологічних
проб. При раціоналізації мережі у подальшому лабораторії в Лисичанську і
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Світловодську було закрито. За рахунок цього був розширений обсяг робіт
гідробіологічної лабораторії у Києві.
У 1976 році у складі Української ГМО була відкрита лабораторія
вивчення і контролю забруднення ґрунтів. Виконано великий обсяг польових і
лабораторних робіт. Обстежено низку господарств Київської, Черкаської,
Запорізької та Донецької областей на забруднення ґрунтів отрутохімікатами,
іншими токсичними речовинами, які можуть надходити на поверхню ґрунту
внаслідок діяльності місцевих промислових підприємств. Виконано також
великий обсяг робіт з вивчення процесів забруднення ґрунтів пестицидами,
важкими металами тощо.
З 1980 року вивчається транскордонний перенос шкідливих речовин. На
західному кордоні України, у містах Берегово, Світязь і Рава-Руська
організовано пункти спостережень за переміщенням цих речовин через кордон.
Крім того, на території України вивчаються атмосферні випадіння, які
знаходяться в опадах, на поверхні снігу і в аерозолях. Це дозволило оцінити
вклад транскордонного переносу шкідливих речовин в загальне забруднення
навколишнього середовища країни. Взимку 1980 -1981 років на 23-х станціях
почали відбирати проби снігу на забруднення сульфат-іоном.
З метою підвищення якості і точності аналізів придбавалось сучасне
аналітичне обладнання. Так, у 1976-78 рр. лабораторії були оснащені атомноабсорбційним спектрофотометром С-302, хроматографами моделей 1106,1109 і
“Цвет-100”, інфрачервоним спектрофотометром “Спекорд” та іншим
високоефективним обладнанням.
Зростаюча кількість сучасної електронної техніки створила умови для
організації спеціальної лабораторії. У 1980 році в Українській ГМО була
відкрита лабораторія фізико-хімічних методів аналізу.
У 1974 році в Українському Бюро погоди почалось експериментальне
прогнозування рівнів забруднення атмосферного повітря. Кінцевою метою
такого прогнозування є організація на його базі регулювання викидів
шкідливих речовин у атмосферу промисловими підприємствами і транспортом
в залежності від погодних умов. У 1980 році прогнозування рівнів забруднення
повітря виконувалось в п’яти містах країни. Заходи по зниженню викидів
шкідливих речовин у атмосферу в періоди несприятливих метеорологічних
умов, які заважають розсіянню домішок, розроблені для декількох десятків
підприємств України.
З метою більш оперативного контролю за забрудненням повітря і
перевірки вказаних прогнозів була потрібна автоматизована система. Така
система була створена у Києві. З січня 1980 року почалась її дослідна
експлуатація. Система була розроблена в інституті технічної теплофізики
Академії наук України на замовлення Київського міськвиконкому.
Математичне забезпечення системи зроблено науковцями Інституту газу АН
УРСР. Будівництво системи здійснювалось міськвиконкомом. Згодом вона
була передана Українському УГКС, тому все обладнання придбавалось за
рахунок гідрометслужби. У Києві було встановлено
21 лабораторію “Пост79

1”, які обладнувались телефонним зв’язком, автоматизованим устаткуванням.
Система проіснувала в автоматизованому режимі більше п’яти років, з
технічних причин з 1986 року працює в режимі ручного відбору проб
спостерігачами постів.
4.2.2 Спостереження за забрудненням атмосферного повітря.
Головним підрозділом Гідрометслужби України з вивчення забруднення
повітря є лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря
нинішньої Центральної геофізичної обсерваторії, яка була організована 1
червня 1973 року. У 1973-1883рр. лабораторію очолювала М.В.Кислова, у19831991рр. - Г.Ф.Галенко. З 1991 року лабораторією керує Н.П.Ротач.
Це комплексна лабораторія, яка займається відбором та аналізом проб
атмосферного повітря, визначенням хімічного складу атмосферних опадів і
снігового покриву, здійснює функції головної методичної організації щодо
спостережень за станом забруднення атмосфери, відбором проб атмосферних
опадів і проб снігу.
Перші пункти спостережень (ПСЗ) були організовані в Києві у 1965 році.
В 1980 році спостереження проводились на десяти ПСЗ по дев’ятьох домішках,
а з 1991 року рівень забруднення в Києві визначається на 16 стаціонарних
постах, які розміщені в різних районах міста.
Пости спостережень обладнані комплектними лабораторіями “Пост-1”,
1975-1978рр. випуску, “Повітря-1”, 1983р. і “Пост-2”, 1989р. Пости мають
необхідні прилади для відбору проб повітря і вимірювання метеорологічних
елементів.
Відбір і аналіз проб повітря проводиться відповідно з існуючими
державними стандартами і керівними документами. Проби відбираються
чотири рази на добу - о 1, 7, 13, 19 годинах на 4 основні домішки: пил, двоокис
сірки, окис вуглецю, двоокис азоту.
Крім цих інгредієнтів, в залежності від місця розташування пункту,
визначаються додатково від 7 до 10 специфічних домішок, характерних для
викидів даного району. Всього в повітрі Києва визначається 22 шкідливі
домішки: пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис азоту, окис азоту,
сірководень, сірковуглець, фенол, фтористий водень, розчинні сульфати,
формальдегід, аміак, хлористий водень, бензопірен, вісім важких металів:
кадмій, свинець, нікель, марганець, кобальт, хром, цинк і мідь.
Крім того, проводиться позалабораторний контроль в містах Київської
області: Броварах, Обухові, Українці - по одному ПСЗ, Білій Церкві - два ПСЗ,
а також в Житомирі та Чернігові - по два ПСЗ, де є пости спостережень за
забрудненням атмосферного повітря, але відсутні аналітичні лабораторії.
Аналізи проб повітря з цих постів виконуються у Києві в головній лабораторії.
Ведеться автоматизована обробка інформації по забрудненню атмосферного
повітря, дані поміщуються у бюлетенях і довідках за місяць, квартал, півріччя,
рік.
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Лабораторія щоденно забезпечує відділ чисельних методів прогнозів
забруднення повітря Українського гідрометцентру інформацією про
забруднення атмосферного повітря Києва за попередню добу для складання
прогнозів несприятливих умов забруднення повітря і відповідних попереджень.
Складаються щорічники про стан забруднення атмосферного повітря в
Києві, містах Київської області, Житомирі і Чернігові.
Вивчення хімічного складу атмосферних опадів та снігового покриву має
велике значення для визначення транскордонних потоків шкідливих речовин, а
також для балансових розрахунків взаємодії шкідливих домішок у системі
повітря - вода - ґрунти.
Спостереження за хімічним складом опадів розпочалися в 1965 році на
13 станціях. У 1988 році мережа спостережень збільшилась більш ніж у два
рази, і сьогодні вони виконуються на 33 станціях, які рівномірно розміщені на
території України. З того ж року ще на 24 станціях визначається кислотність
дощів. В атмосферних опадах визначається вміст 10 інгредієнтів (сульфати,
хлориди, нітрати, іони амонію, натрію, калію, кальцію, магнію; визначається
жорсткість і кислотність дощової води).
З 1980 року за відповідною програмою визначається хімічний склад
снігового покриву на 54 станціях.
На території України зараз діють 2 станції контролю транскордонного
переносу - Світязь та Рава-Руська, які розташовані поблизу українськопольського кордону. На станціях ведуться спостереження за вмістом у повітрі
двоокису сірки та азоту, а також визначається хімічний склад атмосферних
опадів.
Як методичний центр, лабораторія керує 36 іншими лабораторіями
спостережень за забрудненням атмосферного повітря, що працюють в системі
Гідрометслужби, співробітничає з 33 метеостанціями з питань збору проб
опадів для визначення їх хімічного складу та з 54 станціями з питань
визначення кислотності в пробах атмосферних опадів.
В складі лабораторії є багато працівників, які мають великий досвід в
роботі і високу кваліфікацію. Десятки років працювали і працюють в
лабораторії
Кучинська А.Є., Пахтусова Н.В., Волошина І.В., Роговець Р.І.,
Кельбас В.І., Степанова Т.О., Слук Р.І., Мельниченко Г.Г., Груніна Л.А. Низка
працівників нагороджена Дипломами ВДНГ України: Пахтусова Н.В .- 1977р.,
Роговець Р.І. - 1983р., Ротач Н.П. - 1990р.).
4.2.3 Спостереження за забрудненням поверхневих вод. На час
введення в дію єдиної загальнодержавної системи спостережень та контролю
забруднення навколишнього природного середовища гідрохімічні роботи
проводились на 284 пунктах. В складі води визначалось 30 інгредієнтів.
До 1985 року кількість пунктів залишилася на тому ж рівні, але кількість
речовин, що визначалися, збільшилось у 2 рази. Тоді ж почалися
спостереження за забрудненням поверхневих вод пестицидами, важкими
металами, високотоксичними шкідливими речовинами.
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За станом на 1 січня 1996 року спостереження за забрудненням
поверхневих вод здійснювались в 247 пунктах, які розташовані на 138 річках,
каналах та рукавах, на 7 озерах, 15 водосховищах. Деяке скорочення пунктів
спостережень було проведене після раціоналізації та оптимізації системи
державної служби спостережень у 1985 році. Це дало можливість розширити
номенклатуру речовин, які визначаються у воді та розташувати пункти
спостережень з урахуванням складу промислових та сільськогосподарських
скидів.
При створенні державної служби спостережень за забрудненням
поверхневих вод у складі Українського УГКС було 7 лабораторій. На кінець
1995 року таких лабораторій налічувалось 12.
Головна лабораторія спостережень за забрудненням поверхневих вод
знаходиться в ЦГО і займається відбором та аналізом проб води на території 5
областей та проводить хімічні аналізи води на вміст важких металів з усієї
території України, а пестицидів - на пунктах спостережень, розташованих у
басейні Дніпра.
Головна лабораторія проводить методичне керівництво з гідрохімічного
розділу робіт мережними гідрологічними та гідрохімічними підрозділами.
Крім того, виконується великий обсяг робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, виконуються експедиційні обстеження водних
об’єктів, які не входять в систему державної служби спостережень.
Співробітники лабораторії беруть участь у розслідуванні аварійних ситуацій.
В лабораторії працювали і працюють віддані справі фахівці. Більше 20
років працювала Кубланова Л.Х., яка почала роботу тут після закінчення
школи. Згодом вона без відриву від виробництва закінчила Українську
сільськогосподарську академію та аспірантуру, пройшла шлях від техніка до
провідного інженера.
З 1973 року працювала в Центрі спостережень за станом природного
середовища Усенко Л.Л. У 1987 році їй було присвоєно звання “Кращий хімік
гідрометслужби”.
З 1977 року в лабораторії працює Щербань В.М. Керівниками лабораторії
в різний час були: Кузьменко Н.М. - до 1962 року, Ковтуненко М.А. - до 1966
року, Степанюк Ф.Г. - до 1982 року, Семенова І.П. Зараз лабораторію очолює
О.Л. Нікітенко.
4.2.4 Спостереження за забрудненням морських вод. В складі
Гідрометслужби України діє 8 морських гідрохімічних лабораторій, які
вивчають забруднення води в Чорному та Азовському морях і в гирлових
ділянках Дунаю, Дніпра і Південного Бугу. Крім того, вивчається забруднення
води в місцях дампінгу (скидів ґрунтів). За рік виконується близько 14000
визначень (аналізів) стандартних і специфічних шкідливих речовин.
Номенклатура визначаючих домішок складає 14 -20 показників якості води та
різних інгредієнтів.
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У методичному відношенні морські лабораторії співпрацюють з
Морським відділенням УкрНДГМІ.
Спостереження за забрудненням морських вод за програмою
загальнодержавної служби спостережень були розпочаті в 1974 році. На
акваторії Чорного і Азовського морів, в гирлових ділянках Дунаю, Дніпра і
Південного Бугу було визначено 24 райони (366 станцій). У подальшому за
рахунок раціоналізації і оптимізації мережі кількість станцій змінювалась.
Деякі було закрито, тому що в цих пунктах протягом тривалого періоду не
відмічалось істотних змін в хімічному складі води. Із збільшенням кількості
інгредієнтів, що визначались, збільшувалась і кількість аналізів проб морської
води. Так, наприклад, у 1970 році виконано 147 визначень шкідливих домішок
(нафтопродуктів), а у 1984 році - вже майже 7000 визначень вмісту детергентів,
пестицидів та інших шкідливих домішок. За цей час збільшилась кількість
визначень і по інших фізико-хімічних показниках.
Після прийняття у 1972 році Конвенції ООН про запобігання
забруднення моря скидами відходів та інших матеріалів, на акваторії морів в
межах України розпочалися спеціальні спостереження по дампінгу. З цією
метою було призначено низку посадових осіб (інспекторів), які здійснювали
функції контролю за хімічним складом скидів ґрунтів у море, давали дозвіл на
такі скиди, якщо ґрунти відповідали вимогам і нормам, встановленим чинним
законодавством.
У зв’язку з геологічними роботами з пошуку в надрах шельфової зони
морів нафти і газу, було організовано спостереження і контроль за
забрудненням морської води в районах відповідних робіт.
З часом масштаби вказаних робіт зменшувались.
4.2.5 Гідробіологічні спостереження поверхневих вод України. В
системі Укргідромету гідробіологічні спостереження розпочались з 1975 року.
У складі Української ГМО була організована гідробіологічна лабораторія. З
часу створення багато років Лабораторію очолювала Ю.Г.Онанко.
Гідробіологічна мережа формувалась на підставі експедиційних
обстежень та вивчення і аналізу матеріалів гідрохімічного контролю.
За п’ять років (з 1975 по 1979) було обстежено 13 водотоків (Рось, Ірша,
Трубіж, Унава, Тетерів, Ірпінь, Сіверський Донець, Кальміус, Західний Буг,
Псьол, Шостка, Здвиж, Сквирка) і на 21 водному об’єкті проводилися режимні
гідробіологічні спостереження (Дніпро, Десна, Тетерів, Рось, Гнилоп’ять, Ірша,
Трубіж, Унава, Здвиж, Ірпінь, Ільта, Сквирка, Сіверський Донець, Казенний
Торець, Сухий Торець, Кривий Торець, Бахмут, Лугань, Борова, Лозова,
Біленька).
У 1981 році гідробіологічні спостереження виконувалися на 26 річках,
трьох водосховищах Дніпровського каскаду (Київському, Кременчуцькому,
Дніпродзержинському), було проведено обстеження ріки Південний Буг.
Перед гідробіологами поставили завдання розширити мережу режимних
гідробіологічних спостережень на всіх великих річках України, на водотоках,
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які зазнають найбільш інтенсивного забруднення, на всіх водосховищах
Дніпровського каскаду, на водних об’єктах, що мають значне господарське
значення. Для виконання цього завдання була проведена велика робота з
організації та підготовки працівників мережних підрозділів (спостерігачів,
гідрологів, гідрохіміків) для відбору гідробіологічних проб. Це дозволило
охопити режимними спостереженнями всі великі річки України, всі
водосховища Дніпровського басейну, ріки Приазов’я і Криму, водні об’єкти,
які зазнають найбільш інтенсивного забруднення.
У 1986 році лабораторія першою в Центрі спостережень за забрудненням
зовнішнього середовища розпочала розробку програм математичної обробки
гідробіологічних матеріалів на ЕОМ, і в 1987 році проби по фіто, зоопланктону
і перефітону вже обраховувалися на ПЕОМ. Це суттєво скоротило час на
математичну обробку і дозволило значно збільшити кількість проб, розширити
мережу спостережень. З 1994 року на ПЕОМ готуються таблиці по фіто і
зоопланктону для Щорічника.
Спеціалісти лабораторії, які мали вищу освіту, проходили стажування в
інститутах Гідробіології і Ботаніки Національної Академії наук України.
У 1992 році гідробіологічні спостереження проводились на 63 водних
об’єктах в 115 пунктах на 226 створах. В роботі по відбору гідробіологічних
проб на мережі брали участь 25 підрозділів Гідрометслужби. Через фінансові
труднощі програма спостережень в 1995 році була скорочена. Режимні
спостереження в цьому ж році охоплювали 47 водних об’єктів, 86 пунктів, 161
створ.
Матеріали гідробіологічних спостережень після необхідної обробки
вміщуються в “Щорічники якості поверхневих вод по гідробіологічним
показникам”. В останні роки аналіз матеріалів проводиться з більшим
екологічним нахилом, видаються щорічні дані про стан гідробіоценозів
поверхневих вод суші.
Фахівці лабораторії брали участь в науково-дослідних роботах як в
рамках Держкомгідромету СРСР, так і по лінії міжнародного співробітництва.
У 1978 році спеціалісти лабораторії Ю.І.Онанко і Л.П.Усенко разом з
англійськими фахівцями і співробітниками Інституту Гідробіології Академії
наук України брали участь у відпрацюванні основ контролю якості
поверхневих вод за гідробіологічними показниками на ріках Десна, Снов і
Київському водосховищі. На матеріалах, одержаних під час цієї експедиції,
була підготовлена стаття “Порівнянність систем біологічної індикації на
прикладі Північноукраїнських водойм” (“Водные ресурсы”, М.,1983).
У 1978 році на Всесоюзній конференції з наукових основ контролю
якості вод по гідробіологічним показникам була зроблена доповідь “Досвід
застосування біотичного індексу на середніх річках України” (Ю.І.Онанко,
М.В.Нікітін).
З 1980 по 1983 рік лабораторія була виконавцем теми “Вивчення
закономірностей і оцінка стану евтрофування Київського водосховища”.
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У 1983 році інженер гідробіологічної групи Світловодської ГМО
Т.В.Дудник, а з 1992 року - інженер О.О.Зикова брали участь в міжнародній
громадській екологічній експедиції “Днестр”. За матеріалами експедиції
надрукована стаття “Зоопланктон верхнього Дністра як показник його
санітарно-біологічного стану” (Геологія України, вип.2, 1993).
З 1988 року лабораторія брала участь у виконанні спільної РадянськоРумунської програми по Дунаю.
Співробітники лабораторії нагороджувалися різними відзнаками
Держкомгідромету, медалями 2 і 3 ступенів народногосподарських виставок,
почесними грамотами, званням “Кращий за професією” тощо.
4.2.6 Вивчення забруднення ґрунтів. Спостереження за забрудненням
грунтів почалися після організації в серпні 1976 року відповідної лабораторії у
складі Української ГМО. Вже в цьому ж році співробітники лабораторії
відібрали і проаналізували проби ґрунтів у 19 господарствах Кагарлицького
району Київської області.
У 1977 році були обстежені ґрунти на вміст в них пестицидів в 46
господарствах 12 областей України. Співробітниками лабораторії проведено
визначення залишкових кількостей пестицидів у 416 пробах. У 1977 році з
пестицидів визначали ДДТ, ДДЄ, Х та Y - ГХЦГ. Окрім цього, в ґрунтах
сільгоспугідь визначався вміст органічного вуглецю. Почали проводити аналіз
проб ґрунту на вміст важких металів (цинк, свинець, мідь, кобальт, нікель), в
тому числі в пробах, які були одержані в попередній період.
У 1978 році до відбору проб були залучені метеостанції та
гідрометеорологічні бюро, проте співробітники лабораторії продовжували
експедиційно відбирати проби ґрунту.
У 1980 році лабораторією була освоєна та впроваджена в роботу
методика визначення в ґрунті поліхлорпінену, що дуже широко застосовувався
на той час в сільському господарстві.
З 1987 року лабораторія почала виконувати аналізи грунтів на вміст у них
залишкової кількості сімазіну, прометріну, тіодану, ТХАНу, трефлану та
визначати ферментивну активність. З токсикантів промислового походження
додатково стали визначати марганець, кадмій, ртуть, фтор та сірку. З 1990 року
у ґрунтах сільгоспугідь почали визначати вміст нітратів.
У 1991 році до складу лабораторії введено групу по визначенню важких
металів в аерозолях. Ця робота виконується на 66 постах 43 міст України. За
період 1991 - 1996р.р. проведено обстеження ґрунтів на вміст в них токсикантів
промислового походження в 54 промислових центрах країни. Кожного року
обстежуються грунти на вміст пестицидів в більш як 50 господарствах
більшості областей України.
Лабораторію в різний час очолювали В.М.Проценко (1976-1979),
В.З.Котляр (1979-1991), А.М.Країнська, зараз – Т.Ф. Дівніч.
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У 1989 році за великий внесок у розвиток державної служби
спостережень за забрудненням навколишнього середовища В.З.Котляр був
нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР.
4.2.7 Розвиток фізико-хімічних методів аналізу. У зв’язку із
збільшенням об’ємів аналітичних робіт виникла необхідність централізації
аналізів і виконання їх за допомогою сучасних приладів. Тому у складі
Української ГМО у 1978 році була організована лабораторія фізико-хімічних
методів аналізу. В лабораторії виконуються роботи з виміру вмісту хімічношкідливих інгредієнтів у поверхневих водах суші, ґрунтах та атмосферному
повітрі. Сектор спектрометрії цієї лабораторії здійснює оперативні та планові
виміри радіоактивного забруднення природного середовища.
Визначення вмісту важких металів у ґрунті та воді проводиться атомноабсорбційним методом на спектрофотометрі СМ-115МІ. Прилад введено в
експлуатацію в 1993 році на зміну застарілому ААС-ІN(виробництва НДР,
1982). Спектрофотометр СМ-115МІ надійний та зручний в роботі. Результати
вимірів не потребують додаткових розрахунків. Вони робляться за рахунок
апаратзасобів, якими обладнаний прилад. Середньорічне завантаження приладу
досягає 15000 визначень.
Виміри вмісту нафтопродуктів у воді проводяться на інфрачервоному
спектрофотометрі німецького виробництва. Кількість планових аналізів
досягає 900 на рік.
З 1984 року в лабораторії проводяться виміри по визначенню легких
металів в атмосферних опадах та воді полум’яно-фотометричним методом.
Кількість визначень досягає 3000 на рік.
З 1978 року здійснюються виміри на вміст хлор - органічних пестицидів
у поверхневих водах та ґрунтах, фосфор - органічних пестицидів у ґрунтах та
гербіцидів в пробах води газо-рідинно-хроматографічним методом. За рік
виконується до 10000 визначень.
Згодом Лабораторія оснащувалась іншими високоефективними засобами
аналізу.
Лабораторія укомплектована висококваліфікованими спеціалістами, які
постійно підвищують свій професійний рівень.
З 1978 до 1993 року лабораторію очолював Л.В.Бриль, з 1993 по
жовтень1995 року Є.В.Макаров, з жовтня 1995 року - Гаврилова Л.Г.
4.2.8 Підготовка інформації про забруднення природного середовища
України. Підготовку інформаційно-довідкових матеріалів про стан
забруднення природного середовища здійснює відділ інформації, який
організувався в 1973 році. Відділ готує, крім того, річні і піврічні довідки про
забруднення території України, оперативну інформацію про високі рівні
забруднення атмосферного повітря і поверхневих вод на мережі державної
системи спостережень, щомісячні бюлетені про стан забруднення
атмосферного повітря у Києві та інших містах України.
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З 1986 року на відділ покладено роботи по підготовці “Щорічників...”.
Починаючи з 1988 року, відділ бере безпосередню участь у впровадженні
автоматизованої обробки інформації на ЕОМ. З 1989 року дані про
забруднення атмосферного повітря в містах України розраховувалися на ЕОМ і
табличні матеріали для Щорічника по повітрю друкувались вже в
Обчислювальному центрі. Розрахунок середніх характеристик за місяць,
півріччя, рік окремо по кожному місту, посту проводився за програмою
автоматичної системи обробки інформації про забруднення атмосфери
(АСОІЗА).
Обробляються дані 52 міст на 170 стаціонарних постах по 38 шкідливих
речовинах. За програмою АСОІЗА розраховуються також фонові концентрації
шкідливих речовин в атмосфері. Фонові концентрації видаються на запити
різних організацій.
З 1991 року було переведено на автоматизовану обробку на ЕОМ
інформацію гідрохімічних лабораторій Держкомгідромету за програмою “АІС
Гідрохімія” (автори програми - спеціалісти Ростовського гідрохімічного
інституту”). Обробляються матеріали гідрохімічних спостережень, які
проводяться на 181 водному об’єкті, 247 пунктах, 328 створах України.
На ЕОМ готуються табличні матеріали для ЩДЯ (щорічні дані якості
поверхневих вод Державного водного кадастру по трьох випусках за
басейнами), табличні матеріали для Щорічника якості вод України, для
щоквартального бюлетеня по водних об’єктах Київської області.
При обробці матеріалів спостережень широко застосовується
персональні комп’ютери. У відділі інформації використовується ряд
інформаційних систем і програмного забезпечення:
В різний час відділ очолювали В.І.Дугінов, В.Ф.Гриценко, Д.Габріелян. З
1986 року відділом керує І.А.Колісник.
4.3 Державний галузевий архів Держкомгідромету України.
Точна дата початку архівування гідрометеорологічних даних не
встановлена, але більш-менш регулярне надходження інформації на зберігання
було розпочато вже в 1922-1927 роках. Проте в Гідрометфонді зберігаються
матеріали метеорологічних спостережень по Миколаєву з 1801 року, Херсону з 1808 року, Києву - з 1801 року, Полтаві - з 1828 року.
Матеріали, що надходили, мали різноманітні напрямки і різнилися як за
зовнішнім виглядом, так і за об’ємом інформації та її змістом.
В Гідрометфонді зосереджені матеріали метеорологічних спостережень,
що проводились у роки Першої світової (1914 -1917) та громадянської (1918 1920) воєн у містах Одесі, Генічеську, Севастополі, Миколаєві, Херсоні і
спостереження, що велись під час Великої Вітчизняної війни в Києві, Одесі,
Луцьку. Ці матеріали мають велику історичну цінність, тому що через
відсутність спостережень в інших пунктах дають змогу простежити коливання
клімату і стан погодних умов за безперервними рядами спостережень.
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Єдиною значною втратою Гідрометфонду була його частина, що
загубилась під час евакуації в роки Великої Вітчизняної війни, але деякі
матеріали за цей період відновлені та реархівовані.
Велика робота з систематизації матеріалів спостережень і упорядкуванню
архіву проведена в період з 1949 по 1957 роки. Тоді була виконана
систематизація матеріалів, які надійшли з різних підрозділів гідрометслужби. Із
закінченням будівництва приміщення Київської ГМО на пр. Науки архів було
переведено туди. Тут він розміщується і зараз.
У 1956 році вийшла постанова Ради Міністрів СРСР про створення у
гідрометслужбах всіх республік відділів Гідрометфонду Союзу. З того часу
почалися роботи по впорядкуванню гідрометеорологічних архівів.
У 1963 році відділом Гідрометфонду було започатковано видання
“Довідників Державного гідрометеорологічного фонду”, в яких містилися
відомості про наявність в архіві матеріалів спостережень з постійним терміном
зберігання, в тому числі, в рукописах.
З 1970 року розпочато мікрофільмування матеріалів фонду. Протягом
шести років було зроблено 16294 рулони мікрофільмів, на яких зараз
зберігається майже 80% гідрометеорологічної інформації.
У 1995 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31
липня
за № 570 “Про створення Галузевого Державного архіву
Даржкомгідромету” розпочалася реорганізація гідрометфонду в Галузевий
Державний архів (ГДА) Держкомгідромету.
У 1996 році Галузевий Державний архів був представлений такими
відділами:
- збереження інформації на паперових носіях;
- збереження інформації на технічних носіях;
- підготовки та видачі інформації.
За станом на 1травня 1996 року в ГДА знаходилось 130000 одиниць
зберігання, в основному на паперовій основі. Крім того, зібрані всі довідники,
щорічники, звіти, які стосуються діяльності Держкомгідромету.
Відділом зберігання інформації на технічних носіях у травні 1995 року
отримана з ВНДІГМІ - МЦД (м. Обнінськ, Росія) метеорологічна інформація на
магнітних носіях-дискетах і магнітних стрічках. Вся отримана інформація
систематизована і заархівована в сховищі ГДА.
Отримання цієї інформації, встановлення у відділі сучасних комп’ютерів
дозволило розпочати зовсім новий підхід до підготовки та доступу до
інформації і значно прискорити та полегшити роботу в ГДА.
Основним споживачем інформації ГДА є Український науково-дослідний
інститут, його підрозділи та філії. Більш як 120 організацій і підприємств
різних галузей народного господарства користуються послугами ГДА.
У різні часи архів Гідрометслужби України очолювали Дірін (з 1949 по
1957), Сокотун (з 1957 по 1970), Іванова (з 1970 по 1979), Надоян (з1979 по
1985), Штепа (з 1985 по 1995). З квітня 1996 року архів Держкомгідромету

88

України очолював В.Л.Онуфрієнко, а зараз – М.І.Довгич, який одночасно (за
посадою) є заступником директора ЦГО.
4.3.1 Короткі відомості про бібліотеку та музей Гідрометслужби
України. Бібліотека Держкомгідромету є однією з найстаріших у Києві. До її
організації в місті було дві наукові бібліотеки гідрометеорологічного профілю:
при геофізичній обсерваторії Київського університету та в 1-ій міській гімназії,
книжковий фонд якої пізніше було передано до бібліотеки Академії наук
України.
У 1919 році при Укрземі була організована метеорологічна секція під
керівництвом М.І.Данилевського, і при ній була створена науково-технічна
бібліотека. Згодом, після організації в 1934 році Управління гідрометслужби
України, весь бібліотечний фонд по гідрометеорології у Києві було зібрано в
єдину науково-технічну бібліотеку.
У роки Великої Вітчизняної війни частину книг загублено або вивезено
до Німеччини, але більша частина фонду збереглась.
З утворенням Українського науково-дослідного гідрометеорологічного
інституту частина бібліотечного фонду бібліотеки Управління гідрометслужби
була передана до бібліотеки інституту.
Бібліотечний фонд науково-технічної бібліотеки Гідрометслужби налічує
більше п’яти тисяч книг, довідників, щорічників та інших видань. Тут
представлена література з гідрометеорології та суміжних дисциплін більш ніж
із 100 країн світу, в тому числі із США, Німеччини, Англії, Австралії, Франції,
Бразилії.
Бібліотека Гідрометслужби України є найбільшою представницькою
бібліотекою України гідрометеорологічного профілю. В ній зберігаються книги
та різні друковані видання мережі метеорологічних станцій Південно-західної
Росії, організатором якої вважається видатний вчений Клосовський та
Придніпровської мережі, організованої основоположником вітчизняної мережі
сільськогосподарської метеорології професором Броуновим.
Науково-технічна бібліотека має майже всі видання Київської
геофізичної обсерваторії, значну кількість видань Світової Метеорологічної
Організації (книги з 1890 по 1940 рр.), багато публікацій Всесвітньої
метеорологічної організації (ВМО), починаючи з 1948 року.
У післявоєнний період бібліотечний фонд безперервно поповнювався
публікаціями, здійсненими в Гідрометеорологічному видавництві СРСР,
працями науково-дослідних інститутів, виданнями деяких закордонних
гідрометеорологічних служб.
Науково-технічною бібліотекою Гідрометслужби постійно користуються
сотні працівників Служби, наукових співробітників, викладачів та студентів
інститутів, університетів, фахівців УкрНДГМІ та інших наукових установ
Києва, які використовують у своїй діяльності гідрометеорологічну інформацію.
За ініціативою та безпосередньою участю керівника Гідрометслужби
В.М.Ліпінського у травні 2007 року у центральному будинку Гідрометслужби
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по
вул. Золотоворітська, 6 було організовано Музей Гідрометслужби. Для
цього було виділено одну з найбільших кімнат на третьому поверсі. Силами
тодішнього Головного центру забезпечення та обслуговування Гідрометслужби
під керівництвом його начальника В.В.Деревця кімнату було обладнано під
розміщення експонатів.
Значну роботу з наповнення бібліотеки і музейного фонду провела і
надалі проводить ентузіаст бібліотечної і музейної справи О.П.Водоласкова.
4.4 Вивчення радіоактивного забруднення природного середовища.
Участь Гідрометслужби України у ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС.
4.4.1 Вивчення радіоактивного забруднення природного середовища
Гідрометслужбою України почалося після вибуху у сховищі рідких
високоактивних відходів на ВО “Маяк” у Челябінській області в 1957 році.
Тоді в Українське УГМС для медичної реабілітації прибула Т.К.Пряміцина, яка
одержала значну дозу радіаційного опромінення. Вона була призначена на
посаду дозиметриста Київської ГМО і з січня 1958 року приступила до роботи.
В квітні 1964 року була створена радіометрична лабораторія на чолі з
Пряміциною. Цю дату можна вважати початком радіометричної служби в
Гідрометслужбі України. З того ж часу почалось створення мережі станцій
спостережень і лабораторного контролю (ССЛК) та радіометричної мережі у
відповідності з розпорядженням ГУГМС СРСР.
До завдань вказаної мережі ССЛК входило вимірювання гаммавипромінювання та індикація отруйних речовин в районі розташування
метеорологічних майданчиків (площадок). Перед радіометричною мережею
були поставлені наступні завдання: виконання спостережень за радіоактивними
випромінюваннями з атмосфери та радіоактивними атмосферними аерозолями,
а також спостереження за забрудненням поверхневих і морських вод стронцієм
- 90 та тритієм. Крім цього, станції радіометричної мережі виконували відбір
проб атмосферних опадів для визначення вмісту тритію.
У 1964 році спостереження за радіоактивними випадіннями з атмосфери
на території України велись у Києві, Львові, Баришівці.
Обробка планшетних проб і вимірювання загальної бета - активності
виконувались в лабораторії Штабу Цивільної оборони. Впродовж наступних
років йшло формування і розширення радіометричної мережі.
В листопаді 1977 року Управлінням по контролю забруднення
навколишнього середовища Головгідрометслужби СРСР було розроблене
“Типове положення про радіометричну лабораторію” і “Положення про
ССЛК”, в яких були сформовані завдання мережі ССЛК, радіометричної
мережі і радіометричної лабораторії. Методичне керівництво радіометричною
мережею, створеною в Україні, здійснювалось Інститутом експериментальної
метеорології (ІЕМ), розташованим в м. Обнінську (Росія).
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Оперативна інформація, отримана в ході спостережень на мережі ССЛК і
радіометричній мережі, надходила безпосередньо до Гідрометцентру СРСР у
Москві.
У 1980 році в Україні вже налічувалось 28 пунктів, на яких велись
спостереження за радіоактивними випадіннями, чотири фільтруючі установки з
відбору проб радіоактивних аерозолів (Баришівка, Одеса, Рахів, Севастополь),
чотири пункти, де відбирались проби атмосферних опадів для визначення в них
тритію (Київ, Львів, Одеса, Севастополь), шість пунктів по відбору проб води з
річок і два пункти по відбору проб морської води для визначення стронцію -90
і тритію. Всього працювало 195 пунктів ССЛК. Проби з мережі надходили в
радіометричну лабораторію, де виконувалась їх попередня обробка і
вимірювання загальної бета- активності. Зольні залишки для визначення
радіонуклідного складу відправлялись в регіональну лабораторію ІЕМ.
Спеціалісти радіометричної лабораторії займалися не тільки
лабораторними дослідженнями, а й у разі потреби виїжджали на місце події.
Так, восени 1980 року начальник лабораторії В.О.Корнійчук брав участь у
дослідженні наслідків аварії, що сталася на Рівненській АЕС. У 1982 році він і
старший інженер лабораторії Т.К.Пряміцина брали участь у комплексному
обстеженні 30-км. зони довкола Чорнобильської АЕС, яке проводили
спеціалісти ІЕМ після значної аварії на цій атомній електростанції. За
результатами обстеження був складений відповідний звіт, який не був широко
відомий.
Зважаючи на збільшення кількості атомних електростанцій в Україні, в
серпні 1982 року в складі лабораторії була створена група контролю АЕС і
режимних підприємств. Така група в системі Держкомгідромету СРСР була
створена як експериментальна. Очолила цю групу Т.К.Пряміцина. В результаті
роботи цієї групи до 1986 року було організовано щоденне вимірювання гаммафону на чотирьох пунктах навколо кожної з 4-ох діючих тоді АЕС, відбір проб
випадінь на переважаючих напрямках вітру в районі розташування кожної
атомної станції, відбір проб води в ставках - охолоджувачах і річках навколо
АЕС, відбір проб грунту та планові радіальні вимірювання гамма-фону в 30-км.
зонах АЕС.
Одним з напрямків роботи радіометричної лабораторії було виконання
повітряної радіаційної розвідки на території України, Білорусі і Молдови по
двох маршрутах. Групу операторів - дозиметристів з моменту її створення
очолював начальник радіометричної лабораторії В.О.Корнійчук.
4.4.2 Перші дні після аварії на Чорнобильській АЕС.
26
квітня
1986 року на Чорнобильській АЕС сталася ядерна аварія планетарного
масштабу. Це викликало значні зміни в організації роботи радіометричної
служби. О восьмій годині ранку
26 квітня 1986 року (а це був вихідний день
- субота), було отримано інформацію від чергового Ради Міністрів України про
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аварію на ЧАЕС і завдання негайно вилетіти в Чорнобиль для уточнення
радіаційної обстановки в районі атомної електростанції.
Про подію було зразу проінформовано чергового Держкомгідромету
СРСР.
На 10-у годину рівень радіації в м.Чорнобиль за даними метеорологічної
станції не перевищував 10 мкр/годину.
Об 11-й годині заступник начальника Українського УГМС Г.Г.Потурідіс
і старший інженер радіометричної лабораторії Т.К.Пряміцина вилетіли на
об’єкт на вертольоті Аерофлоту. Рівень радіації на маршруті Київ - Чорнобиль
не перевищував 5-15 мкр/годину. На відстані 2-3 км. від Чорнобиля о 12-ій
годині на висоті 50 метрів був зафіксований рівень радіації до 3000 мкр/годину.
В Чорнобилі вертоліт здійснив посадку на майданчику метеостанції. При
вимірі радіації представники УГМС на метеомайданчику отримали значення
1600-1800 мкр/годину.
О 13-ій годині про результати спостережень було повідомлено по
телефону М.Ф.Ніколаєва, заступника голови Ради Міністрів УРСР. Відповідна
інформація згодом була передана по телефону і черговому Держкомгідромету
СРСР.
О 17-ій годині 45 хвилин дана вказівка 11-м метеорологічним станціям
(мережа ССЛК), розташованим у Київській і Житомирській областях, негайно
приступити до щогодинних вимірів радіації.
О 20 годині 45 хвилин в Білоруське УГМС була відправлена телеграма з
проханням організувати також щогодинні спостереження на мережі ССЛК, що
прилягають до ЧАЕС з півночі і обов’язково повідомляти Українське УГМС
про результати вимірів.
26 квітня на території південніше ЧАЕС підвищення радіації було
зафіксовано лише в Чорнобилі і Поліському.
27 квітня високі рівні радіації зареєстровані в містах Брагіні, Мозирі
Білоруської РСР, Чорнобилі, Поліському, Овручі, Фастові, Тетереві,
Вишгороді.
28 квітня змінився напрям вітру і були залучені до спостережень пункти
ССЛК Львівської, Рівненської, Волинської, Хмельницької і Чернігівської
областей - всього 28 станцій. Високий рівень радіації було зафіксовано в
Маневичах і Любешеві Волинської області.
29 квітня були задіяні станції ССЛК Харківської, Полтавської, Сумської
областей. Всього на цей час в почащеному режимі працювали 44 пункти ССЛК.
30 квітня спостереження велись вже на всіх 188 пунктах ССЛК,
розміщених в усіх 25 областях України.
В Києві були організовані додаткові пункти спостережень за рівнями
радіації, які не входили до мережі ССЛК. Це - озерна станція Вишгород,
авіаметеорологічна станція Жуляни, гідрологічна станція Київ (з 29 квітня),
авіаметстанція Святошино (з 6 травня). Крім того, спостереження за рівнем
радіації в Києві з 22 травня організовані на 13 пунктах спостережень за
забрудненням атмосферного повітря.
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В міру стабілізації викидів радіоактивних аерозолів на ЧАЕС пункти
ССЛК
переводились на восьмиразові спостереження на добу (замість
щогодинних).
З 10-го травня 70 пунктів, з 30-го - решта, переведені на триразові
спостереження на добу.
Одночасно з розгортанням робіт на мережі ССЛК з 27 квітня були
організовані систематичні вертольотні зйомки радіаційної обстановки в зоні
розповсюдження радіонуклідів із зруйнованого реактора ЧАЕС. В цих зйомках
брали участь заступник начальника Гідрометцентру Українського УГКС
В.В.Деревець, начальник лабораторії радіоактивного забруднення Київського
Центру забруднення природного середовища В.О.Корнійчук, представники
інституту експериментальної метеорології з міста Обнінська (Берко, Чуркін,
Серебряковський).
В проведенні вертольотних зйомок брали також участь голова
Держкомгідромету СРСР Ю.А.Ізраель, його заступник В.Г.Соколовський та
начальник Українського УГКС М.П.Скрипник.
4.4.3 Синоптична ситуація в районі Чорнобильської АЕС в квітні травні 1986 року і траєкторії переносу повітряних мас. Синоптична
обстановка в районі Чорнобильської АЕС 25-30 квітня визначалась
малоградієнтним полем пониженого атмосферного тиску з замкнутою
циркуляцією повітря на висотах.
В приземному шарі повітря приблизно до висоти 500 м спостерігався
вітер швидкістю 1-5 м/сек. В окремі часи спостережень 26 і 27 квітня
швидкість вітру підвищувалась до 7-8 м/сек. Напрямок вітру був нестійкий з
незначним переважанням східних і південно-східних румбів. Під кінець дня 26
квітня і вранці 27 квітня на висотах 100-300 метрів над поверхнею землі
спостерігався південно-західний вітер. Протягом 28 квітня напрямок вітру
змінювався від південно-східного і південного до південно-західного і
західного. Увечері 28 квітня і до 5-ої години 29 квітня на ділянці Чорнобиль Київ переважав південно-західний вітер, який о 8-ій годині змінився на
західний, а згодом - на південно-західний.
Приземні інверсії (затримуючі шари повітря) за даними аерологічної
станції Київ відзначались 26 квітня близько 4-ої і 22-ої години, а 27 - о 10-ій
годині. Товщина інверсій складала 160-300 метрів.
Вранці 28 квітня в північних районах Чернігівської, Київської та
Житомирської областей спостерігались тумани тривалістю від двох до п’яти
годин.
З 26 по 28 квітня на півночі названих областей місцями спостерігались
зливові опади з інтенсивністю 0,4 -17,0 мм.
Гідрометцентр СРСР зробив розрахунки траєкторії повітряних мас
(частинок) для Чорнобиля за всі дні після аварії. Ці траєкторії мають складні
конфігурації і відрізняються по строкам спостережень і висот від поверхні
землі. Якщо простежити траєкторію повітряної частки, яка розпочала свій рух з
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району ЧАЕС о 1-ій годині 26 квітня при поверхні землі, то виявиться, що
спочатку вона рухалась в західному напрямку і досягла 29 квітня території
Польщі, потім її рух змінився на південно-західний. 30 квітня ця частка
пройшла Чехословаччину і Австрію, а 1-го травня досягла північної частини
Югославії.
Повітряна частка, яка почала свій рух у той же час спостережень на
висоті 700 метрів, спочатку рухалась у північно-західному напрямку. 28 квітня
вона досягла Прибалтики, її напрямок змінився на західний. Вона перепнула
Балтійське море і далі почала рухатись в південно-західному напрямку. 30
квітня частка пройшла через територію ФРН, а 1 травня досягла Швейцарії.
Повітряна частка, яка на той же час (1-а година 26 квітня) була на висоті
1,5 км над рівнем моря в районі ЧАЕС спочатку рухалась на північ - північний
захід. 27 квітня вона пройшла Прибалтику і досягла Фінляндії, а 28 квітня ця
частка знаходилась над Білим морем. Потім її шлях змінився на східний південно - східний і 1-го травня вона досягла Західного Сибіру.
Повітряна частка, яка знаходилась на висоті 3км. над рівнем моря, мала
спочатку траєкторію, аналогічну частці з висоти 1,5км, але мала більшу
швидкість руху. Вона 29 квітня досягла Західного Сибіру, а 1-го травня півострова Таймир.
У зв’язку з тим, що під час аварії температура в реакторі АЕС
підвищилась до 3000 градусів по Цельсію, вихід радіоактивного аерозолю міг
досягти висоти трьох і більше кілометрів над поверхнею землі.
Повітряні потоки, різні за напрямком на різних висотах, розносили
радіоактивні частки по території Європи, Півночі СРСР, Західного і Східного
Сибіру тощо. Зважаючи на те, що повітря постійно переміщується як у
горизонтальному, так і у вертикальному напрямку, слід було очікувати
випадіння радіоактивних аерозолів на значній території вже в перші години
після аварії.
Повітряні потоки, звичайно, мають турбулентний характер, тобто вони
складаються з окремих вихорів. Тому радіоактивні випадіння на поверхні землі
мали вигляд плям з більшим або меншим рівнем радіації.
Зони з підвищеним рівнем радіації при одному і тому ж напрямку вітру
чергуються із зонами низького її рівня. У зв’язку з цим можна бачити плями з
підвищеним рівнем радіації, які знаходяться на великій відстані від ЧАЕС.
Значна кількість таких плям є на захід від АЕС у напрямку Коростеня та в
інших місцях. Розміри плям сягають від декількох квадратних дециметрів до
десятків квадратних кілометрів. Така строкатість радіоактивних випадінь
обумовлена тим, що внаслідок високої турбулентності повітряних потоків у
контакт з поверхнею землі підпадають шари повітря, які поблизу АЕС
розміщувались на різних висотах.
Можна стверджувати, що в перші дні після аварії повітряні потоки
рознесли радіоактивні аерозолі, тою чи іншою мірою, майже по всій північній
півкулі Землі.
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4.4.4 Зміни інтенсивності радіаційного забруднення території
України. Під час першої вертольотної зйомки радіаційного забруднення 26
квітня 1986 року в районі Чорнобиля був зафіксований рівень радіації , що
перевищував 3000 мкр/год. Визначити досконало рівень дійсної інтенсивності
радіації було неможливо, тому що прилад зашкалювало. В районі Києва і
Вишгорода рівень радіації не перевищував 15 мкр/год.
Значне підвищення рівня радіації спостерігалось в районі Страхолісся і
він повільно підвищувався в міру наближення до району аварії.
27 квітня вертольотною зйомкою відмічено значне підвищення рівня
радіоактивного забруднення на захід від АЕС: в Поліському - 1800 мкр/год, в
Овручі - 1000 мкр/год, в Чорнобилі - від 350 до 700 мкр/год.
29 квітня рівні радіації в Народичах складали 2000мкр/год, у Вільчі 4000 мкр/год, у Поліському - 6000 мкр/год, в Луб’янці - 1200 мкр/год. На
південь від Чорнобиля рівень радіації складав 200-650 мкр/год.
30 квітня відмічалось значне підвищення рівня радіації у Києві - до 330350 мкр/год. Найбільш високі рівні радіації в цей день зафіксовані
вертольотною зйомкою в Дитятках - 2600 мкр/год, Опачичах - 7000 мкр/год,
Чорнобилі - 12000 мкр/год та інших пунктах, що розташовані на південь від
місця аварії. О 7-ій годині на метеомайданчику у Чорнобилі був зафіксований
рівень радіації 30000 мкр/год.
На північ від АЕС, на території Білорусі, найбільш високі рівні радіації
зафіксовані у Брагіні - 14000 мкр/год 29 квітня і 19000 мкр/год - 30 квітня.
О 10-ій годині 30 квітня на захід від місця аварії зафіксовані такі рівні
радіації: у Поліському - 7000 мкр/год, Овручі - 1000 мкр/год, Сарнах - 400
мкр/год, Маневичах і Любишеві - 1000 мкр/год. На схід від АЕС також
спостерігалось підвищення рівнів радіації: в Чернігові -400 мкр/год, Щорсі 280 мкр/год, Семенівці - 500 мкр/год, Дружбі - 140 мкр/год, Глухові - 1000
мкр/год.
О 13-ій годині в Чорнобилі зафіксовано рівень радіації - 21000 мкр/год, а
в Брагіні - 46000 мкр/год.
1-го травня продовжувалось підвищення інтенсивності радіоактивного
забруднення, головним чином вздовж долини Дніпра. О 7-ій годині в
Золотоноші рівень радіації досягав 1000 мкр/год. Підвищення рівня радіації в
цей день спостерігалось і в більш віддалених пунктах: у Білій Церкві - 150
мкр/год, Миронівці - 100 мкр/год; від 20 до 100 мкр/год було зафіксовано в
Новомиргороді,
Знаменці,
Кривому
Розі,
Нікополі,
Запоріжжі,
Ворошиловограді.
На захід від АЕС рівні радіації 1-го травня досягали: в Поліському - 7000
мкр/год, Овручі - 1000 мкр/год, Сарнах - 400 мкр/год, Маневичах -740 мкр/год,
Любишеві -1000 мкр/год. На схід від АЕС високі рівні радіації спостерігались в
Чернігові - 280 мкр/год, Острі - 400 мкр/год, Щорсі - 180 мкр/год, Семенівці 520 мкр/год, Дружбі - 120 мкр/год. Максимальний рівень радіації в Києві в цей
день досяг 750 мкр/год.
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Вертольотна зйомка 1-го травня дала такі результати: в Іванкові - 1400
мкр/год, Поліському - 6000 мкр/год, Новому мирі - 6000 мкр/год, Вільчі 3000
мкр/год, Луб’янці - 12000 мкр/год, Товстому лісі - 41000 мкр/год, Красному 140000 мкр/год, Усові - 500000 мкр/год, Машеві - 140000 мкр/год.
2-го травня о 4-ій годині в Києві і Вишгороді рівень радіації складав 1000
мкр/год, о 16-ій годині у Каневі було 600 мкр/год, Черкасах - 250 мкр/год. На
решті території рівень радіації був у тих межах, що і 1-го травня.
3-го травня продовжувалось радіоактивне забруднення у віддалених
частинах України. У Прикарпатті в окремих пунктах рівень радіації
перевищував 100 мкр/год, в Чернівцях і Коломиї - 200 мкр/год. В деяких
пунктах на Харківщині і Донбасі зафіксовано понад 100 мкр/год. У
центральних районах України рівень радіації досягав 200 мкр/год і більше.
Протягом 3-го травня зона радіоактивного забруднення поширилась практично
на всю територію України, включаючи Одеську, Миколаївську, Херсонську та
Кримську області.
В наступні дні, до 10-го травня, відмічались локальні зміни інтенсивності
рівня забруднення території України.
4.4.5 Вивчення радіаційного режиму на території України в
післяаварійний період. Радіаційне обстеження території за допомогою літаків
і вертольотів продовжувалось до кінця 1986 року і протягом 1987 -1990рр.
Виконувалось вимірювання ПЕД (потужності експозиційної дози), відбирались
проби ґрунту, рослинності, води. Співробітники радіометричної лабораторії
протягом кількох місяців після аварії працювали по 10 -12 годин на добу
практично без вихідних днів. Значна група працівників була зайнята
пробопідготовкою та вимірюванням активності проб.
Активність вимірюваних проб перевищувала доаварійні рівні в сотні і
тисячі разів. Кількість проб, що надходили на аналіз, значно зросла.
Навантаження на факт, що Гідрометслужбі під розміщення лабораторного
обладнання і роботи була надана будівля ресторану лабораторію було
величезним. Тоді було прийнято рішення створити відділ з кількома
лабораторіями, що й було зроблено у липні 1986 року. До складу відділу
входили лабораторії ґрунту (начальник Дурицький М.С.), води (начальник
Лаптєв Г.В.), повітря (начальник Корнійчук В.О.), спектрометрії (начальник
Берко В.І.) та група інформації.
Про напругу і проблеми тих днів може свідчити, наприклад, той факт, що
Гідрометслужбі під розміщення лабораторного обладнання і робіт була надана
будівля ресторану “Мисливець” в м. Києві, в Гідропарку, біля гідрологічної
станції.
На початку жовтня 1986 року на роботу до Українського РЦСПС був
прийнятий Табачний Л.Я., який став першим начальником відділу радіаційноекологічних спостережень.
Співробітники Української гідрометслужби працювали у тісному
контакті з науковцями Обнінська, Москви, керівництвом Держкомгідромету
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СРСР. Загальне керівництво роботами здійснювали Голова Держкомгідромету
СРСР Ізраель Ю.А., заступник директора ІЕМ Вакуловський С.М., начальник
управління Держкомгідромету СРСР Гасіліна Н.К. Велику роботу проводило
керівництво Укргідромету - Скрипник М.П., Потурідіс Г.Г., Шендрик П.В., а
також начальник відділу контролю забруднення навколишнього природного
середовища Косовець О.О.
При Управлінні був створений штаб з прийому оперативної інформації
по ПЕД гамма-випромінювання, яка перші місяці після аварії вимірювалась на
станціях щогодинно, а потім кожні три години. Відповідальним за ведення
документації штабу, організацію цілодобових чергувань був Косовець О.О. та
працівники апарату Держгідромету.
Протягом 1986 року було введено в дію фільтро - вентиляційні установки
в Чорнобилі, Києві, Поліському, Острі, Щорсі, встановлено багато планшетів
для контролю атмосферних випадінь.
В радіометричній лабораторії оброблялись проби атмосферних випадінь і
повітряних аерозолів з центральних чорноземних областей Росії, Молдавії,
України (щоденно 60 проб). Інші лабораторії відділу аналізували проби,
відібрані на території України.
На початку 1988 року для вимірювання ПЕД гамма-випромінювання був
введений новий прилад ДРГ-01Т замість приладів ДП-5В, які не фіксували малі
рівні такого випромінювання. Згодом такими приладами була забезпечена вся
мережа ССЛК.
У лютому 1991 року в усіх обласних ЦГМ були введені посади інженерів
- дозиметристів. Спеціалісти, призначені на ці посади, пройшли навчання на
спеціальних курсах в РЦСПС.
В березні 1991 року начальником відділу радіаційно - екологічних
спостережень була призначена Мартинюк Л.Б., яка раніше працювала в
лабораторії спектрометрії. Табачний Л.Я., який очолював відділ до січня 1991
року, перейшов на роботу в Мінчорнобиль України.
В листопаді 1994 року після звільнення Мартинюк Л.Б. відділ очолила
Скуднова Л.В., яка до цього працювала заступником начальника відділу.
За період, що пройшов після аварії на ЧАЕС, радіометрична мережа
Держкомгідромету України продовжувала функціонувати. В ряді підрозділів
щоденно відбираються проби атмосферних випадінь, проби повітряних
аерозолів, практично на всіх станціях виконуються виміри ПЕД гаммавипромінювання, на 40 станціях відбираються проби атмосферних опадів для
визначення вмісту тритію.
Підрозділи Держкомгідромету виконують роботи в рамках “Регламенту
контролю радіоактивного забруднення водних об’єктів зони впливу аварії на
ЧАЕС (басейн Дніпра в межах України), Програми спостережень за
радіоактивним забрудненням природного середовища в зоні діючих АЕС,
Програми уточнення радіаційного стану та проведенню радіоекологічного
моніторингу на забруднених територіях України.
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На мережі Держкомгідромету, крім відділу радіаційно-екологічного
контролю РЦСПС, створені і працюють інші лабораторії по обробці повітряних
проб. Добре обладнана радіометричним і спектрометричним устаткуванням
радіометрична лабораторія в Рівненському ЦГМ, яка робить аналізи проб
повітря, ґрунту, рослинності і води, а також здійснює спостереження за станом
радіоактивного забруднення в районі розташування Рівненської і
Хмельницької АЕС. У Запорізькому ЦГМ створена експедиційна партія, яка
виконує роботи по спостереженню за станом природного середовища в зоні
впливу Запорізької і Південно - Української АЕС.
У відділі радіаційно-екологічного контролю ЦГО працювали і працюють
досвідчені співробітники: інженер Садовська З.В., інженер Смирнова Л.І., технік
Косун М.С., начальник радіоекологічної партії Дурицький М.С. тощо.
Багато працівників є учасниками і лауреатами ВДНГ, нагороджені
грамотами і мають державні нагороди.
За участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ст. інженер відділу
Пряміцина Т.К. нагороджена Грамотою Верховної Ради України, заступник
начальника УкрГМЦ Деревець В.В. - орденом Дружби народів, начальник
лабораторії Корнійчук В.О. - орденом “Знак пошани”, начальник
радіоекологічної партії Дурицький М.С. - медаллю “За трудові заслуги”.
Державні нагороди отримали ряд інших працівників Гідрометслужби України.
Для виконання аналізів проб повітря, ґрунту, води лабораторії забезпечені
найновішим спектрометричним обладнанням. Так, у лабораторії спектрометрії
діють спектрометричні пристрої з детекторами з особливо чистого германію, що
відрізняються високою чутливістю.
Спектрометричні пристрої поставлялися в комплексі з персональними
комп’ютерами та програмним забезпеченням, що дозволяло ідентифікувати та
обробити весь спектр радіонуклідів за тривалий час, які були у природному
середовищі.
З часом відпала необхідність у глобальному обстеженні населених пунктів
на виявлення рівнів радіоактивного забруднення. В зв’язку з цим об’єм планових
робіт значно скоротився. Тому лабораторія спектрометрії була реорганізована в
сектор і входить до складу лабораторії фізико-хімічних методів аналізу.
Участь Гідрометслужби України в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,
звичайно, не обмежувалась суто радіометричними роботами. Практично не
припиняла роботу метеостанція Чорнобиль, яка з 4-го травня 1986 року, після
евакуації жителів Чорнобиля, працює у вахтовому режимі. Значна кількість
працівників Гідрометслужби України працювали в зоні відчуження від тижня і
більше. Крім проведення метеорологічних спостережень, гідрометеорологічного
забезпечення величезної кількості організацій, що працювали в зоні відчуження,
вахтові працівники (а це були оперативні групи) виконували ряд додаткових
завдань по контролю радіоактивного забруднення та інших специфічних робіт
по забезпеченню Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії, що працювала
безпосередньо у зоні.
Метеостанція Чорнобиль працює у вахтовому режимі до цього часу.
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4.5 Гідрометеорологічне забезпечення органів державної влади та
управління всіх рівнів, галузей господарства, Збройних Сил, населення
України, інших споживачів.
Гідрометслужба України здійснює забезпечення потреб господарства,
оборони і населення країни інформацією про стан природного середовища,
клімату, фактичними та очікуваними змінами гідрометеорологічних умов і їх
можливих причин і наслідків з метою покращання ефективності роботи
основних галузей економіки, безпеки руху різних видів транспорту, зменшення
збитків від несприятливих та стихійних гідрометеорологічних явищ,
запобігання негативного впливу діяльності людей на навколишнє середовище.
Сучасний рівень розвитку господарства України потребує його чіткого і
надійного гідрометеорологічного забезпечення.
Важливе значення для діяльності народного господарства мають
гідрометеорологічні прогнози погоди та інформації, що надаються
Гідрометслужбою:
- довгострокові прогнози погоди на місяць по Україні;
- прогнози на добу, 2-3 доби, 4-6 днів, період по кожній з областей;
- спеціалізовані прогнози для автотранспорту по автотрасах України і
окремих областей; для органів енергетики - по
енергосистемах, для
тепломережі на холодний період року; для лісового господарства - прогноз
пожежної безпеки; для органів охорони здоров’я - медичні прогнози погоди
тощо;
- агрометеорологічні - перезимівлі і стану озимих зернових культур
навесні, запасів продуктивної вологи в ґрунті, загальнодержавної
(середньообласної) врожайності і валового збору всіх озимих, ранніх ярих,
зернових і зернобобових, гречки, рису, кукурудзи, соняшника, цукрових
буряків, льону - довгунця, прогнози агрометеорологічних умов росту та збору
врожаю, вологозабезпеченості;
- гідрологічні прогнози (поверхневих і морських вод); авіаційні прогнози:
по аеродромах, районах і трасах польотів, радіолокаційна метеорологічна
інформація; рекомендації для проведення суден в Атлантичному
та
Індійському океанах найбільш сприятливими маршрутами;
- інформація про метеорологічні, гідрологічні, агрометеорологічні умови
та їх вплив на виробничу діяльність основних галузей народного господарства;
- про фактичні і очікувані умови погоди і гідрологічного режиму вод
суші і моря у вигляді щоденних метеорологічних, гідрологічних і морських
бюлетенів;
- термінова інформація про несприятливі гідрометумови, які негативно
впливають на діяльність народного господарства.
Забезпечення
гідрометінформацією
споживачів
здійснюється
Українським гідрометцентром, Гідрометцентром Чорного і Азовського морів,
обласними центрами по гідрометеорології областей і Республіки Крим,
гідрометбюро та гідрометеорологічними обсерваторіями.
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Для виконання вказаних завдань Гідрометслужба має необхідну науково
- технічну базу і базу спостережень, збору, накопичення і аналізу матеріалів
спостережень.
Розвиток сільського господарства та промисловості вимагає більш
чіткого
врахування
гідрометеорологічної
інформації.
Кваліфіковане
використання цієї інформації в практичній діяльності людини дає великий
економічний ефект.
За оцінками експертів Всесвітньої метеорологічної організації кожний
долар, вкладений державою в метеорологічну службу, приносить для країни до
10 доларів прибутку. Встановлено, що економічний ефект, пов’язаний з
використанням гідрометеорологічної інформації в народному господарстві
високорозвинених країн, набагато вищий, ніж у країнах, що розвиваються.
Гідрометеорологічна інформація використовується тут в усіх галузях
народного господарства. Так, за даними на другу половину 80-х років XX-го
століття, умовна економічна ефективність від використання в народному
господарстві України гідрометеорологічної інформації в середньому за рік
складала близько 150 млн. карбованців, в тому числі: в сільському господарстві
- більш як 80 млн. крб, морських галузях - понад 18 млн. крб, організаціях і
підприємствах транспорту - 8 млн. крб, в паливно - енергетичному комплексі 6 млн. крб, в будівельних організаціях - 4 млн. крб. тощо. Витрати на
утримання гідрометеорологічної служби України в той час не перевищували 10
- 15 млн. крб.
Український гідрометцентр є головною установою і методичним центром
з гідрометеорологічного прогнозування та гідрометзабезпечення. В різні роки
його очолювали А.С.Дятлов, М.Ю.Винокур, З.М.Скотаренко, В.О.Шумович,
М.С.Шишкін, Н.Ф.Токар. З 1992 року Український гідрометеорологічний
центр очолює М.І.Кульбіда.
4.5.1 Метеорологічне забезпечення галузей народного господарства.
Забезпечення метеорологічними видами інформації Гідрометслужбою України
включає:
- прогнози погоди загального користування по Україні, окремо по кожній
області, обласних центрах та інших великих містах з завчасністю 1-5 діб;
- спеціалізовані прогнози для органів енергетики, автотранспорту,
залізниць, цивільної авіації, комунального, сільського , лісового господарств,
курортів, цивільної оборони;
- штормові попередження про небезпечні стихійні явища та різкі зміни
погоди;
- прогнози погоди по областях України на місяць;
- щоденні гідрометеорологічні бюлетені;
- інформації про вплив гідрометумов на діяльність основних галузей
господарства.
Протягом року підрозділами Гідрометслужби складається близько 40 тис.
різноманітних метеорологічних прогнозів.
100

Головним методичним центром з питань прогнозування і обслуговування
народного господарства є відділ метеорологічних прогнозів Гідрометцентру,
який є також базою для проходження виробничої практики студентів
гідрометеорологічних вузів. За останні 20 років близько 400 студентів пройшли
тут практичну синоптичну школу.
Значна робота у відділі проводиться з впровадження в оперативну роботу
методів метеорологічних прогнозів та розрахунків, кількість різних видів яких
наближається до 20.
Відділ підготував і надіслав в прогностичні організації десятки
методичних вказівок та рекомендацій щодо метеорологічного обслуговування
народного господарства.
Впровадження автоматизованого робочого місця синоптика ще в 1991
році дозволило підняти на новий рівень аналіз аеросиноптичного матеріалу,
технологію складання прогнозів. Збільшено завчасність прогнозів до п’яти діб.
Впроваджено автоматизовані форми обробки і передачі інформації для
ряду споживачів. Наприклад, інформація про температуру повітря і хмарність
на поточну добу і наперед на 1,2,3 доби видається по каналах зв’язку в різні
підрозділи Міненерго.
Співробітниками відділу виконувались поїздки по автотрасах України з
метою вивчення фізико-географічних умов і особливостей клімату на різних
ділянках трас. Ця інформація використовувалась при складанні прогнозів і
сприяла поліпшенню якості прогнозів.
Спеціалісти відділу метеорологічних прогнозів відвідують установи
Мінтранспорту і зв’язку, установ з питань будівництва і експлуатації
автомобільних шляхів України, диспетчерські пункти міжобласних автобусних
сполучень, Міністерства зв’язку, управління держстраху. Інформація, яку
одержують фахівці в цих установах, згодом використовується для складання
спеціалізованих прогнозів для цих споживачів.
Велика увага приділяється методичній роботі і, особливо, методичному
керівництву оперативно-виробничими мережними організаціями.
Методичне керівництво здійснюється згідно з річними й місячними
планами.
Щорічно готується і надсилається на мережу аналіз взаємодії
Гідрометцентру (відділу метеопрогнозів) і прогностичних організацій
Держкомгідромету в період розвитку стихійних гідрометеорологічних явищ
(СГЯ) і різких змін погоди (РЗП). В цих оглядах аналізується якість роботи
прогностичних органів в ці періоди, узагальнюються підсумки їх роботи,
даються зауваження щодо якості письмових та телеграфних донесень і
повідомлень.
Щорічно готується і надсилається в мережні органи оглядовий лист по
результатах їх роботи за минулий рік, в тому числі, про результати
впровадження розрахункових методів, аналізу несправджуваних прогнозів
тощо. Перевіряються результати складання щоденних бюлетенів, прогнозів і
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штормових попереджень. Узагальнюються і аналізуються похибки в роботі
прогнозистів.
Регулярно проводяться методичні інспекції мережних прогностичних
організацій.
Все це дає можливість підвищувати якість метеорологічних прогнозів і
попереджень.
Велика увага приділяється також випробовуванню та удосконаленню
нових методів прогнозів, які розробляються в Гідрометцентрі Росії,
Українському НДГМІ та інших науково-дослідних гідрометеорологічних
установах.
В прогностичній практиці широко використовуються дані штучних
супутників Землі. Для цього регулярно приймаються дані зі штучних
супутників системи “Метеор” (Росія), NOAA (США), геостаціонарного
метеорологічного супутника “Метеосат”.
В мережні прогностичні організації передаються ряд карт аналізу і
прогнозу еволюції хмарових утворень, які складається на основі даних ШСЗ
NOAA. В ряді обласних центрів є свої системи прийому супутникової
інформації.
У відділі складаються альбоми - посібники з супутникової інформації, які
вміщують приклади синоптичних ситуацій, що обумовлюють появу
небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ на території України.
Складається каталог супутникової інформації, в якому підбираються
фотознімки та інші матеріали щодо утворення небезпечних метеорологічних
явищ. Вказана інформація сприяє поліпшенню якості прогнозів.
Багато років відділ по складанню метеорологічних прогнозів очолювали
Є.К. Онуфрієнко, О.П.Трифонова, Г.Г.Надоян, Р.П.Сосновська (вона розпочала
свій трудовий шлях спостерігачем метеорологічної станції Святошин і близько
50 років безперервно працювала в гідрометслужбі і пішла з життя, знаходячись
на своєму робочому місці). Зараз відділ очолює Л.І.Савченко.
У відділі метеорологічних прогнозів працюють досвідчені фахівці,
зокрема Н.Жук, В.Лащенко, З.Олійник, О.Носовська, Т.Карпенко,
О.Христевич, які докладають всіх зусиль для забезпечення споживачів якісною
прогностичною інформацією. Їх виступи в прямому ефірі радіопрограм завжди
цікаві і їх з нетерпінням очікують радіослухачі.
4.5.2 Метеорологічне забезпечення цивільної авіації. Головною метою
метеорологічного забезпечення авіації є підвищення безпеки та ефективності
польотів цивільних повітряних суден над територією України і на міжнародних
авіалініях шляхом надання метеорологічної інформації по аеродромах,
маршрутах і районах польотів, екіпажам повітряних суден та іншим авіаційним
споживачам.
Прогнози погоди для аеродромів цивільної авіації складають 32
авіаметеорологічні підрозділи, в тому числі Український авіаметеорологічний
центр (УАМЦ), розміщений в аеропорту Бориспіль. Для підготовки прогнозів
використовуються аеросиноптичні матеріали, які готуються в регіональних і
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зональних центрах авіаційних прогнозів. Крім того, використовуються дані
спостережень наземних метеостанцій і мережі метеорологічних радіолокаторів,
аерологічні зведення, спостереження на повітряних суден, а також інформація,
одержана зі штучних супутників Землі. Авіаметцетр і метеорологічні станції
вісім разів на добу (а в разі випадків – частіше) складають прогнози погоди для
більше ніж 40 аеродромів і посадочних майданчиків цивільної авіації. Вони
також готують попередження про небезпечні явища погоди на аеродромах,
маршрутах і районах польотів.
Авіаметцентр і авіаметеорологічні станції забезпечують виконання
спостережень за погодою на аеродромах і видання корективів до раніше
складених прогнозів і попереджень у випадку значних змін метеорологічних
умов, здатних чинити небезпечні впливи на польоти повітряних суден.
Передпольотні метеорологічні інструктажі екіпажів повітряних суден
виконуються за їх запитами черговими синоптиками.
Для екіпажів літаків створена система передачі інформації про стан
погоди на аеродромах, яка діє цілодобово.
Метеорологічне забезпечення міжнародних польотів виконується у
відповідності до стандартів і рекомендацій Міжнародної організації цивільної
авіації (ІКАО), членом якої є Україна. До забезпечення міжнародних польотів
метеоінформацією залучено понад 20 авіаметеорологічних станцій. Отже,
авіаторам надається повний обсяг необхідної інформації, включаючи
прогностичні карти особливих явищ погоди, вітру і температури повітря на
висотах, а також прогнози по аеродрому призначення і запасних аеродромах.
Для отримання прогнозів і фактичної погоди по закордонних аеродромах
використовуються Європейські банки оперативних метеорологічних даних,
зокрема Відень, Брюсель, Москва).
Крім того, авіаметеорологічні організації здійснюють спеціалізоване
метеорологічне забезпечення польотів авіації інших галузей.
Фахівці авіаметеорологічних підрозділів виконують регіональні
дослідження з авіаційної метеорології і кліматології, організовують учбові
заняття по вивченню авіаційної метеорології і умов польотів в конкретних
географічних районах в різні пори року, навчають авіаційний персонал, який
має відношення до спостережень за станом погоди. Крім того, деякі
авіаметеорологічні підрозділи здійснюють метеорологічне забезпечення різних
галузей господарства і населення в районах, де відсутні інші прогностичні
організації.
Щорічно авіаметеорологічними організаціями обслуговується більше
100тис. вильотів літаків. Справджуваність прогнозів “на посадку”, завчасністю
дві години, в середньому перевищує 96%, прогнозів по аеродрому на 6(9) годин
- 86%. На аеродромах відмічається десятки тисяч небезпечних для авіації явищ
погоди, ступінь попередження яких перевищує 98%.
Про якість метеорологічного забезпечення авіації можна судити хоча б з
такого факту: кількість перерваних рейсів, пов’язаних з несправджуваністю
прогнозів, складає тисячні долі процента від кількості обслугованих польотів.
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Все своє “професійне” життя присвятили метеообслуговування авіації
керівники УАМЦ Н.М. Нефедьєва, Г.І. Дуденко, ряд інших працівників
авіаметстанцій.
4.5.3 Агрометеорологічне забезпечення. Система агрометеорологічного
забезпечення сільськогосподарського виробництва різними видами інформації
передбачає доведення їх до всіх рівнів агропромислового комплексу: держава в
цілому - область - район - господарство.
Основними видами агрометеорологічних матеріалів є:
- декадний агрометеорологічний бюлетень по території України;
- інформації, довідки, прогнози агрометумов росту і розвитку культур;
- прогнози врожаю і валових зборів озимої пшениці, ячменю, жита, кукурудзи,
гороху, гречки, проса, рису, соняшника, цукрових буряків, картоплі та ін.;
- прогнози перезимівлі озимих, запасів вологи на весну, врожайних якостей
насіння озимої пшениці, а також ряду інших.
Всього організаціями Гідрометслужби складається 27 видів
агрометеорологічних прогнозів із завчасністю 1 - 3 місяці, які базуються на
врахуванні інерційних факторів ( запасів вологи, густоти, висоти, стану посівів)
та очікуваних метеорологічних умов.
Для одержання об’єктивної інформації про стан, ріст і розвиток
сільгоспкультур, крім матеріалів метеостанцій широко використовувались дані
спостережень тисяч колгоспно - радгоспних агрометпостів, які працювали під
методичним керівництвом підрозділів Гідрометслужби. Зараз у зв’язку зі
змінами в організації і здійсненні сільгоспвиробництва кількість таких постів
значно зменшилось.
В періоди несприятливих агрометеорологічних умов проводяться
площадні авіаційні (зараз їх значно менше) та наземні обстеження
сільськогосподарських культур.
Матеріали Гідрометслужби дозволяють вирішувати питання, пов’язані із
строками сівби, доглядом, збиранням врожаю, пересівом озимих, плануванням
перевезень
зерна,
добрив,
техніки,
оптимальним
використанням
агрокліматичних ресурсів.
Поряд з оперативним обслуговуванням готується великий об’єм режимно
- довідкових матеріалів:
- агрокліматичні довідники по Україні в цілому і областях;
- агрокліматичний довідник агронома;
- агрокліматичні довідники по районах Київської та інших областей;
- щорічники з матеріалами спостережень відомчих постів;
- рекомендації по викорисанню в землеробстві агрометеорологічних
умов, по інтенсивних технологіях вирощування різних культур та ін.
На сучасному етапі розвитку людства важко уявити галузь виробництва,
яка так тісно пов’язана з кліматом і погодою, як сільське господарство.
Всесвітньо відомий академік М.І.Вавілов у свій час підкреслював, що
кліматичні фактори є визначальними у проблемі врожайності. Багаторічна
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практика передових господарств і сучасні розробки вчених - агрометеорологів
показують, що до клімату і погоди нині необхідно відноситись не лише як до
факторів природних, а й економічних і соціальних, оскільки ретельне
використання в сільськогосподарському виробництві агрокліматичних ресурсів
є одним із вагомих реальних резервів підвищення продуктивності землеробства
на 30% і більше без додаткових витрат. А це, в свою чергу, дозволить зберегти
для нащадків екологічну рівновагу і забезпечити одержання дорідних врожаїв,
як в умовах сприятливих років, так, і мати високі показники господарювання в
засушливі та надміру перезволожені періоди. Тому щорічне врахування і
об’єктивний аналіз температурного режиму, кількості опадів, строків початку
весни, припинення весняних і початку осінніх заморозків, зволоження грунту
та інших факторів є важливою умовою творчої господарської діяльності
спеціалістів, пошуку ними методів зменшення впливу кліматичних і погодних
аномалій на врожай.
Україна в світовому масштабі була і залишається регіоном з величезними
потенціальними можливостями. Під сільгоспугіддями в країні зайнято близько
67% території. Сільське господарство в Україні ведеться на великих просторах,
тому доводиться зустрічатись з великою різноманітністю кліматичних умов.
Адже клімат України змінюється в просторі від надмірно вологого на заході до
посушливого в південному степу і від клімату альпійських луків Карпат до
середземноморського на південному березі Криму. І хоч в цілому ці умови
сприяють розвиткові сільгоспвиробництва, на значних площах вони нерідко
ускладнюють вирощування сільськогосподарських культур. Все це постійно
потребує не лише впровадження кращих хліборобських традицій, глибокого
знання кліматичних умов місцевості, ймовірності настання всіх
гідрометеорологічних факторів, що впливають на урожай, а й одержання від
оперативно - виробничих органів Гідрометслужби України інформації про те,
як і в якій мірі вони поєднуються в кожному конкретному році, сезоні, періоді,
випадку.
Основним лімітуючим фактором для розвитку сільгоспвиробництва є
волога. Проте, більше 30% території України з кращими землями, де
зосереджено виробництво близько 67% товарного зерна, знаходиться в зоні
недостатнього зволоження. Засухи, що охоплюють більше половини території
України, відмічаються раз в 10 - 12 років, а які бувають на 10% території приблизно два рази за п’ять років. Найбільш інтенсивні і обширні засухи в
післявоєнний період відмічалися в 1946, 1954, 1957, 1959, 1968, 1972, 1975,
1979, 1981, 1983, 1986, 1995, 1996 роках, а в ряді районів південно-східних
регіонів також в 1982, 1984, 1985, 1989 та 1992 роках. Чимало засух
відмічалось і на рубежі ХХ і ХХІ століть, зокрема в надзвичайно спекотному
2010 році. Засухи є головним лихом для сільського господарства України. Вони
завдають істотних збитків сільськогосподарському виробництву, призводять до
зниження урожаїв і валових зборів навіть в зонах зрошення. Друге місце серед
несприятливих факторів в Україні займає зимова загибель озимини, яка на
площі більше 20% буває приблизно в 3-х роках із 10. А це пов’язано з
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великими затратами насіння, пального, збільшує обсяги весняних польових
робіт тощо. Так, у 1956, 1960, 1974, 1976, 1979 і 1994 роках в Україні весною
пересівалось від 30 до 50% засіяних озиминою восени площ. Існуючий рівень
організації сільськогосподарських робіт на базі наявної механізації дозволяє
для одержання врожаїв в багатьох господарствах досить ефективно
враховувати місцеві фізико-географічні, грунтово-кліматичні і погодні умови
конкретних років. Доказом цього може бути рівень врожайності озимої
пшениці в однаково екстремально - засушливі роки (1946, 1959, 1972, 1986),
який становив відповідно 5.0,18.6, 25.9 та 33 ц/га. А в середньо засушливому
1989 році врожай озимої пшениці в країні одержано найбільш високий – по
40.8 ц/га.
Природно, що в питаннях підвищення культури землеробства і в
зусиллях підняти рівень всіх галузей сільгоспвиробництва України важливе
значення завжди мало агрометеорологічне забезпечення агропромислового
комплексу країни. Одночасно широка спеціалізація сільського господарства
держави покладала на агрометеорологів Служби велику відповідальність і
вимагала
від
них
знань
специфіки
діяльності
всіх
ланок
сільськогосподарського виробництва, оскільки, тільки при цих умовах було
можливе оперативне, повне і ефективне агрометеорологічне забезпечення
відповідними матеріалами багатогалузевих господарств різних природних зон
країни.
Центром методичного керівництва обласними оперативно-виробничими
підрозділами Гідрометслужби з питань спостережень і агрометеорологічного
забезпечення організацій є Український гідрометцентр. Він також здійснює
агрометеорологічне забезпечення агропромислового комплексу (АПК)
Київської області, а через керівництво Гідрометслужби і МінАПК - всієї
країни. Провідну роль в агрометеорологічному забезпеченні АПК України
відіграє відділ агрометеорології Українського гідрометцентру, який очолював з
1965 року М.Ф.Цупенко - заслужений працівник сільського господарства
країни. Зараз відділ очолює Т.І.Адаменко. В різний час і відділі працювали і
внесли свій вклад в розвиток агрометеорологічного забезпечення сільського
господарства М.С.Кулик, С.Ф.Ємець, Д.П.Ющенко, О.І.Салепова, В.А.Куликов
та інші.
З метою прискореного отримання оперативної агрометеорологічної
інформації і своєчасного доведення її до споживачів для прийняття ефективних
управлінських рішень з 1964 року в Україні були впроваджені спочатку
експериментальні, а потім і широкомасштабні площадні авіаційні обстеження
посівів. В результаті це давало можливість візуально обстежувати всю
територію країни в найбільш складні періоди вегетації та зимівлі озимих
культур за 5 -6 днів, зокрема на літаках Л-200, Ан-2 та ін.
Вперше на Україні цей перспективний оперативний авіаційний збір
матеріалів
для
створення
об’єктивної
інформації
про
стан
сільськогосподарських культур проводили співробітники Гідрометцентру
Куликов В.А., Цупенко М.Ф., Волянський В.А., Кривенченко М.П.,
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Прокопенко А.Л., Картельов В.О., Гончарук В.Д. Обстеження проводились
здебільшого за методиками, які розробили Куликов В.А., Цупенко М.Ф.,
Дмитренко В.П.
Після завершення авіаційних обстежень зацікавленим сільгоспорганам
готувались письмові доповіді та інформації, а самі результати обстежень
використовували у відділі при складанні інших оперативних матеріалів і
прогнозів. На жаль, через економічну скруту останніх років авіаційні
обстеження посівів зараз практично не проводяться.
Для складання агрометеорологічних прогнозів використовуються такі
матеріали:
- агрометеорологічна характеристика (оцінка) фактично створених погодних
умов, яка створюється на підставі результатів паралельних спостережень за
метеорологічними умовами (температурою, вологістю повітря, грунту тощо) і
станом
сільськогосподарських
культур.
Базою
для
кожного
агрометеорологічного прогнозу служать дані про фактичні запаси
продуктивної вологи в грунті, фазах розвитку і стану посівів тих чи інших
культур, температуру повітря і грунту, опади та ін., оскільки фактичний стан
агрометеорологічних умов і рослин на час складання відповідного прогнозу
значною мірою визначають майбутні умови вегетації сільськогосподарських
культур, їх врожай;
- ймовірності і характеристики подальшого розвитку агрометеорологічних
умов, що складаються на базі агрокліматичних даних;
- агрометеорологічна оцінка погоди, очікуваної за довгостроковим прогнозом
погоди (місяць, сезон);
- ступінь відповідності очікуваних умов потребам сільськогосподарських
культур в різні періоди вегетації;
- рекомендації про застосування тих чи інших агротехнічних заходів та їх
агрометеорологічне обгрунтування в зв’язку з особливостями очікуваних умов
(уточнення строків сівби сільгоспкультур, норм висіву, глибини заробки
насіння, підбору пожнивних і післяукісних культур та ін.). Вказуються
конкретні дані про очікувану врожайність порівняно з середніми
багаторічними і минулорічними показниками.
Більшість агрометеорологічних прогнозів щорічно мали високу
справджуваність (не нижче 80 - 90%). В різні роки вагомий вклад в
удосконалення агропрогнозів і агрометеорологічне забезпечення АПК України
вносили спеціалісти-агрометеорологи А.В.Волянський, О.Ф.Соколовська,
М.П.Кривенченко, А.Л.Прокопенко, Т.І.Адаменко, А.І.Гуденко, В.М.Снігур,
В.О.Картельов, а також техніки П.Ф.Сидорко, А.Ф.Осипович, В.П.Петрова,
В.І.Кабишев, Н.П.Івановська, Н.Ф.Царенок, О.О.Полєтаєва, І.П.Кривошеїна.
У відділі агрометеорології були підготовлені і видані масовим тиражем
рекомендації по врахуванню агрокліматичних ресурсів при розміщенні посівів
кукурудзи на Україні і агрокліматичних строках посіву цієї культури (автори
Н.Ф.Цупенко і М.П.Кривенченко, 1982р) та інших видань.
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За високі виробничі показники відділ агрометеорології щорічно з 1965
року виборював перші місця в Службі, був постійним учасником виставок
досягнень передового досвіду України і колишнього Радянського Союзу. За
самовіддану працю багато співробітників одержувало заохочення від
Держкомгідромету (Цупенко М.Ф., Салєпова О.І., Волянський А.В., Куликов
В.А., Кривенченко М.П., Шамрай В.Г., Волошина Л.М., Прокопенко А.Л.,
Гуденко А.І. та ін.). Працівники - агрометеорологи нагороджувались різними
урядовими нагородами і медалями ВДНГ. Колишній начальник відділу
агрометеорології Гідрометцентру України М.Ф.Цупенко удостоєний ордена
“Знак Пошани” і почесних звань “Заслуженого працівника сільського
господарства України”(1971р) та лауреата премії профспілок ім. Є.К.Федорова
(1987р).
4.5.4 Гідрологічне забезпечення господарства України. Україна за
сумарними запасами річкового стоку, який досягає 209 куб. км. на рік, є однією
з малозабезпечених водою країн світу. В межах країни формується лише біля
50 куб. км. стоку на рік.
На території країни є понад 21000 водних об’єктів, з яких 4246 річок
довжиною понад 10км., 117 - довжиною понад 100км.
Найбільшими ріками в Україні є Дунай, Дніпро, Десна, Прип’ять,
Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець та ін. На ріках створено близько
880 водосховищ різного призначення, велика кількість ставків. Тільки в басейні
Дніпра у водосховищах акумульовано більше як 42 куб. км. води.
Однак, в багатьох районах країни відчувається гострий дефіцит води.
Сільське господарство півдня України потребує зрошення орних земель.
Промисловість Донбасу, Криворіжжя також вимагає додаткових джерел
водопостачання. Складна водогосподарська обстановка складається в Криму,
особливо в його курортній зоні (на Південному березі). Тому гідрологічне
забезпечення народного господарства має особливе значення. Ефективність
використання водних ресурсів, експлуатації водогосподарських систем та
водосховищ, прийняття необхідних заходів при загрозі виникнення
небезпечних явищ залежить від якості такого забезпечення.
Для народногосподарських організацій Гідрометслужбою складається
така гідрометеорологічна інформація:
- короткочасні гідрологічні прогнози, попередження про можливість
виникнення небезпечних та особливо небезпечних гідрологічних явищ, які
здатні викликати порушення у виробничій діяльності тих чи інших галузей
господарства;
- довгострокові прогнози елементів водного і льодового режиму:
- припливу води у водосховища Дніпровського каскаду на декаду, місяць,
квартал, за період весняної повені і меженний період;
- строків розкриття від льоду по 35 найбільших ріках (ці прогнози
готуються до 20 лютого і 5 березня);
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- припливу води на місяць (з завчасністю 30 - 35 діб) у водосховища на
Cіверському Донці і Дністрі, на ріках Південний Буг, Рось і Криму;
- об’ємів весняної повені на деяких ріках (всього 23 створи на 15 річках).
Планова дата випуску цих прогнозів 25 лютого і 5 березня;
- припливу води за період весняної повені у водосховища, що
розташовані на Дніпрі, Сіверському Донці, Дністрі та в інших містах України
(складаються ці прогнози до 25 - 28 лютого);
- гідрографи весняного припливу води до водосховищ Дніпровського
каскаду.
Крім цього, ряду відомств, зокрема, водогосподарським, надається
інформація про поточний і очікуваний режим водних об’єктів, відомості про
розподіл снігового покриву, запасів води в ньому.
Гідрологічна інформація та прогнози дозволяють приймати рішення по
встановленню режиму роботи водогосподарських комплексів в різних районах
України; виконувати спрацювання водосховищ перед початком повені,
зменшувати негативний вплив високих рівнів та витрат води під час повені та
паводків, перерозподіляти водні ресурси в часі та по території, виконувати
штучні паводки та промивки з метою поліпшення екологічного стану річок та
ін.
Ефективність гідрологічного забезпечення водного господарства можна
показати на прикладі обслуговування каскаду Дніпровських ГЕС. Створення
шестиступінчатого каскаду ГЕС на Дніпрі дає можливість комплексно
використовувати водні ресурси ріки з метою найбільш повного задоволення
інтересів гідроенергетики, зрошення, водозабезпечення, водного транспорту,
рибного господарства.
Основні напрямки водогосподарського використання водосховищ
Дніпровського каскаду ГЕС вирішуються Міжвідомчою комісією з
регулювання режиму їх роботи.
Керівним документом, на основі якого ведеться управління водними
ресурсами, є гідрологічний прогноз. У відповідності з очікуваним за прогнозом
припливом води у водосховища Дніпровського каскаду Міжвідомча комісія
установлює водогосподарський режим його роботи на квартал, місяць, окремі
сезони. Цей режим передбачає сезонне, місячне, декадне і добове регулювання
стоку, величин скиду води в нижній б’єф, а також визначає рівні води верхніх і
нижніх б’єфів водосховищ, максимально допустимих коливань рівнів води в
нижніх б’єфах з урахуванням потреби у воді різних галузей народного
господарства з метою охорони природи.
Однією з найбільш важливих прогностичних характеристик, яка визначає
режим роботи ГЕС Дніпровського каскаду, є прогноз припливу води в Київське
і Канівське водосховища. Справджуваність цих прогнозів в середньому досягає
95%. Понад 1300 короткострокових прогнозів припливу води, які складаються
з завчасністю 1 - 15 діб, справджуються на 99%.
В період проходження весняної повені водосховища Дніпровского
каскаду наповнюються водою до об’ємів, які забезпечують потреби у воді
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сільського, комунального, рибного господарств, гідроенергетики тощо на весь
післяповеневий період. У зв’язку з цим, стан і якість гідрологічного
обслуговування в зимово - весняний період набуває важливого значення.
У відповідності з довгостроковими прогнозами припливу у водосховища
води Міжвідомча комісія приймала рішення щодо інтенсивності спрацювання і
добового регулювання водосховищ по умовам зимівлі риби і з метою
запобігання затороутворення і підтоплення населених пунктів.
Ефективність використання водних ресурсів, експлуатації водних систем
та водосховищ, своєчасність прийняття необхідних заходів в разі виникнення
загрози стихійних гідрологічних явищ значною мірою залежить від рівня
розвитку та функціонування служби гідрологічних прогнозів та стану
гідрологічного забезпечення.
Організаційно система гідрологічного прогнозування базується на
розподілі обов’язків між організаціями Гідрометслужби, а саме:
- вся територія України розділена і відповідності до річкових басейнів на
зони прогностичної відповідальності між 9-ма оперативно-прогностичними
організаціями. Так, до складання гідрологічних прогнозів (консультацій) та
попереджень про гідрологічні небезпечні явища, стихійні гідрологічні явища
залучені загалом:
- Український Гідрометцентр - басейн Дніпра;
- ГМЦ ЧАМ - басейн Південного Бугу та Інгульця;
- Харківський центр з гідрометеорології (ЦГМ) - басейни Сіверського
Донця, річок Приазов’я;
- Львівський ЦГМ - басейни Дністра, Західного Бугу, правих притоків
Прип’яті;
- Закарпатський ЦГМ - басейн Тиси;
- Чернівецький ЦГМ - басейн Прута,
- Кримський республіканський ЦГМ - басейни річок Криму;
- Дунайська ГМО - Дунай;
- Світловодська ГМО - водосховища Дніпровського каскаду.
За заявками відділу гідропрогнозів в УкрНДГМІ розроблявся комплекс
методик довгострокових прогнозів елементів весняної повені, що мають
однаковий методологічний підхід і схоже програмне забезпечення, яке
дозволяє формувати автоматично на ЕОМ набори вхідних даних, виконувати
необхідні розрахунки та складати прогнози шарів стоку весняної повені. Крім
цього, є можливість представити прогноз у картованому вигляді.
У відділі гідропрогнозів впроваджено в оперативну практику ряд
методик із цього комплексу - по басейнах річок Верхнього Дніпра, Десни,
Середнього Дніпра, Прип’яті, а також по річках степової, лісостепової зони
(басейни Сіверського Донця, річок Приазов’я, Південного Бугу) та Полісся
(праві притоки). Впровадження їх в оперативну практику дозволяє охопити
єдиною автоматизованою системою прогнозування весняного стоку майже всю
рівнинну територію України.
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В цілому справджуваність довгострокових прогнозів знаходиться на рівні
81-85%, а короткострокових - 94-97%. Але певну тривогу викликають
довгострокові прогнози найвищих рівнів весняної повені, які в окремі роки
мали недостатньо високу справджуваність. Наприклад, це мало місце в 1988
році (73%), 1991році (66%). Проте у більшості випадків довгостроковий
прогноз коригується короткостроковими, що дає змогу орієнтувати споживачів
на зміни гідрометеорологічної ситуації.
Ряд прогнозів характеристик весняного стоку в зоні ЧАЕС подається у
ймовірністній формі у вигляді умовної кривої забезпеченості. Це розширює
можливості використання прогнозів кваліфікованими спеціалістами.
Гідропрогнозисти Гідрометслужби виконують великий обсяг робіт по
прогнозуванню небезпечних та стихійних гідрологічних явищ (НЯ, СГЯ). В
період розвитку НЯ та СГЯ дається оцінка ситуації, складаються
попередження, які доводяться до органів державної влади, управлінь, галузей
економіки, інформують про їх розвиток. Після закінчення цих явищ
здійснюється збір даних про наслідки НЯ та СГЯ, обстеження районів їх
розвитку, складання довідок та донесень про їх наслідки.
Особливо слід відмітити надзвичайно складну і відповідальну діяльність
прогностичних підрозділів Гідрометслужби під час загрози та проходження
катастрофічних паводків.
А вони значно почастішали на території України останнім часом.
Наприклад, лише в Карпатському регіоні катастрофічні паводки відбулися у
1998 та 2001 роках (басейн р.Тиси), у 2008 та 2010р. – у басейні Дністра.
У цей період і спостережні, і прогностичні організації працювали у
цілодобовому режимі. Вони дійсно були передовою ланкою у ліквідації
наслідків паводків, бо від інформації про просування паводкових хвиль і
прогнозів залежала вся робота сил МНС та інших відомств.
Значний особистий вклад у цю роботу внесли керівники Закарпатського,
Чернівецького і Львівського ЦГМ М.Данилюк, Т.Негадайлова. І.Федик та
працівники цих організацій, а також керівники та працівники Українського
Гідрометцентру, а також керівництво Гідрометслужби.
Необхідно вказати ще на одну важливу ділянку діяльності гідрологів
прогнозистів. Як відомо, при будівництві гідротехнічних споруд потрібно
враховувати ймовірність тих чи інших гідрологічних характеристик. Так, при
проектуванні гідротехнічних споруд 1-ої категорії важливості необхідно
врахувати гідрологічні характеристики, які мають забезпеченість 0,01%
(повторюються один раз на 10000 років). Цих вимог потребують такі споруди,
як греблі великих ГЕС, мостові переходи через Дніпро, Десну, Дністер та
інших рік. Для споруд 2-ої категорії важливості розрахунки мають бути на
рівні 0,1% (повторюваність один раз на 1000 років), для споруд 3-ої категорії
важливості
необхідно
знати
забезпеченість
деяких
гідрологічних
характеристик на рівні 1% (повторюваність один раз на 100 років). Якщо
мостовий перехід збудований на меншу, ніж потрібно забезпеченість, то слід
чекати, що при великому об’ємі повеневої води ця споруда буде зруйнована, а
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це принесе дуже великі збитки. І, навпаки, якщо мостовий перехід буде
збудовано з надто великим резервом, то це призведе до великих витрат коштів.
Знання ймовірнісних характеристик потрібні також для визначення міцності
інших споруд, таких як телевізійні вежі, опори ліній електропередач, заводські
труби тощо. Розрахунки ймовірнісних гідрометеорологічних характеристик
виконують спеціалісти різних установ Гідрометслужби.
У відділах гідрологічного забезпечення народного господарства
тривалий час працювали і працюють В.І.Ніколаєв, В.М.Лило, А.А.Гусєва,
В.М.Бойко (зараз вона очолює відділ гідропрогнозів), О.М.Орлова,
Л.П.Петренко, В.Д.Шерстньова, Л.А.Штихно, Т.О.Седлецька, Т.М.Касимова
(Укргідрометцентр),
С.М.Колодко
(Львівський
ЦГМ),
А.П.Темнова,
Н.Платонова (Закарпатський ЦГМ), В.М.Фаворова (Харківський ЦГМ),
О.І.Ушакова і Н.М.Охріменко (Кримський республіканський ЦГМ),
І.В.Мосьпан (Гідрометцентр Чорного і Азовського морів) та інші.
4.5.5 Розвиток чисельних методів прогнозів. В середині 70-х років для
складання прогнозів погоди вже широко використовувались чисельні методи,
тому в травні 1975 року в складі Українського бюро погоди був створений
відділ чисельних методів прогнозів та програмування.
Протягом декількох років у відділі проводились випробування різних
варіантів регіональної чисельності моделі прогнозу тиску атмосферного
повітря, геопотенціалу, температури, напрямку та швидкості вітру на основних
ізобаричних поверхнях, а також прогнозу метелементів на поверхні землі
(автори методик А.І.Ромов, Б.І.Гуркула та Т.Д.Лев).
На ЕОМ “Мінськ - 32” свого часу були автоматизовані деякі розрахункові
методи прогнозів метелементів та явищ природи: прогноз опадів за методом
В.С.Антонова, прогноз гроз за методом І.А.Славіна, граду - за методом
Н.І.Глушкової, шквалу - за методом Р.Д.Решетова. Вказані методи були
складовою частиною карти параметрів конвекції. Ця карта розраховувалась
щоденно на підставі даних 80 пунктів радіозондування. Вихідні дані
(аерологічні телеграми) вводились у ЕОМ з перфострічки. Результати
розрахунків вносилися на карту ф-206 з допомогою РУ “Дігіграф”. Програмне
забезпечення вводу інформації, розрахунків прогнозів, винесення результатів
на карту розробили програмісти обчислювального центру та відділу чисельних
методів УкрГМЦ. Карта параметрів конвекції передавалась по факсимільних
каналах в оперативні підрозділи до 1989 року, коли було припинено
експлуатацію ЕОМ “Мінськ - 32”.
З організацією Гідрометцентру України у 1983 році відділ був
перейменований у відділ удосконалення, випробування і впровадження нових
методів і методичного керівництва мережними підрозділами. До складу відділу
було введено посаду інженера - синоптика.
З вересня 1988 року на відділ було покладено виконання робіт по
вдосконаленню схем прогнозування забруднення атмосферного повітря і
методичному керівництву мережними установами з цього питання. Відділ
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почав називатися “Відділ чисельних методів прогнозування і прогнозів
забруднення повітря”. Основні питання, які вирішувались у відділі:
випробування, удосконалення і доведення до мережних підрозділів України
чисельних методів метеоелементів, забезпечення промислових підприємств і
природоохоронних органів міста Києва інформацією про очікувані рівні
забруднення повітря.
У 1989 - 1990 роках у відділі була розроблена схема прогнозу
забруднення повітря за методом графічної регресії для Києва на зимовий і
літній сезони. Виконавці цієї теми - інженер 1-ої категорії Л.С.Щербуха,
інженер 2-ої категорії І.К.Ромушкевич. Існує методика прогнозування
забруднення повітря від великих промислових підприємств міста Києва
(Л.С.Щербуха).
У 1990 році було впроваджено в оперативну практику чисельну модель
прогнозу баричного поля, основних метелементів і явищ погоди з завчасністю
36 годин, яка була розроблена в Білоруському гідрометцентрі. Схема
адаптована для території України (на ЕОМ ЄС-1061) провідним інженеромпрограмістом М.П.Кравченко і начальником відділу А.І.Загорною. Результати
розрахунків (прогноз екстремальної температури повітря, кількості зливних і
обложних опадів, наявності туману і ожеледі, грози, граду, шквалу) наносились
на кільцеву карту ф106 РУ “Дігіграф” і передавались в оперативні організації
по фамільним каналам. Програмне забезпечення цих робіт розроблено
М.П.Кравченком.
У 1994 році відділ приймав участь в розробці методики прогнозу
забруднення повітря для міста Луганська (відповідальний виконавець розробок
УкрНДГМІ), згодом і для інших міст.
Інженер Л.С.Щербуха була однією з виконавців теми “Розробка
методики короткочасного прогнозу наявності і висоти затримуючих шарів в
прикордонному шарі атмосфери над рівнинною частиною України в холодний
період року” (відповідальний виконавець УкрНДГМІ).
В різний час відділом керували В.М.Седлецький, В.І.Дугінов,
А.І.Загорна.
4.6 Технічне забезпечення діяльності Гідрометеорологічної служби.
З самого початку гідрометеорологічних спостережень для їх здійснення
використовувались різні прилади. Це були найпростіші прилади - флюгери,
термометри та ін. Наприклад, на метеорологічних станціях серед діючих були
флюгер Вільда, опадомір із захистом Нифера, геліограф Кемпбеля, психрометр.
Всі ці прилади були введені в практику в першій половині або в середині XIX
століття. Вони діяли аж до 50-х років XX століття, а деякі служать
гідрометеорології і в наш час. Це - психрометр, барограф, термограф,
гідрограф, грунтові термометри та ін.
Особливу увагу до використання більш сучасних приладів, їх утримання
та повірки стали приділяти ще в довоєнні роки. З цією метою при Управлінні
гідрометслужби України було організовано бюро повірки приладів (1940). Це
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бюро відігравало важливу роль у підготовці приладів до спостережень,
забезпеченні єдності і якості метеорологічних спостережень. Бюро
продовжувало виконувати свою діяльність в нових організаційних рамках у
складі Центру технічного обслуговування. У бюро працює, в основному,
молодь, разом з тим працюють і висококваліфіковані спеціалісти, які мають
стаж більше 50 років, зокрема В.А. Громачевський.
В післявоєнні роки була створена ремонтно - відновлювальна партія, яка
займалась приведенням до ладу устаткування на гідрометеорологічній мережі.
З 1946 року мережу почали оснащувати більш складними приладами.
Так, в Гідрометслужбі з’явились дистанційні метеорологічні станції ДМС-Н49, анемборумбометри АРМЕ-2 та ін. В той же час з’явились перші
радіолокаційні станції, які призначались для використання в аерологічних
спостереженнях.
Наступний суттєвий крок у справі технічного оснащення
гідрометеорологічних спостережень було зроблено в 1958 році. З того часу
почалось оснащення мережі електромеханічними самописцями М-12, які були
прообразом сучасних анеморумбометрів М-63 та його модифікацій. Тоді ж
впроваджені в метеорологічну практику анеморумбометри М-47, похідні
снігоміри М-30М, М-31-М, реєстратори - прогнозисти атмосфери М-37,
самописці швидкості течії води БПВ, гігрометри і гігрографи з тваринною
плівкою, самописці роси. В 1961 році появились реєстратори висоти нижньої
межі хмар А-26. Всі ці прилади дозволяли інструментально і дистанційно
виконувати виміри, які до того часу здійснювались візуально. Автоматичні
прилади забезпечували надійність спостережень та їх незалежність від
фізичного та емоційного стану спостерігачів. З цієї точки зору принципово
новими були автоматичні станції АРМС М-36, які монтувалися, як правило, у
важкодоступних місцях і автоматичний радіовимірювач вітру АРИВ М-42,
який встановлювався на акваторії водоймищ. АРМС М-36 з автономним
живленням і системою підзарядки передавала по радіо вісім разів на добу
інформацію про атмосферний тиск, температуру і вологість повітря, напрямок і
швидкість вітру. По тому ж принципу працював радіовимірювач вітру.
З точки зору сучасного спеціаліста це були громіздкі енергоємні
електромеханічні автомати з невеликою надійністю в роботі. Але головна їх
заслуга полягає в тому, що на той час це були перші випадоки використання і
обслуговування приладів, які знімали і надавали інформацію без участі
людини. Пізніше ці автоматичні станції вдосконалювались, ставали
надійнішими в роботі, дозволяли накопичувати досвід експлуатації складних
апаратів.
Для поліпшення роботи автоматичних станцій в 1958 році була
організована група впровадження і обслуговування нової техніки. В цьому ж
році на мережі аерологічних станцій почали впроваджувати радіотеодоліти
“Малахіт”, які поряд з радіозондами А-22 були значною технічною новинкою.
Ці апарати замінили діючі в той час радіолокатори РЛС СОН-2 і радіозонди
Молчанова. З метою більш ефективного використання нових частот в ефірі
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стали застосовувати дальномірні приставки до радіотеодоліту “Малахіт”, а
радіозонд почав працювати, як випромінювач зворотного імпульсу. Перший
радіотеодоліт “Малахіт” був встановлений на аерологічній станції Шепетівка в
1958 році. Згодом ці радіотеодоліти встановили на решті аерологічних станцій.
Але, у зв’язку із значним перевантаженням ефіру,
використання
радіотеодоліту стало неможливим. Тому в Києві, Чернівцях і Сімферополі були
впроваджені нові станції типу “Метеор”, “Метеорит”, радіодіапазон яких був
вільним від перешкод. До цих станцій додавались спеціальні комплекси АВК в
комплекті з обчислювальною технікою, що дозволило приймати інформацію
від радіозондів в автоматичному режимі, реєструвати сигнали і вести їх
обробку.
В той же час бурхливо розвивались технічні засоби для проведення
метеорологічних спостережень у приземному атмосферному шарі. На мережі
широко застосовувались такі прилади, як електротермометр АМ-2М; установка
для вимірювання температури грунту М-54; максимально-мінімальний
термометр
АМ-17;
поляризаційний
вимірювач
видимості
М-53А;
нефелометрична установка М-71; прилад для вимірювання нижньої межі хмар
ІВО “Облако” та його модифікації, прилади для визначення прозорості
атмосфери РДВ-1, РДВ-2, РДВ-3, ФІ-1; анеморумбометри М-63-М-1 та їх
модифікації; які до середини 70-х років практично витіснили флюгер Вільда
(щоправда, цей флюгер можна побачити на деяких станціях і сьогодні). Багато
приладів було знято з виробництва.
В 1961 році в УГМС була організована ремонтно - монтажна партія, а в
1965 році - відділ нової техніки (згодом – відділ техніки), якому було
підпорядковано Київську монтажну партію (колишня ремонтно - монтажна
партія). Крім того, в деяких обласних організаціях були створені регіональні
монтажні партії, які забезпечували і забезпечують впровадження і технічне
обслуговування приладів та устаткування.
Суттєвим внеском в подальше вдосконалення метеорологічного
забезпечення авіації було застосування комплексних радіотехнічних станцій
КРАМС і радіолокаційних станцій МРЛ. Станції КРАМС дозволили значно
підвищити оперативність збору інформації з різних об’єктів аеродрому і
розповсюджувати цю інформацію по різних каналах і службах. Одночасно ці
станції підвищили об’єктивність і достовірність інформації, яка
документувалася в автоматичному режимі, що дуже важливо в роботі
аеропортів.
Починаючи з 1970 року, станції КРАМС були впроваджені в аеропортах
Бориспіль, Жуляни, Сімферополь, Донецьк, Львів, Харків і Миколаїв.
Аеропорти оснащувались радіолокаційними станціями МРЛ-1, МРЛ-2, МРЛ-5,
з допомогою яких з’явилась можливість виявляти і простежувати переміщення
осередків гроз і зливових опадів в радіусі до 300 км від станції; визначати
горизонтальну і вертикальну протяжність хмарових утворень, напрямок та
швидкість їх переміщення. Станції МРЛ-1 були встановлені в 1970 році в
Харкові, в 1971 році - у Львові, в 1972 році - в Сімферополі, в 1975 році - в
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Борисполі; станції МРЛ-2 встановлені в 1971 році в Запоріжжі, в 1975 році - в
Донецьку, в 1976 році - в Чернівцях, в 1981 році - в Хмельницькому; станції
МРЛ-5 встановлені в 1988 році в Сімферополі, в 1990 році - в Борисполі і
Запоріжжі, в 1992 році - в Донецьку.
Разом з цим йшло технічне оснащення станцій мережі для проведення
гідрологічних спостережень та робіт. Найбільшу роль в полегшенні та
механізації
гідрологічних
спостережень
відіграли
дистанційні
гідрометеорологічні установки
ГР-70 та ГР-64, вимірювачі швидкості води
та ін.
Слід відзначити спеціалістів, які працювали і працюють в цій галузі. Це В.А.Громачевський, М.І.Шаповал, А.М.Медвецький, трудовий стаж роботи в
гідрометслужбі яких перевищує 50 років, В.М.Желєзняк, який працює більш як
45 років та інші.
4.6.1 Організація прийому супутникової метеорологічної інформації.
У 1966 році в Києві розпочалися роботи з підготовки до прийому супутникової
метеорологічної інформації. На той час в космосі вже працювали
метеорологічні штучні супутники США типу “ЕССА” (2-ої, 3-ої, 4-ої
модифікацій) і “Німбус”.
Для розміщення обладнання станції прийому супутникової інформації
був використаний фургон радіотеодоліту “Малахіт”. Основним завданням було
розрахувати параметри і виготовити спіральну антену і антенний підсилювач,
здатні забезпечити стійкий прийом такої інформації. У вигляді фотографічних
знімків ця інформація повинна була вводитися на фототелеграфний апарат
типу “Нева”, модернізований у відповідності до нових вимог.
Монтаж обладнання і випробування станції, вибір місця її базування
закінчили в 1967 році. Результати роботи станції подавали надію. Тому було
вирішено організувати при Київському бюро погоди групу з прийому
супутникової
інформації.
Очолив
групу
досвідчений
синоптик
М.Ю.Винокуров. Основні роботи по монтажу обладнання і забезпеченню
прийому супутникової інформації здійснював інженер цієї групи
В.К.Віленський. Групу було розташовано на території Українського науководослідного гідрометеорологічного інституту в будинку, де зараз знаходиться
Бюро повірки гідрометприладів.
1 січня 1968 року розпочався регулярний прийом супутникової
інформації, яка оброблялась на місці, а згодом доставлялась в Бюро погоди.
З метою скорочення строків доставки інформації і економії витрат на
транспорт, у 1969 році була організована фотолабораторія і апаратна зв’язку в
будинку Управління гідрометслужби по вул. Золотоворітській,6. Станція
прийому супутникової інформації залишилась на старому місці, яке було
віддалене від індустріальних радіоперешкод. Радіосигнали, які приймались
станцією, з допомогою міської телефонної мережі передавались в апаратну
зв’язку і звідти у фотолабораторію для друкування фотознімків хмарності,
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переданих штучними супутниками. Група супутникової інформації була
підпорядкована Центральному вузлу зв’язку Управління гідрометслужби.
У 1972 році стали до ладу нові метеорологічні штучні супутники Землі
США типу “ITOS”, які забезпечували передачу інформації в інфрачервоному
діапазоні (до цього часу інформація поступала тільки у видимій частині
спектру). З цією метою на борту супутника стали застосовуватись скануючі
системи з інфрачервоними радіометрами і фотометрами. Зображення
передавалось безперервно. Це дозволяло отримувати інформацію при кожному
пролітанні супутника над територією України. Однак, залишився один недолік
- нерівномасштабність зображення в центрі і по краях знімку, що пояснюється
сковзанням кута сканування (нахилу радіохвиль) і кривизною поверхні Землі.
Деякі викривлення обумовлені ефектами Доплера (заворот підсупутникового
сліду) та іншими причинами. Ці недоліки в подальшому було усунено за
рахунок комп’ютерного виправлення викривлень на супутниках США, а також
за допомогою спеціальної системи, яку було застосовано на сканерах
супутників типу “Метеор” (СРСР). Впровадження цих інженерних рішень
дозволило отримати рівномасштабні знімки по всій площі зображення і дало
можливість прив’язки їх координат до конкретної території.
Висота орбіти супутників складала 1500 км над поверхнею Землі. Значне
підвищення якості отриманої із супутників метеорологічної інформації
дозволило використовувати її у повсякденній прогностичній практиці
синоптиків. Крім того, супутникова інформація почала використовуватись
народногосподарськими організаціями, науковими закладами.
У 1973 році була отримана і змонтована нова станція з дистанційним
приводом типу ІС-1895. Її впровадження дозволило поліпшити умови праці
радіооператорів, а прийом супутникової інформації забезпечувався цілодобово.
Таким чином, був завершений перший етап організації прийому і використання
в прогностичній практиці супутникової метеоінформації. Київ став одним з
перших в СРСР (після Москви і Новосибірська) міст, де було організовано
прийом супутникової метеорологічної інформації.
Пізніше були організовані пункти прийому супутникової інформації в
Одесі і Сімферополі, а останніми роками відповідно до укладених угод з
Європейською асоціацією метеорологічних супутників – у ряді обласних
центрів і в УкрНДГМІ.
Аналогічні пункти організовувались і в інших містах Союзу РСР.
Представники Гідрометслужби України, зокрема В.К.Віленський, надавали
технічну допомогу в налагоджуванні апаратури та технології обробки
супутникової інформації в Баку і Єревані. Це був період активного розвитку
супутникових систем і мережі наземних станцій прийому інформації з космосу.
Регулярно проводились семінари з питань отримання і використання
супутникової інформації. Такі семінари в 70-і роки були проведені в Іванові,
Обнінську, Москві (Росія), Луцьку та в інших містах.
Поступово вдосконалювалась система орбітальних супутників “Метеор”.
Однак, на відміну від ШСЗ США, які працюють на синхронних сонячних
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орбітах, система “Метеор” тоді працювала на несинхронних орбітах, що значно
ускладнювало використання інформації, отриманої з цих супутників з метою
прогнозу погоди.
З 1978 року для прийому і обробки метеоінформації почали
використовувати апаратуру системи “Ізотоп-2”. Використання цієї апаратури
після виведення на орбіту американських супутників “Тайрос” (починаючи з
серії NOAA-6) дозволило одержувати надійну інформацію цілодобово.
Американські супутники системи “Тайрос” крім інформації низької роздільної
здатності передавали інформацію високої роздільної здатності в діапазоні
надвисокої частоти. Ця інформація пристосована для обробки на комп’ютері.
Все це значно розширило сферу використання супутникової метеорологічної
інформації.
Створення системи геостаціонарних супутників “Метеосат” дозволило
отримувати також інформацію про погоду з регіональних метеорологічних
центрів (Оффенбах, Рим, Москва та інші) з допомогою космічної системи
зв’язку.
Отримання стійкої і надійної метеоінформації забезпечують
співробітники групи по прийому супутникової інформації. Більш як 45 років
працюють в цій групі провідний інженер В.К.Віленський і радіооператор
Б.П.Пушко.
4.6.2 Використання флоту і плавзасобів в гідрометеорологічних
спостереженнях та дослідженнях. Для виконання гідрометеорологічних робіт
на акваторії морів, озер, водосховищ і на ріках Гідрометслужба
використовувала власний флот.
В довоєнний період (1918 - 1941рр.) флот служби складався з кількох
морських парусно - моторних суден, маломірних катерів і рибальських
мотофелюг прибережного плавання. На ріках України всі види гідрологічних
робіт виконувались за допомогою маломірних самохідних суден і
несамохідних гребних човнів.
Після Великої Вітчизняної війни флот Гідрометслужби України
поповнився трьома парусно - моторними судами морського прибережного
плавання водотоннажністю до 50 тонн і потужністю головних двигунів від 40
до 80 кінських сил та кількома річковими суднами водотоннажністю до 30
тонн. Серед цих суден - мотокатер “Рейд” озерної станції Запоріжжя,
мотокатер “Отмель” гідрологічної станції Київ та інші. Крім цих суден в
гідрологічних
роботах
використовувались
мотокатери
вітчизняного
виробництва і трофейні маломірні суда.
В 60-і роки флот гідрометслужби поповнився новими судами різних
типів і проектів, в тому числі: СРТ типу “Логгер”, СЧС-150, АЧС-150
водотоннажністю від 100 до 500 тонн, потужністю головних двигунів від 150
до 300 кінських сил. Це: науково - експедиційне судно (НЕС) типу Логгер
“Мгла” Басейнової гідрометеорологічної обсерваторії Чорного та Азовського
морів, НЕС типу СЧС-150: “Галс” Дунайської гідрометобсерваторії, “Прибой”
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морської гідрометстанції Одеса-порт, “Гідрозонд” (МГ Опасне), “Риф”
(Маріуполь), експедиційне судно типу АЧС-150 “Ураган” Миколаївської
гідрометобсерваторії. До речі, на вказаних суднах “Гідрозонд” і “Риф” у 1976,
1977 роках проходили океанографічну практику студенти Київського
держуніверситету В.М.Ліпінський та І.П.Семенова, які потім працювали у
Гідрометслужбі.
У той же період Гідрометслужба України одержала 11 нових суден
вітчизняного виробництва водотоннажністю від 8 до 45 тонн, які
використовувались для виконання гідрологічних робіт в прибережній частині
морів, на озерах, водосховищах і великих ріках. Серед цих суден п’ять типу
376у: теплохід “Метель” (ГМБ Іллічівськ), теплохід “Меридіан” (Дунайська
ГМО), теплохід “Нептун” (МГ Ялта), теплохід “Прилив” (Кременчузька ГМО),
теплохід “Дрейф” (озерна станція Нова Каховка) тощо.
Судно типу озерного буксира “Шквал” водотоннажністю 30 тонн,
потужністю головного двигуна 150 кінських сил, було доставлене на Красно Оспольське водосховище для виконання всіх видів гідрометеорологічних робіт
на цьому водному об’єкті.
Мотокатери водотоннажністю 9 тонн, потужністю головних двигунів 150
кінських сил, були поставлені озерній станції Київ для виконання робіт на
Київському водосховищі (м/к “Вітромір”), озерній станції “Печеніги” для
виконання робіт на Печенізькому водосховищі (м/к “Вимпел”).
Для виконання робіт на водосховищах Дніпра були придбані суда
озерного плавання типу Т-63-0, водотоннажністю 22 тонни (т/х “Рейд” - озерна
станція Запоріжжя, т/х “Пеленг” - озерна станція Канів, т/х “Вітер” - озерна
станція Вишгород). До складу флоту надійшло 32 маломірних судна,
водотоннажністю від 2 до 8 тонн, потужністю двигунів від 6 до 75 кінських
сил.
У 1968 році до складу флоту Служби надійшло головне океанське
науково-дослідне судно погоди (проекту В-88) “Пассат”, водотоннажем 3500
тонн з двома головними двигунами потужністю по 2400 кінських сил кожен.
До 1972 року було придбано ще четверо таких суден (“Мусон”, “Порив”,
“Шквал”, “Вихор”). Останні два судна були перейменовані: “Шквал” - на
“Георгій Ушаков”, а “Вихор” - на “Ернст Кренкель”. Ці судна виконували
великий обсяг наукових досліджень в Світовому океані. Вони освоїли
спеціальні полігони - два в Атлантиці: Бермудський і Бразильський, один в
Індійському океані. Ці ж судна виконували дослідження в північних широтах
Атлантичного океану. База експедиційного флоту була розташована в Одесі, а
судна приписані до Одеської гідрометеорологічної обсерваторії і Одеського
відділення Державного океанографічного інституту.
База флоту Гідрометслужби України на початку 70-х років виконала
велику роботу по прийманню від Польської суднобудівної промисловості
науково-дослідних суден, їх дооснащенню на Севастопольському
судноремонтному заводі, перегонки в порт Владивосток для передачі
Далекосхідному науково-дослідному гідрометеорологічному інституту.
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До 1973-го року на базу флоту Гідрометслужби України прийшло ще два
судна проекту Київського суднобудівного заводу “Ленінська кузня”. Їх
водотоннажність 1300 тонн, потужність головних двигунів по 900 кінських сил
кожен.
У 1973 році флот Українського управління гідрометслужби мав у своєму
складі 45 самохідних суден і 426 гребних човнів і шлюпок. Всі судна були
обладнані новітнім на той час устаткуванням, приладами та апаратурою.
Кожне науково-дослідне судно погоди протягом року виконувало по 2-3
тримісячні рейси у Світовому океані. У 1972 році науково-дослідні судна
“Пассат” і “Мусон” приймали участь в 4-х місячній експедиції, що проводилась
в екваторіальній Атлантиці під егідою ООН по міжнародній програмі
“Тропекс - 72”.
Успішне виконання програм досліджень в океані було можливим завдяки
вмілому підбору наукових кадрів і допоміжного персоналу, а також складу
команд суден. Велика робота виконувалась екіпажами суден, які очолювали
В.П.Паламарчук (капітан НДСП “Пассат”), В.Б.Голяк (капітан НДСП “Мусон”),
В.І.Харалдін (капітан НДСП “Порив”) та інші.
Велику увагу створенню бази флоту, її укріпленню, організації наукових
експедицій приділяв начальник Управління гідрометслужби України того часу
Т.К.Богатир. Він глибоко вникав у кожне питання, пов’язане з організацією
експедицій, оснащенням суден приладами і устаткуванням, виконанням
екіпажами рейсових завдань тощо. Т.К.Богатир особисто зустрічав в
Одеському морському порту кожне судно, яке поверталось з чергового
океанського рейсу. Він проявляв постійну турботу і приділяв увагу до потреб
особового складу екіпажів і учасників наукових експедицій.
У 1973 році за згодою начальника Управління гідрометслужби України
того часу М.П.Скрипника база експедиційного флоту з усіма суднами була
передана на баланс Державного океанографічного інституту (м. Москва).
Згодом цей унікальний експедиційний флот (після закриття Одеського
відділення
океанографічного
інституту),
був
взагалі
втрачений
Гідрометеорологічною службою. Його передали до системи Мінприроди
України в 1991 році.
Флот гідрометслужби України після цих подій складався тільки із суден
каботажного, озерного і річкового плавання та гребних човнів. Ці судна
поступово старіли і виходили з ладу.
До 1990 року на вимогу “Регістра” частина суден була списана з балансу
судновласників і передана морським школам та училищам для використання в
навчальних цілях. Це судна “Галс”, “Риф”, “Ураган”, “Нептун”, “Дрейф” та
інші. 26 маломірних суден із-за приходу в повну непридатність були списані і
здані на металобрухт.
Замість списаних суден гідрометслужба одержала два самохідних судна
необмеженого плавання типу РС - 300 “Нептун” і типу ПТР - 50 “Ураган”,
водотоннажем по 300 тонн, потужністю головних двигунів по 300 кінських сил.
Було придбано два судна каботажного морського плавання типу СЧС - 225
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“Циклон”, водотоннажністю 150 тонн, потужністю головного двигуна 225
кінських сил і типу СЧС - 150 “Тайфун”, водотоннажем 137 тонн. Також
придбано два судна проекту РМ - 376 (“Залив”і “Снег”), одне судно проекту
1606 “Туча” і шість одиниць маломірних суден озерного і річкового плавання.
Всього до складу флоту поступило 13 самохідних суден і 62 гребних човни.
В період з 1991 по 1996 рік було списано з балансу судновласників
Держкомгідромету України три судна типу Т-63-0, одне КС-100А і 48 одиниць
несамохідних гребних човнів. Взамін було придбано два самохідних судна,
т/х проекту 14701 “Тимофій Богатир” і науково-дослідне судно проекту 1430
“Георгій Готовчиць”, 44 несамохідних гребних човни.
4.6.3
Використання
обчислювальної
техніки
в
обробці
гідрометеорологічної інформації. Обчислювальний центр Українського
республіканського управління по гідрометеорології і контролю природного
середовища створено в 1969 році.
Для розміщення технічних засобів і співробітників було проведено
капітальний ремонт будинку по вул. Толстого, 14 (в минулому Київська
метеорологічна обсерваторія). Великі зусилля до організації виконання
будівельних робіт доклав заступник начальника УГКС М.О.Абашин та інші
співробітники Управління.
Крім виконаного великого об’єму будівельних робіт, було також
виконано низку організаційних і технічних заходів з підготовки кадрів для
роботи на електронно-обчислювальній техніці. В Мінську організували курси
на заводі ЕОМ для спеціалістів, які готувались до прийому і експлуатації
технічних засобів та створення прикладного програмного забезпечення.
В лютому 1972 року було отримано ЕОМ “Мінськ-32”, яку введено в
експлуатацію в квітні цього ж року. Перше завдання, виконане на ЕОМ прогноз елементів і явищ погоди по території України. Виконати це завдання
допомогли спеціалісти Обчислювального центру Білоруського УГКС.
Стратегічним напрямком діяльності Обчислювального центру вибрано
прийом і обробку оперативної інформації. Через те, що обчислювальний центр
розміщувався на вул. Толстого, а служба зв’язку - на вул. Золотоворітській,
постало питання придбання засобів зв’язку і телеобробки. В 1972 році
одержали пристрій стикування ЕОМ з каналами зв’язку - “Мінськ-1560”,
телеграфні апарати і додаткове обладнання.
Здійснили модернізацію обладнання “Мінськ-1560” для безперервного
введення інформації в ЕОМ. Одночасно з введенням в експлуатацію технічних
засобів проводились роботи з модернізації прикладного програмного
забезпечення для прийому та обробки на ЕОМ оперативної інформації.
У 1973-1974 роках отримали графічні пристрої для автоматичного
нанесення картованих матеріалів, підготовлених на ЕОМ. Розпочали нанесення
метеорологічних карт погоди МПК-106 і даних метеорологічних
радіолокаторів - стиковану карту МРЛ. З часом, коли було розроблено і
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впроваджено в оперативну практику програмне забезпечення, приступили до
обробки гідрологічної, агрометеорологічної і аерологічної інформації.
Нанесення картованих матеріалів автоматизованим способом значно
покращило якість матеріалів, частково полегшило працю техніків, які раніше
виконували ці роботи вручну. Прогноз елементів і явищ погоди по території
України, виконаний на ЕОМ, дав можливість синоптику більш досконало
проаналізувати синоптичну обстановку, порівняти і зробити досконаліший
прогноз по обласних центрах України.
Обробка даних висоти снігового покриву, запасів води, розрахунки
притоку води до Київського та Канівського водосховищ допомагали гідрологам
точніше прогнозувати характеристики водопілля.
Найактивніше по впровадженню засобів обчислювальної техніки
працювали агрометеорологи. За порівняно короткий час впровадили обробку
даних про опади з мережі спостереження, прогноз вологозабезпеченості,
прогноз перезимовлі озимих культур тощо.
В кінці 70-х і до середини 80-х років в Обчислювальному центрі
працювало 27 співробітників: інженерів-електриків, програмістів, техніків,
операторів ЕОМ. Проводились наради по використанню обчислювальної
техніки, семінари.
Колектив ОЦ в різні роки очолювали Волотовський І.М., Винокуров
М.Ю. Зараз його очолює Аврамич І.П.
Значний вклад в експлуатацію обчислювальної техніки, модернізацію,
розробку прикладного програмного забезпечення в цей період роботи ОЦ
внесли кваліфіковані спеціалісти: Головач А.І., Храковська Р.Г., Грекова Л.В.,
Кизилова О.О., Мюллер Є.Б., Конобесь Р.І., Плосконосова А.І. та багато інших.
Завдання, які ставились перед колективом ОЦ, вирішувались, але були
труднощі через відсутність виробничих приміщень. Подальший розвиток,
оновлення засобів обчислювальної техніки, розширення номенклатури завдань,
обробка кліматичної інформації - все це практично виконати було неможливо.
Значним гальмом у розвитку ОЦ було відособлене розміщення
Автоматизованої служби прийому даних (АСПД) на Золотоворітській,6, а
Обчислювального центру - на Толстого,14. Всі види гідрометеорологічної
інформації надходять по каналах зв’язку, тому для подачі її на ОЦ потрібно
було вирішувати складні питання оренди міських каналів зв’язку, експлуатації
додаткових технічних засобів.
З великими труднощами вирішувалось питання проектування нового
будинку на Золотоворітській, де планувалось розмістити ОЦ, АСПД,
Український ГМЦ. Будівництво будинку розпочато в 1985 році і закінчено в
1987році. На жаль, приміщення Гідрометслужби на вул. Толстого згодом було
втрачене для Гідрометслужби.
Згідно рознарядки ГУГМС з Мінського заводу електроннообчислювальної техніки у вересні 1987 року одержано ЕОМ ЕС-1061. У
вересні-жовтні цього року проводилась установка ЕОМ, прокладка
комунікацій.
ЕОМ
рекомендувалось
використовувати
у
великих
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обчислювальних центрах для управління і аналізу об’єктів швидкодіючих
процесів в реальному вимірі часу. ЕОМ ЕС- 1061 в Гідрометслужбі України
планувалось використовувати для прийому гідрометеорологічної інформації з
системи комутації даних АРД-Р-”Циклон”, створення оперативної бази даних,
розрахунків числової моделі прогнозу елементів погоди, обробки кліматичної
інформації.
Для прийому гідрометеорологічної інформації з каналу зв’язку АРД-Р”Циклон” модернізовано пристрій ЕС-7903. Одночасно впроваджено
прикладне програмне забезпечення, яке забезпечило прийом інформації.
Для автоматизованої обробки і нанесення карт погоди, інших графічних
матеріалів у 1987 році з Київського заводу “Електронмаш” одержано УОК
ЕОМ СМ 1420, графічні пристрої, виконано роботи стикування СМ 1420 з
графічним пристроєм ЕС - 7907А та АРД-Р-”Циклон”. Одночасно виконано
розробку прикладного програмного забезпечення прийому і нанесення
гідрометеорологічної інформації.
Значний вклад у вирішення цих складних технічних проблем внесли
спеціалісти ГІОЦ Храковська Р.Г., Грекова Л.В., Калістратенко Л.В., Ушакова
М.В., Мишаков О.В., Малиш А.Р., Лопаткін І.Є., Дроздов М.Д. та багато інших.
Починаючи з 1989 року розгорнуто роботи з обробки кліматичної
інформації. Було також здійснено першу чергу обробки гідрологічної
інформації на ЕС-1061.
Обробка метеорологічної інформації розпочата в 1991 році.
Автоматизованим способом видавались таблиці ТМС, ТМП, метеорологічні
щомісячники, щорічники.
Проводилась архівація інформації на магнітні носії.
Програмно-апаратним комплексом ЕС-1061-АСОІ3А проводилась також
обробка інформації по забрудненню атмосферного повітря. Видавались таблиці
ТЗА, довідки за півріччя і рік. Оброблялась також інформація по забрудненню
поверхневих вод “Гидрохимия”. Видавались таблиці щорічників з кількісних і
якісних показників поверхневих вод. Велась також обробка актинометричної
інформації.
За рішенням керівництва Держкомгідромету у зв’язку із значним
збільшенням в Обчислювальному центрі Держкомгідромету обсягів робіт по
прийому і обробці оперативної та режимної інформації, створенню сучасних
інформаційних баз даних про стан природного середовища, покладенням на
ОЦ нових функцій по методичному керівництву обласними та регіональними
організаціями з питань використання обчислювальної техніки з 1.01.1994р. ОЦ
реорганізовано у Головний інформаційно-обчислювальний центр (ГІОЦ). Його
надалі продовжував очолювати І.П. Аврамич.
ГІОЦ виконував обробку оперативної і режимної інформації та доводив її
до споживачів:
Через ЕОМ ЕС - 1061-АРД-Р-”Циклон”:
- національному диспетчерському центру енергосистем України;
- управлінню водних ресурсів Держводгоспу.
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Використовуючи ПЕОМ (модем) - телефонний канал:
- Кабінету Міністрів;
- Держкомнафтогазу;
- ДБВО (Вишгород);
- Штабу цивільної оборони Київської області.
Для виконання робіт з обробки оперативної гідрометеорологічної
інформації в реальному вимірі часу, кліматичної інформації про стан
природного середовища, доведення цієї інформації до споживачів
використовувались технічні засоби: ЕС-1061, СМ1420, ПЕОМ РС/АТ 286, 386,
графічні пристрої, лазерний принтер. На ЕОМ ЕС 1061 створено оперативну
базу даних, яка використовувалась спеціалістами ГМЦ, ЦГО (РЦСПС). ЕС
1061 за допомогою програмно-апаратних засобів “Тандем” зв’язана з ПЕОМ
РС/АТ 486. Створено програмне забезпечення на ПЕОМ, яке дозволяло разом з
програмно-апаратним комплексом “Тандем” на лазерному принтері HP Laser
jet4v наносити карти погоди МПК-106, МПК-206.
Зважаючи на те, що ЕОМ ЕС-1061 надзвичайно чутлива до коливань в
електромережі, потребує спеціальної стаціонарної системи охолодження та
кондиціювання, та в зв’язку з фізичним і моральним старінням, великою
енергоємністю, необхідно було вирішити питання технічного переоснащення
засобів обчислювальної техніки на менш енергоємні, але з більшими
технічними можливостями.
Фактично більша частина новозбудованого будинку на вул.
Золотоворітській,6 (а це 5 поверхів, на рахуючи підвалу та додаткового
технічного поверху) використовувалась саме для розміщення комплексу ЕОМ
ЕС-1061 та технічних систем забезпечення її функціонування. Зокрема, у
підвалі був збудований такий собі міні - завод холодильного обладнання.
Проте коштів на закупівлю нової обчислювальної техніки не було.
Керівництвом Держгідромету була проведена значна організаційна робота по
відшуканню можливих шляхів розв’язання питання. Для цього була
використана так звана проблема 2000 року – у всьому світі побоювались, що
обчислювальна техніка не зуміє безпроблемно перейти рубіж між
тисячоліттями – можливі суттєві збої через несприйняття операційними
системами появи нулів у датах - “пропаде час”. Була проведена відповідна
робота з Секретаріатом і керівництвом Кабінету Міністрів України, в
результаті чого в кінці 1999 року вийшло розпорядження КМУ про дозвіл
Держкомгідромету закупити відповідну обчислювальну техніку (причому, без
тендерних процедур, бо залишилось мало часу до кінця року). Кошти (а це
майже мільйон гривень – величезна на той час сума) виділялись з
Інноваційного фонду України.
В авральному темпі до кінця 1999 року потужне і доволі ефективне (на
той час) обладнання німецького виробництва було закуплене і практично
встановлене в приміщенні на вул. Золотоворітській, 6. Значні зусилля у
вирішенні цієї проблеми доклали начальник Гідрометцентру Кульбіда М.І,
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начальник ГІОЦ Аврамич І.П., та керівництво Держкомгідромету (адже гроші
необхідно було повертати Інноваційному фонду).
Проблему “2000 року” Гідрометслужба пройшла успішно. Збоїв у роботі
не було. Надалі була проведена значна робота по адаптації і стикуванню нової
обчислювальної
техніки
з
існуючим
периферійним
обладнанням,
вдосконалення апаратно – програмного забезпечення.
Поступово створювалась локальна мережа прийому та обробки
оперативної інформації.
В ГІОЦ сумлінно працювали і працюють по обробці різних видів
гідрометеорологічної інформації: начальник відділу Кравченко В.І., інженерипрограмісти - Ушакова М.В., інженери-метеорологи - Ульянова А.В., Усатенко
К.І., Скуратова Т.О., інженери-гідрологи - Кислякова С.О., Васильченко М.І.,
інженери-хіміки - Черняк З.О., Проценко Р.Д., техніки - Клецкова І.П.,
Сьомкіна І.О., Шейченко Н.А. та інші.
4.7 Міжнародне співробітництво в галузі гідрометеорології.
Міжнародні зв’язки українських гідрометеорологів є традиційними і
мають майже 200-річну історію. Перші метеорологічні спостереження, які
проводились у Києві, Одесі, Харкові, Миколаєві, Херсоні та в інших містах на
початку XIX століття, друкувались у Франції та Німеччині. Уже в той час
здійснювався жвавий обмін між країнами матеріалами спостережень та
друкарською продукцією. В бібліотеці Гідрометслужби України зберігається
велика кількість книг з гідрометеорології, геофізики та супутних галузей науки,
виданих у Франції, Англії, США, Німеччині та в інших країнах. Здійснювались
закордонні відрядження фахівців з гідрометеорології. Але міжнародні зв’язки
фактично припинились після Жовтневої революції. Винятком був лише візит в
Україну наприкінці 20-х років відомого норвезького метеоролога Тура
Бержерона. Тоді він читав свої лекції з методу фронтологічного аналізу в
Москві, Ленінграді та Києві.
Після утворення Укргімекому як складової частини загальносоюзної
Гідрометслужби українські гідрометеорологи брали участь у міжнародних
заходах, які проводились під егідою союзної служби. У 60 - 70-х роках
Управління гідрометслужби України брало участь у технічному
співробітництві з багатьма гідрометслужбами світу. В підрозділах УГМС
проходили стажування студенти ряду зарубіжних країн. Починаючи з 1960
року, понад 100 фахівців України брали участь в заходах щодо допомоги
гідрометеорологічним службам Монголії, Афганістану, В’єтнаму, Куби,
Тунісу, Іраку, Лаосу.
Так, у Національному інституті гідравлічних ресурсів Куби в різні часи
працювали В.Г.Булат, І.І.Трусов, Ю.П.Ліберовський, Ю.Ю.Палійчук. Вони
вивчали гідрологічний та метеорологічний режим, водний баланс річкових
басейнів, займались раціоналізацією існуючої мережі станцій та відкриттям
нових станцій, підготовкою кадрів місцевих гідрометеорологів. З допомогою
українських фахівців була досліджена ступінь зволоження природних зон
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Куби. І.І.Трусов та Ф.Ф.Давітая підготували монографію про кліматичні
ресурси Куби, яка видана російською та іспанською мовами в 1966 році.
Українські спеціалісти брали участь у розробці і складанні
перспективного плану розвитку метеорологічної мережі (І.І.Трусов), розробці
методики розрахунків елементів водного балансу водосховищ Куби
(В.Т.Булат). Ю.П.Літеровський організував підготовку гідрологічних
щорічників за всі роки спостережень на ріках Куби.
Група українських спеціалістів брала участь у становленні
гідрометеорологічної служби Афганістану. У 1962 - 1965 роках там працювали
аеролог С.Д.Артеменко, радіотехніки О.М.Філатов та О.І.Давиденко. Вони
навчали афганців методам радіозондування, виконували орієнтування та
коригування радіотеодоліту “Малахіт”. У Кандагарі на території військового
аеродрому вперше почались радіозондові спостереження в 1965 році, що дало
можливість забезпечити аерологічною інформацією потреби аеропортів
Пакистану, Індії, Радянського Союзу, Ірану та інших країн.
Український спеціаліст С.О.Лихмачов тривалий час очолював групу
наших фахівців у Афганістані. У 1975 році його змінив В.І.Дугінов. Згодом в
Афганістані були організовані аерологічні спостереження у Кабулі, де
працювали українські спеціалісти О.М.Костеров і аерологи С.М.Жушман і
М.С.Гальченко, який,
крім того, викладав аерологію в Кабульському
університеті.
Велику допомогу надавали українські фахівці Іраку, зокрема гідролог
О.Ф.Гайдай вимірював витрати води на ріках, організовував спостереження за
випаровуванням води в пустелі, розташованій у міжріччі Тигру і Євфрату.
У Монголії працювали наші фахівці І.І.Івашкевич, П.О.Цимбалюк,
Г.П.Вознюк, М.Н.Цвєтков, Л.І.Мойсеєнко, С.О.Лихмачов, В.О.Остроглазова,
Н.О.Лагун, Н.І.Шаповал, Л.М.Шаповал, О.В.Карпова, В.І.Дугінов та інші.
Низка українських фахівців працювала в Гвінейській республіці.
Зокрема, Д.О.Мишутін займався підготовкою місцевих кадрів.
Професор Т.І.Акімович і доцент М.І.Щербачов займались дослідницькою
роботою в Пекінському університеті (Китай); В.М.Земляков, М.А.Попова та
М.С.Гальченко - в університеті Улан-Батору (Монголія).
Деякі спеціалісти працювали за кордоном у якості експертів ООН.
В.О.Куликов у 1966 - 1967 роках в Лаосі брав участь у будівництві першої в
країні агрометеорологічної станції, складанні довідника “Клімат Лаосу”,
підготовці кадрів. О.В.Шахнович у 1956 - 1957 роках у Румунії працював
консультантом - кліматологом з питань аналізу кліматичних матеріалів, читав
лекції, брав участь в експедиціях. У 1964 - 1965 роках, як експерт ООН, він
працював у Лаосі. У метеорологічній обсерваторії під його керівництвом було
завершено кліматологічну обробку матеріалів спостережень станцій, виконано
кліматичне районування країни. У якості експерта ООН працював у Монголії
(1966), Гані (1968-69), Афганістані (1975-76) В.І.Дугінов. У Гані він був
призначений заступником директора метеорологічного департаменту. Тут під
його керівництвом та безпосередньою участю було підготовлено і видано ряд
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наукових праць з агрометеорології, метеорології тощо. В Афганістані
В.І.Дугінов читав лекції працівникам метеорологічної служби, брав участь в
організації аерологічних спостережень у Кабулі, Кандагарі і Гераті.
У 70-х роках українські спеціалісти М.К.Рибченко, О.О.Торжуткін брали
участь в дослідженнях Антарктиди. Трагічно загинули під час пожежі в
Антарктиці наші земляки І.О.Попов і О.Г.Крічак (останній очолював
аерологічний загін). Після створення Української антарктичної станції
“Академік Вернадський” в експедиціях в Антарктиді брали участь багато
співробітників Гідрометслужби України, зокрема В.М. Ситов (він
неодноразово очолював українські експедиції в Антарктиді),
В.Ф.
Грищенко, О.В. Серебряков, А.П. Тхорик, інші.
Україна з 1948 року (з часу утворення) є членом Всесвітньої
Метеорологічної Організації (ВМО) - спеціалізованої установи ООН. ВМО є
координатором міжнародного співробітництва, перш за все,
в галузі
спостережень за станом атмосфери, гідросфери, прогнозування погоди,
попередження про стихійні гідрометеорологічні явища, вивчення змін клімату,
їх наслідків та з інших питань, пов’язаних із вивченням стану природного
середовища. Штаб-квартира ВМО розміщена у Женеві (Швейцарія).
Конституційними органами ВМО є Всесвітній Метеорологічний Конгрес,
Виконавчий Комітет, шість регіональних асоціацій та вісім технічних комісій.
Керівник Української гідрометеорологічної служби (як держави - члена ООН
ВМО) є постійним представником України при ВМО.
23 березня 1951 року у Парижі відбувся перший Всесвітній
Метеорологічний Конгрес, в якому брав участь керівник Української
гідрометеорологічної служби Т.К.Богатир. На Конгресі було прийнято основні
положення щодо взаємовідносин ВМО та ООН, розроблено та прийнято статут
ВМО.
Постійними представниками України у ВМО були Т.К.Богатир (19481973рр.), М.П.Скрипник (1974-1993рр.). В.М.Ліпінський (1993-2011р.р.).
Україна брала участь у роботі всіх Конгресів ВМО (крім XVI Конгресу у
2011р.) та сесій Європейської Регіональної Асоціації, які проводяться один раз
у чотири роки. Крім постійних представників при ВМО, у роботі Конгресів та
інших конституційних органів
ВМО брали участь представники
гідрометеорологічної служби України: В.М.Косенко, Д.А.Бурцев, М.О.Абашин,
П.В.Шендрик, Н.Ф.Токар, Г.Ф.Прихотько, В.Р.Константинов, К.Т.Логвінов,
І.Ю.Онищенко та інші. Склад делегацій України на Конгреси та сесії
Регіональної асоціації ВМО затверджувався Кабінетом Міністрів, з
відповідними повноваженнями і директивами. Делегації завжди очолювались
керівником Гідрометслужби України, членами делегації призначались також
представники МЗС України та дипломатичних місій України, зокрема, місії у
Женеві.
Головні практичні напрями у діяльності Всесвітньої Метеорологічної
Організації визначаються в Технічних Комісіях. У різний час у Комісіях ВМО
працювали:
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- Комісія з основних систем – В.М.Ліпінський, Н.Ф.Токар;
- Комісія з приладів та методів вимірювань - Г.П.Воліков,
В.О.Трофименко, В.О.Іванов, О.М.Скоропад;
- Комісія з атмосферних наук - М.І.Кульбіда, В.Ф.Мартазинова,
Л.А.Гейко, Р.П.Сосновська, В.І.Дугінов;
- Комісія з авіаційної метеорології - В.О.Сітак, К.П.Сергієнко,
Н.М.Нефедєва, Д.О.Бурцев;
- Комісія з сільськогосподарської метеорології - В.П.Дмитренко,
Д.І.Фурса, А.Л.Прокопенко, Корсакова С.П.;
- Комісія з морської метеорології - П.І.Мельник, Г.О.Репетіна, В.Г.Сімов,
О.О.Ковальчук;
- Комісія з гідрології - М.М.Падун, В.О.Манукало, В.М.Бойко,
А.І.Шерешевський, П.В.Шендрик;
- Комісія з кліматології - М.П.Скрипник, В.С.Максимов, І.В.Трофимова,.
В.М.Ліпінський.
Активізація міжнародної діяльності гідрометслужби почалася, після
того, як Україна стала незалежною державою. З метою здійснення
міжнародних зв’язків Держкомгідромету в 1993 році у його складі був
створений Відділ міждержавного співробітництва.
Вперше з 1994 року делегації України, як незалежної держави, брали
участь у сесіях Конституційних органів ВМО. Гідрометслужба України брала
участь у більшості Програм ВМО.
З 1994 року Держкомгідромет України почав брати участь також у
Програмі Добровільного Співробітництва (ПДС) ВМО. Держкомгідрометом
разом з експертами ВМО було підготовлено низку проектів надання технічної
допомоги Гідрометслужбі України, схвалених Кабінетом Міністрів України і
Секретаріатом ВМО. Реалізація ряду проектів розпочалася у 1995 році.
Протягом 1995-1996 років у рамках міжнародної технічної допомоги
Держкомгідромет отримав прилади, обладнання та витратні матеріали на суму
близько 100 тис. доларів США.
Показовою є допомога ВМО у питаннях фінансування участі фахівців та
спеціалістів
Держкомгідромету в численних міжнародних заходах
(стажуваннях, міжнародних експедиціях, семінарах, нарадах, конференціях).
Завдяки такій допомозі лише з 1993 по 1995 рік 22 представники
гідрометслужби України взяли участь у тридцяти міжнародних заходах.
З 1994 року налагоджена взаємодія з Постійним представництвом ООН в
Україні з питань компетенції Держкомгідромету.
Починаючи з 1992 року, між Держкомгідрометом України та
гідрометслужбами зарубіжних країн було підписано ряд двосторонніх угод:
- у березні 1992 року була підписана Угода про науково-технічне
співробітництво
з
Державним
комітетом
по
гідрометеорології
Азербайджанської Республіки;
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- у листопаді 1992 року була підписана Угода про науково-технічне
співробітництво
з Головним управлінням по гідрометеорології
Держдепартаменту Республіки Молдова;
- у грудні 1995 року у Києві була підписана Угода про оперативновиробниче
і
науково-технічне
співробітництво
з
Комітетом
по
гідрометеорології Республіки Білорусь;
- у червні 1996 року в Москві була підписана Угода про співробітництво
в галузі гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища з
Федеральною службою Росії по гідрометеорології і моніторингу
навколишнього середовища.
Держкомгідромет (Держгідромет) представляє Україну у Міждержавній
Раді по
гідрометеорології (МРГ). Рада була створена відповідно до статті 3
Угоди про взаємодію в галузі гідрометеорології, підписаної у 1992 році
главами Урядів держав - учасниць. Україна приєдналась до цієї Угоди з 1993
року. МРГ є координаційним органом держав - учасниць Угоди і складається з
керівників гідрометеорологічних служб, які на паритетній основі очолюють
Раду.
Представники Держкомгідромету України брали участь у сесіях МРГ:
I сесія МРГ в Мінську у квітні 1992р. - М.І.Кульбіда, О.О.Косовець;
ІІ сесія МРГ в Ташкенті у жовтні 1992р. - М.І.Кульбіда, О.О.Косовець (у І
та ІІ сесіях представники України брали участь як спостерігачі);
ІІІ сесія МРГ в Кишиневі у квітні 1993р. - В.М.Ліпінський, Н.Ф.Токар,
О.О.Косовець;
ІV сесія МРГ в Алмати у жовтні 1993р. - В.М.Ліпінський, С.П.Шендрик;
V сесія МРГ в Москві у червні 1994р. - В.М.Ліпінський, С.П.Шендрик,
О.О.Косовець;
VI сесію МРГ було проведено в Києві у квітні 1995р. - В.М.Ліпінський,
Н.Ф.Токар, В.О.Громовий, В.О.Сітак, В.О.Манукало, В.П.Водоласков,
О.О.Косовець, М.І.Кульбіда, В.М.Волощук, В.А.Дячук. На цій сесії головою
МРГ було обрано В.М.Ліпінського;
VII сесія МРГ в Ашгабаті у листопаді 1995р. - В.М. Ліпінський;
VIII сесія МРГ в Тбілісі у жовтні 1996р. - В.М.Ліпінський.
Потім щороку відбувались сесії МРГ у різних країнах – членах МРГ. У
них завжди брали участь представники Гідрометслужби України. До речі,
керівник ЦГО О.О.Косовець на одній з перших сесій був обраний керівником
Робочої групи 9 (з питань екологічного моніторингу).
У листопаді 2005 року Держгідромет України вдруге проводив у Києві
сесію МРГ. Голову Держгідромету В.М.Ліпінського було обрано головою МРГ.
І саме на період його головування припало ряд відповідальних заходів зокрема звіт голови МРГ про її діяльність на засіданні виконкому СНД у
Мінську (Білорусь) та на засіданні глав урядів СНД у Душанбе (Таджикистан) у
2006 році.
Значно пожвавішала взаємодія Держкомгідромету України з рядом
гідрометеорологічних організацій і установ. Зокрема, встановлено тісні робочі
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стосунки з
всесвітньо відомими гідрометеорологічними центрами та
установами Фінляндії, Угорщини, Франції та ін. Голова Держкомгідромету
В.М.Ліпінський у складі делегації ВМО ознайомлювався з діяльністю
Метеослужби Китаю у 1993 році.
Важливою подією
був візит в Україну заступника Генерального
Секретаря ВМО пана Зайцева О.С. (22 - 24 лютого 1995 року). Під час візиту
відбулось ряд ділових зустрічей у кабінеті Міністрів України, з представником
ООН в Україні паном С.Брауном, а також із представниками посольств ряду
розвинутих країн - членів ВМО, міжнародних фінансових установ, у яких брав
участь голова Держкомгідромету В.М.Ліпінський.
Гідрометслужба України бере участь у міжнародній діяльності з питань
змін клімату, зокрема у Рамковій Конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК).
Голова Держкомгідромету у складі делегацій України брав участь у ІІІ – ІХ
Конференціях Сторін РКЗК з 1997 по 2003 рік. Він обирався віце –
президентом Конференції Сторін, а також був урядовим експертом –
координатором від України у Міжурядовій групі експертів зі зміни клімату
(МГЕЗК), брав участь у Х – ХХХІІ сесіях МГЕЗК у 1995 – 2010 роках. В.М.
Ліпінський також кілька років працював у Експертній групі МГЕЗК з передачі
технологій.
Щорічно в березні в Гідрометслужбі України із запрошенням інших
міністерств і відомств проводились заходи, присвячені Всесвітньому
метеорологічному дню та Всесвітньому дню водних ресурсів, а також ряд
інших заходів, пов’язаних з міжнародною діяльністю.
4.8 Скрипник М.П. - керівник Гідрометеорологічної служби України
у 1973 - 1993 роках. Після виходу на пенсію Т.К.Богатиря керівником
гідрометеорологічної служби України було призначено М.П.Скрипника.
Микола Павлович народився в 1928 році на Луганщині. В 1954 році
закінчив океанологічний факультет Одеського гідрометеорологічного
інституту і почав працювати інженером - океанологом гідрометеорологічного
бюро погоди міста Аральська. В 1958 році переведений на посаду начальника
відділу вивчення гідрометеорологічного режиму моря Аральської
гідрометеорологічної обсерваторії.
У 1959 році став заступником директора, а згодом - директором цієї
обсерваторії.
З 1966 року Микола Павлович працює в Севастополі директором
басейнової гідрометеорологічної обсерваторії Чорного та Азовського морів.
У 1971 році Скрипника переводять у Київ на посаду заступника
начальника Гідрометслужби України.
У 1969 - 1970 роках М.П.Скрипник брав участь в експедиціях на суднах
погоди і відвідав Англію, Канаду, Бермудські острови, Польщу.
У 1972 році брав участь у конференції по запобіганню забруднення
морського середовища.
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З липня 1973 року і до виходу на пенсію в 1993 році він обіймав посаду
начальника Управління гідрометеорологічної служби України.
М.П.Скрипник був постійним представником України у Всесвітній
Метеорологічній Організації. Брав участь у різних міжнародних конференціях,
зборах, симпозіумах у Австрії, Швейцарії, Франції, США, Бельгії, Угорщині та
інших країнах.
Діяльність М.П.Скрипника тісно пов’язана з розвитком робіт з вивчення
та контролю забруднення навколишнього середовища. Практично ця галузь
діяльності Управління була створена і розвивалася у той час, коли саме
Скрипник М.П. керував Гідрометеорологічною службою України.
Микола Павлович приділяв велику увагу використанню нової техніки і
супутникової інформації з метою поліпшення якості прогнозів та
використанню цієї інформації для обслуговування народного господарства.
Скрипник М.П. удостоєний низки державних нагород. Він помер у грудні
2010 року, похований у Києві на Байковому кладовищі.
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Працівники Українського Бюро погоди за обговоренням прогнозу погоди на наступну добу.

Учасники Республіканської наради працівників гідрометслужби, м.Львів, 30.05.1967 р.
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Слухачі курсів підвищення кваліфікації при Управлінні УГМС УРСР, м.Київ, 1959 р.

Високогірна станція «Пожежевська полонина», 1963 р.
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Т.К.Богатир представляв Гідрометслужбу України на ІІІ сесії ВМО.
м.Торонто, Канада, липень 1962 р.

Т.К.Богатир на Конгресі ВМО, 1966 р.
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Науково-дослідні судна погоди з Одеси зустрілись в Атлантичному океані.

В.М.Ліпінський вимірює дозу радіації біля четвертого блока ЧАЕС (січень, 1987 р.)
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В.В.Деревець проводить вертолітну зйомку радіаційного забруднення в Зоні ЧАЕС, 29
травня 1986 року.

Перед зустріччю з представниками МАГАТЕ. В центрі – Ю.А.Ізраель, справа В.В.Деревець,
м.Чорнобиль, квітень 1988 р.
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Обстеження полів в Чорнобильській
зоні , В.Кирилков, В.Деревець, лютий
1987 р.

Радіометричний контроль біля м. Прип’ять, В.Ліпінський, січень 1987 р.
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Учасники наради-семінару, спеціалістів з гідрології УГМС УРСР. У другому ряду у центрі –
Скрипник М.П. м.Київ, вул.Золотоворітська, 6, грудень, 1977 р.

Ю.А.Ізраель, начальник ГУГМС СРСР та М.П. Скрипник, начальник УГМС УРСР (справа на
ліво) під час вручення нагород.
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Плавзасоби ГС Київ, 1979 р.

Автоматична метеостанція встановлена на о.Зміїний в Чорному морі.
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РОЗДІЛ 5.
Гідрометеорологічна наука в Україні.
Український науково - дослідний гідрометеорологічний інститут.
Постійно зростаючі потреби в поліпшенні гідрометеорологічного
обслуговування державних установ і організацій та національної безпеки
країни неможливі без упереджуючого розвитку гідрометеорологічної науки,
оскільки:
- гідрометеорологія є однією з тих галузей, які безпосередньо впливають
на вирішення економічних завдань шляхом забезпечення постійно зростаючих
потреб в інформації про стан навколишнього середовища та прогнозах його
змін;
- залежність технічного прогресу від стану довкілля, погодних умов,
особливо в районах підвищеного ризику виникнення стихійних
гідрометеорологічних явищ, не тільки не зменшилась, а навпаки, збільшилась,
що потребує більш детального вивчення їх природи та розробки відповідних
природоохоронних заходів;
- в зв’язку із входженням України в ринкові відносини, постало питання
розробки та впровадження принципово нових підходів до ефективної взаємодії
Гідрометслужби з різними галузями економіки, що вимагає подальшого
упорядкування
структури
та
значного
підвищення
якості
гідрометеорологічного забезпечення підприємницьких структур на шляху їх
розвитку як конкурентноспроможних на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Сучасна гідрометеорологія є надзвичайно високо наукоємною сферою. В
колишньому Союзі тільки в системі Гідрометеорологічної служби дослідження
в області гідрометеорології виконувались більш ніж в 27 науково - дослідних
установах. Із них лише одна в Україні – Український науково - дослідний
гідрометеорологічний інститут (УкрНДГМІ). УкрНДГМІ є провідною в Україні
науково - дослідною установою гідрометеорологічного профілю, на яку
покладені завдання наукового забезпечення розвитку гідрометеорологічної
служби держави.
УкрНДГМІ був організований постановою Ради Міністрів УРСР від
26.11.1952 і наказом від 25.03.1953 №87 Головного управління
Гідрометслужби СРСР на базі Київської науково - дослідної геофізичної
обсерваторії і Київської науково - дослідної гідрологічної обсерваторії.
Проте фактично історія гідрометеорологічної науки налічує значно
більший період. Наукові дослідження в галузі гідрометеорології велися на
теренах України ще і до 1929 року, але вони були розпорошені між рядом
народних комісаріатів: освіти, землеробства, охорони здоров’я, шляхів
сполучень, які здійснювали їх епізодично для своїх вузьких запитів.
За рішенням наукової секції Держплану УСРР на базі наукових секцій
Укрмету та обсерваторій у Києві, Харкові та Одесі було сформовано перший в
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Україні Науково – дослідний гідрометеорологічний інститут (ГІМЕІН) з
розташуванням у м.Харкові.
З 1 січня 1937 року із складу цього інституту були виведені геофізичні
обсерваторії, які тепер підпорядковувались безпосередньо Управлінню єдиної
гідрометслужби Української РСР.
Першим директором УкрНДГМІ в 1954 - 1965 роках був доктор
географічних наук Г.Ф.Прихотько - здібний організатор, який вніс значний
вклад у формування інституту, постійно сприяв розвитку досліджень з
різноманітних питань наукової та практичної гідрометеорології, встановлював
широкі зв’язки з іншими науковими установами, в тому числі НАН України,
міністерствами та відомствами. Завдяки його зусиллям в інституті була
створена школа фахівців із активного впливу на гідрометеорологічні процеси.
Основними завданнями при організації інституту були:
- вивчення метеорологічних, кліматичних і гідрологічних умов в різних
географічних зонах України, які мають першочергове значення для сільського
господарства, в тому числі шкідливих та небезпечних гідрометеорологічних
явищ і процесів (приморозків, суховіїв, посух та інше);
- складання агрокліматичного опису і проведення районування території
України
для
обгрунтування
найбільш
раціонального
розміщення
сільськогосподарського виробництва і заходів для отримання високих і стійких
урожаїв сільськогосподарських культур;
- розробка і вдосконалення методів метеорологічних, гідрологічних і
агрометеорологічних прогнозів, досліджень і спостережень.
Незабаром коло досліджуваних проблем значно розширилось за рахунок
покладення на УкрНДГМІ завдань з розробки і впровадження в практику
методів активного впливу на гідрометеорологічні процеси, прогнозування
небезпечних рівнів забруднення атмосферного повітря і водних басейнів,
дослідження впливу гідрометеорологічних процесів і явищ на інтенсивність
забруднення природного середовища в районах потужних і потенційно
небезпечних джерел викидів (ТЕЦ, АЕС, великих промислових центрів, залізо рудних басейнів, автотранспорту тощо).
Починаючи з 1958 року, у відповідності з постановами Ради Міністрів
СРСР і УРСР про розвиток досліджень з штучного впливу на хмари і тумани,
інститут розгорнув науково - дослідницькі та експериментальні роботи з
штучного викликання опадів, розсіювання туманів, боротьби з градобоєм і
грозами. Для виконання робіт були організовані відділи фізики атмосфери,
експериментальних метеорологічних досліджень (в м. Дніпропетровську),
лабораторії фізики приземного шару атмосфери (в с. Жовтневому
Дніпропетровської області), активних впливів та інші. Одержали подальший
розвиток дослідження, пов’язані з розробкою гідрологічних прогнозів. Цьому
сприяло переведення до УкрНДГМІ гідрологічного відділу Інституту гідрології
і гідротехніки АН України.
Уже в 70 роки УкрНДГМІ виріс в провідний науково - дослідний і
науково - методичний центр в галузі гідрометеорології на Україні. В зону
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відповідальності інституту, крім України, була включена також і Молдавія. В
становленні інституту і розвитку наукових досліджень в цей час брали активну
участь його співробітники: І.Є.Бучинський, М.І.Гук, М.Г.Йовенко,
М.С.Каганер, О.М.Кенух, В.М.Лічікакі, О.Р.Константинов, С.О.Сапожникова,
І.В.Кошеленко, М.В.Леонов, В.М.Мучнік, В.О.Огієвська, Л.Г.Онуфрієнко,
Г.В.Перельот, І.П.Половина, І.Н.Пономаренко, А.І.Ромов, Л.І.Сакалі,
А.В.Ткаченко, М.В.Буйков, Є.Є.Корнієнко, П.Ф.Вишневський, І.А.Железняк,
В.І.Мокляк, Л.З.Прох та інші. Їх зусиллями був створений науковий
фундамент, який дозволив інституту в подальшому успішно вирішувати
покладені на нього завдання.
З 1966 до 1982 року інститут очолював доктор географічних наук,
професор К.Т.Логвинов, під керівництвом якого отримали подальший розвиток
роботи з штучного регулювання опадів, розсіювання хмар і туманів. Для
забезпечення цих робіт на базі літаків ІЛ-14 та ЯК-40 були створені літаки метеолабораторії, з допомогою яких були проведені унікальні експерименти по
вивченню фізичних характеристик хмар та метеорологічних умов їх
виникнення, розроблені методи впливу на хмарні системи з метою отримання
додаткової кількості опадів. За ініціативою К.Т.Логвинова та А.В.Ткаченка в
інституті були розгорнуті роботи з вивчення забруднення і прогнозування
стану природного середовища, впливу на ці процеси гідрометеорологічних
факторів. Розширюється коло питань, пов’язаних з дослідженням синоптичних
процесів на Україні, кліматичних особливостей та небезпечних гідрологічних
явищ Карпат і Криму.
Організація експериментальних польових баз в с. Жовтневому
Дніпропетровської області (метеорологічної), в м. Богуславі Київської області
(гідрологічної), постійно діючої Карпатської гідрометеорологічної експедиції
дозволило провести детальні дослідження гідрометеорологічного режиму та
агрометеорологічних умов в різних районах України. Досліджувались зв’язки
врожаю сільськогосподарських культур з гідрометеорологічними факторами,
на основі результатів були розроблені методики розрахунку врожаю; вивчались
кліматичні і агрокліматичні ресурси з метою розробки методики розрахунку
норм і строків поливу сільськогосподарських культур, водні ресурси і
закономірності гідрологічних процесів з метою розробки методів гідрологічних
розрахунків і прогнозів. Чисельні гідродинамічні і синоптичні дослідження
атмосферних процесів дозволили розробити і вдосконалити методи аналізу і
прогнозу погоди, в тому числі, небезпечних атмосферних і гідрологічних явищ
відповідно до вимог окремих галузей народного господарства.
З
1992
року
УкрНДГМІ
безпосередньо
підпорядкований
Держкомгідромету України. З 1982 до 1994 року директором інституту був
доктор технічних наук, професор В.С.Максимов, який очолив один із важливих
напрямів робіт - вивчення фізики хмар та розробка методів активного впливу
на них з метою штучного збільшення опадів (ШЗО). За його ініціативою та
безпосередньою
участю
проведені
фундаментальні
наукові
та
експериментальні дослідження в цій галузі, підготовлені керівні документи з
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організації та проведення робіт із ШЗО, які узагальнили багаторічні роботи
інституту в цьому напрямку.
Під керівництвом і при безпосередній участі УкрНДГМІ в
Дніпропетровській області були розпочаті роботи по штучному збільшенню
опадів для цілей сільськогосподарського виробництва, а також дослідно експериментальні роботи в гірському Криму з метою покращання
водопостачання південного Криму.
Після аварійного викиду радіоактивних нуклідів від зруйнованого
четвертого реактора Чорнобильською АЕС в 1986 році інститут був частково
переорієнтований на виконання наукових та оперативних робіт з вивчення
масштабів та інтенсивності радіоактивного забруднення території України,
виявлення умов та факторів, які обумовлювали інтенсивність цього
забруднення та розробці природоохоронних рекомендацій.
В.С.Максимов та В.А.Дячук, заступник директора з наукових питань,
куратор досліджень забруднення природного середовища, очолили формування
колективу оперативно - виробничих робіт та технічної бази радіоекологічних
досліджень.
В
короткий
термін
були
організовані
лабораторії
радіоспектрометричного та радіохімічного аналізів, аерогамазйомка з борту
вертольота, дослідження радіоактивного забрудненння води, донних відкладів
та завислих речовин в річках та водосховищах з допомогою теплоходу лабораторії, розпочато визначення коефіцієнтів переходу радіонуклідів з
грунту в рослини за результатами спостережень на агроекологічних полігонах,
проведені дослідження впливу антропогенних факторів на інтенсивність
вторинного забруднення атмосферного повітря, відібрана та проаналізована на
вміст радіонуклідів значна кількість проб природного середовища, що разом з
матеріалами інших відомств дозволило оперативно контролювати радіаційну
обстановку в зонах забруднення.
УкрНДГМІ і зараз залишається провідною установою на Україні з
вивчення радіоактивного забруднення та трансформації радіонуклідів в зоні
відчуження Чорнобильської АЕС, радіоактивного та хімічного забруднення
водосховищ Дніпровського каскаду, досліджень гідрологічних та фізико хімічних умов міграції та акумуляції токсикантів в абіатичних компонентах
водних екосистем (куратор цих напрямків О.В.Войцехович, який на той час був
заступником директора з наукових питань).
Інститутом виконана значна робота з обґрунтування заходів та
технологій охорони водних об’єктів у зоні впливу Чорнобильської аварії.
Результати виконаних досліджень були покладені в основу сучасної стратегії
радіаційного моніторингу водних об’єктів у зоні відчуження ЧАЕС, а також
використані при розробці прогнозних моделей впливу зони ЧАЕС на вторинне
забруднення р.Прип’ять та Дніпровської водної системи.
В 1994 - 1996 роках інститут очолював доктор фізико-математичних
наук, професор В.М.Волощук - вчений в галузі фізики атмосфери та
моніторингу клімату.
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В розвиток наукових досліджень Інституту внесли значний вклад
заступники директора інституту по науковій роботі: С.О.Сапожнікова (1957 1958), Л.Г.Онуфрієнко (1954 - 1959, 1969 - 1976), А.В.Ткаченко (1959 - 1962),
О.Р.Константинов (1962 - 1971), Л.І.Сакалі (1976 - 1986), В.А.Дячук (1986 1996), О.В.Войцехович (з 1994).
У 1996 - 2000 роках інститут очолював В.А.Дячук, під науковим
керівництвом і при безпосередній участі якого знайшли подальший розвиток
наукові дослідження з атмосферної електрики, радіаційного моніторингу
атомних електростанцій, хімічного і теплового моніторингу в районах впливу
потужних промислових комплексів.
Основним завданням УкрНДГМІ на сучасному етапі розвитку є наукове
та науково - методичне забезпечення діяльності Гідрометслужби України,
розвитку гідрометеорологічної науки, координації наукових досліджень в
Україні.
Для подальшого розвитку наукових гідрометерологічних досліджень
колектив УкрНДГМІ зосереджує основну увагу на інтенсифікації досліджень і
підвищенні якості результатів по наступних пріоритетних напрямках:
- вивчення фізичної природи гідрометеорологічних явищ і процесів, в
тому числі, небезпечних для господарської діяльності, національної безпеки та
для населення; гідрометеорологічного режиму та агрометеорологічних умов
території України; кліматичних, водних та агрокліматичних ресурсів України і
їх можливих змін під впливом природних та антропогенних факторів;
- розробка та вдосконалення існуючих методів гідрометеорологічних
прогнозів та розрахунків, довгострокових методів прогнозів погоди, прогнозів
небезпечних та стихійних природних явищ і автоматизація процесу підготовки
деяких видів прогнозу погоди (короткотермінових, на добу, 3 доби, декаду);
- дослідження динаміки та прогнозування зміни клімату в XXI столітті;
- розробка та впровадження у практику методів активного впливу на
гідрометеорологічні явища та процеси; науково - методичне керівництво
виробничими роботами з активних впливів в інтересах народного
господарства;
- комплексне вивчення впливу гідрометеорологічних умов на
забруднення навколишнього природного середовища, його соціально екологічних та соціально - економічних наслідків на території України;
розробка наукових принципів організації та рекомендацій по здійсненню
базових спостережень за забрудненням довкілля;
- дослідження радіоактивного забруднення природного середовища,
зокрема, викликаного аварією на ЧАЕС в 1986 році, і пов’язаних з ним змін
радіоекологічного стану території України;
- комплексне вивчення гідрометеорологічного режиму та стану
забруднення Чорного та Азовського морів;
- розробка нових і вдосконалення існуючих технічних засобів
гідрометеорологічних вимірювань;
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- науково - методичне забезпечення системи гідрометеорологічних
спостережень і базових спостережень Гідрометслужби України за
забрудненням природного середовища.
УкрНДГМІ брав і продовжує активну участь в розробці та виконанні
ряду державних науково - технічних програм (в тому числі, протипаводкових,
програм
технічного
переоснащення
системи
гідрометеорологічних
спостережень та спостережень за забрудненням природного середовища,
Кліматичної програми України, ряду міжнародних програм і проектів, зокрема,
з вивчення наслідків аварійного викиду ЧАЕС в 1986 році (проекту ЕСП - 3 в
рамках міжнародної Чорнобильської програми КЕС; проектів МАГАТЕ ВАМП
і ВІОМОВС та інших).
Структура інституту змінювалась в залежності від тих завдань, які на
нього покладались.
До його складу входять основні наукові підрозділи з таких напрямків:
- чисельних та синоптичних досліджень;
- агрометеорологічних досліджень;
- гідрологічних досліджень;
- моніторингу природного середовища;
- фізики атмосфери;
- засобів та методів вимірювань;
- економічного аналізу та планування наукових досліджень і розробок;
- довгострокових прогнозів погоди;
- експериментальних досліджень (м. Дніпропетровськ);
- морське відділення інституту (м. Севастополь).
Крім наукових підрозділів до складу інституту входять експериментальні
бази:
- польова експериментальна метеорологічна база (с. Жовтневе,
Дніпропетровська обл.);
- Богуславська польова гідрометеорологічна база (м. Богуслав, Київська
обл.).
В інституті працює Вчена рада, її наукові секції та наукові семінари у
відділах та лабораторіях. З 1957 року організована аспірантура, через яку
ведеться підготовка наукових кадрів за спеціальностями: метеорологія,
кліматологія, агрометеорологія; геофізика; гідрологія суші, водні ресурси,
гідрохімія.
Результати досліджень, які виконуються в УкрНДГМІ, публікуються у
вигляді монографій, брошур, статей, атласів, наукових звітів, методичних
вказівок, інструкцій, таблиць, карт, графіків, креслень приладів та інш., які
передаються зацікавленим організаціям. Видаються збірники Праць
УкрНДГМІ. Співробітники інституту приймають участь у комплексних
роботах,
які
виконуються
іншими
організаціями
і
потребують
гідрометеорологічних обґрунтувань, надають консультації організаціям, беруть
участь у роботі з’їздів, конференцій, нарад і т.д.
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Інститутом організовано і проведено ряд крупних міжнародних заходів в
Україні, зокрема семінари Європейської асоціації метеорологічних супутників,
Міжнародну наукову конференцію з глобальних і регіональних змін клімату.
З 2000 року УкрНДГМІ очолює В.І.Осадчий, нині доктор географічних
наук, член – кореспондент Національної академії наук України. За його
активної і наполегливої позиції важливим етапом в історії Інституту стало
рішення про його подвійне підпорядкування – Гідрометслужбі та НАН
України, відбулось значне збільшення бюджетного фінансування інституту.
5.1 Дослідження в галузі метеорологічних прогнозів. У відділі чисельних та
синоптичних досліджень, створеному в 1953 році, було виконано грунтовні
роботи з вивчення особливостей атмосферних процесів над територією
України і прилеглими районами. Було визначено шляхи переміщення циклонів
над Україною і побудовані карти середньої кількості опадів при різних
синоптичних процесах. Вивчені особливості цикло- та антициклогенезу та
пов’язані з ними зміни погоди.
З допомогою літаючих метеолабораторій виконано унікальні
експериментальні дослідження атмосферних фронтів, які суттєво доповнили
існуючі теоретичні уявлення. Результати робіт були використані при розробці
методик прогнозу явищ, пов’язаних з атмосферними фронтами, в тому числі,
значних облогових опадів.
Починаючи з кінця 60 років, в дослідженнях відділу широко
використовуються дані метеорологічних радіолокаторів (МРЛ), зокрема, для
вивчення характеристик хмарності на різних стадіях розвитку баричних
утворень.
На основі моделі добового ходу температури повітря розроблено метод
короткострокового прогнозу температури повітря і методика розрахунку
середньої добової температури повітря.
Значний обсяг робіт присвячено вивченню впливу орографії Українських
Карпат на формування погодних умов.
Були досліджені особливості циклонічної діяльності над гірськими
районами та еволюція фронтальних опадів, розроблено класифікацію
мезосиноптичних ситуацій, які супроводжуються сильними та дуже сильними
зливами, створено методику врахування динамічного впливу схилів гір при
прогнозуванні сильних злив над Карпатами і Передкарпаттям.
На основі комплексного синоптико-аерологічного аналізу еволюції
хмарності та опадів в районі Українських Карпат в теплий період року із
використанням даних ШСЗ та МРЛ одержано характеристики розвитку
фронтально-циклонічних хмарних систем та опадів в Карпатах. Розроблено
синоптико-статистичний короткостроковий метод прогнозу сильних та дуже
сильних опадів в теплий період року.
Результати експериментальних досліджень вітрових потоків в горах
дозволили виявити мезоструйні підсилення швидкості вітру на висотах 900 1200 м, де найчастіше спостерігаються вітровали лісу. Розроблено
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рекомендації з визначення синоптичних умов з сильними вітрами та метод
прогнозу швидкості вітру для західних областей України.
У відділі значна увага приділяється вивченню та прогнозуванню
небезпечних явищ погоди. Одним з найпоширеніших таких явищ в Україні є
туман. На основі експериментальних досліджень аеросиноптичних умов
утворення
туманів,
їх
мікрофізичних
характеристик
розроблено
напівемпіричну модель туману і його прогнозу, розрахунки з економічної
ефективності застосування якого показали, що використання прогнозу туманів
в авіації скорочує число непродуктивних польотів удвічі.
Було виконано детальні дослідження погодних
умов, що
супроводжуються випаданнями опадів різного фазового складу та пов’язаних з
ними ожеледе-паморозовими явищами. Побудовано карту ожеледевої
небезпечності території України. Розроблено методику прогнозу фронтальної
ожеледі та фазового стану фронтальних опадів, яка використовується для
пронозу налипання мокрого снігу. Досліджено аеросиноптичні умови
випадіння сильних снігопадів, на основі чого розроблено метод прогнозу.
Окремий напрям наукових досліджень складають роботи з вивчення
процесів виникнення сильних вітрів і супроводжуючих їх небезпечних явищ
погоди - заметілей, пилових бур, суховіїв, вертикальних зсувів вітру.
Ряд досліджень, присвячених вивченню конвективних процесів - гроз,
злив, шквалів, смерчів, виконано за допомогою аеросиноптичних методів.
Розроблено рекомендації прогнозу шквалонебезпечних ситуацій, схема обліку
характеристик конвекції та обробки матеріалів на ЕОМ, яка дозволяє
оперативно обробляти і використовувати інформацію при складанні
штормових попереджень, авіаційних прогнозів.
У галузі досліджень з динамічної метеорології та чисельного
прогнозування встановлена хвильова мезоструктура фронтальних опадів,
вирішено проблему точності розрахунків баричних градієнтів над гірськими
районами. Отримано важливі результати з чисельного моделювання
атмосферних фронтів. Побудовано гідродинамічну модель прогнозу погоди на
основі рівнянь у сігмасистемі координат і методи їх розв’язання з врахуванням
впливу гір на нерівномірній сітці. Запропоновано гідродинамічну модель
циклону та теорію виникнення смерчів. Розроблено чисельну гідродинамічну
прогностичну модель на основі повних рівнянь гідродинаміки, відмінною
особливістю якої є економічний обчислювальний алгоритм її реалізації.
Довгострокові прогнози погоди на Україні почали розвиватися з 1975
року. В початковий період прогнози базувались на фізико-статистичних
дослідженнях атмосферних процесів та на побудові розрахункових схем
пронозу середньомісячної температури повітря, місячних сум опадів як для
території України, так і для інших регіонів.
Створено метод “плаваючого аналога” для Північної півкулі та відкрито
двомісячну квазіперіодичність великомасштабних атмосферних процесів, що
дозволило складати оперативні експериментальні прогнози погоди на місяць та
сезон, з деталізацією погодних умов у першому місяці, який прогнозується.
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Очолювали відділ доктор геогр. наук І.Н.Пономаренко (1953 -1963рр.),
доктор фіз.-мат.наук А.І.Ромов (1963 -1986рр.), доктор фіз.-мат.наук
В.А.Прусов (з 1986р.). Напрямок довгострокових прогнозів з 1975 року
очолює доктор географічних наук В.Ф.Мартазінова.
5.2 Агрометеорологічні дослідження. Відділ агрометеорології УкрНДГМІ був
створений в 1953 році.
Відділом розроблена і поглиблена методологія агрометеорологічних
досліджень щодо теорії і експериментального вивчення загального впливу
агрометеорологічних факторів на розвиток формування продуктивності та
врожайності сільськогосподарських культур і особливостей впливу стихійних
гідрометеорологічних явищ.
Визначені оптимальні і критичні значення температури повітря, опадів,
показників сонячної радіації та інших метеорологічних величин для
формування врожайності провідних польових культур за всі періоди
вегетаційного циклу. На їх базі створено моделі коефіцієнтів продуктивності
культур за відповідними величинами, які зведено в певні модельні системи.
Розроблено систему рівнів потенціальної врожайності на підставі врахування їх
спадкових властивостей, впливу географічних факторів і рівня
господарювання. Вивчені закономірності динаміки елементів продуктивності,
щільності посіву та інших параметрів фітоценозу польових культур за різних
агрометеорологічних умов.
Опрацьоване наукове агрометеорологічне обгрунтування організації
робіт з викликання штучних опадів, виходячи з оцінки їх економічної
ефективності. Виконано агрометеорологічне обгрунтування низки операцій з
агрофітотехнології - структури посівної площі, термінів і доцільності сівби,
термінів і норм поливу, підживлення окремих культур тощо. Виявлені і
розвинуті нові уявлення, принципи і методи оцінки агрометеорологічної
спрямованості
агрофітотехнологій,
ведеться
пошук
принципів
її
прогнозування.
В галузі агрогідрології систематизовано і узагальнено значну кількість
експериментальних даних агрогідрологічних властивостей грунтів України,
виявлені закономірності співвідношення видів грунтової вологи в залежності
від механічного складу, визначені особливості динаміки щільності за різних
видів обробітку грунту. Дані класифіковані і зведені у вигляді довідника з
агрогідрологічних параметрів грунтів України. Досліджені просторові, часові
та статистичні закономірності розподілу вологості грунту на Україні, виконано
районування розподілу вологозапасів грунту під різними культурами за
відповідний період їх вегетації.
Виконане агрокліматичне районування території України, вперше
створено агрокліматичний атлас з визначенням тепло- і вологозабезпеченості
провідних польових культур, просторової структури несприятливих явищ в
грунтово-кліматичних зонах України. Досліджені закономірності розподілу
складових теплового і водного балансів України у відповідності із
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особливостями вегетації провідних культур. Розроблені нові способи
використання агрокліматичних матеріалів у землеробстві і рослинництві,
районовані оптимальні значення температури повітря і опадів, їх ймовірності,
ФАР та інші параметри для окремих культур за періоди вегетаційного циклу.
Створено новий науково-прикладний довідник з агрокліматичних ресурсів
України. Вперше визначені поняття і показники агрокліматичної
спрямованості систем землеробства і їх ланок в грунтово-кліматичних зонах
України, розроблені показники плідності клімату, що в поєднанні з родючістю
грунту і потенціалом урожайності дозволило запропонувати новий показний
оцінки бонітету сільськогосподарських земель.
В галузі агрометеорологічного забезпечення землеробства і
рослинництва вперше розроблені його наукові основи як системи отримання,
перетворення і надання товаровиробнику цілеспрямованої агрометеорологічної
інформації з оцінкою її економічної ефективності. Принципи і методи
агрометеорологічного забезпечення розвинені і поширені на районну і обласну
ланки на суходолі, на зрошених і осушених землях, як в звичайних умовах, так
і за несприятливих явищ.
Започатковані і розгорнуті дослідження з розвитку системної бази
агрометеорологічного забезпечення. Розвинуте наукове обгрунтування і
напрацьований значний обсяг методів агрометеорологічних, агрогідрологічних
прогнозів і оцінок. Створена системна база прогнозування врожайності,
термінів сівби, технологічних засобів виправлення несприятливих наслідків дії
стихійних гідрометеорологічних явищ, темпів розвитку рослин, вологості
грунту, комплексу посушливих явищ, умов перезимівлі на суходолі, на
зрошених і осушених землях на обласному, районному і господарському рівні.
Створена система агрокліматичних посібників у вигляді атласів, довідників,
методичних рекомендацій тощо, які дозволяють визначити особливості
гідрометеорологічного режиму систем землеробства і їх ланок в усіх грунтовокліматичних зонах України.
Відділ очолювали кандидат геогр.наук В.М.Лічікакі (1953), кандидат
геогр.наук І.З.Лапа (1953 -1956), доктор геогр.наук С.О.Сапожникова (1957 1959), кандидат геогр.наук О.М.Кекух (1959 - 1963), доктор геогр.наук
Л.І.Сакалі (1963 -1973), доктор геогр.наук В.П.Дмитренко (з 1973 року).
5.3 Гідрологічні дослідження. Відділ гідрологічних досліджень створено в
1953 році на базі Київської науково-дослідної гідрологічної обсерваторії. У
1963 році до його складу ввійшли гідрологічні підрозділи колишнього
Інституту гідрології та гідротехніки АН України.
До складу відділу входять: лабораторія досліджень процесу стоку,
небезпечних явищ та гідрологічних прогнозів і лабораторія гідрологічних
досліджень та розрахунків.
Відділ здійснює вивчення закономірностей гідрологічних процесів у
різних фізико-географічних районах України, розробку та вдосконалення на
цій основі методів гідрологічних прогнозів та розрахунків.
149

Одним із напрямків наукових досліджень стало узагальнення даних про
гідрологічний режим річок України та Молдови, яке завершилось виданням
чотирьохтомного довідника по водних ресурсах України, а потім і
фундаментального видання “Ресурсы поверхностных вод СССР, том 6, яке
складалося з 4 випусків та монографії “Каскад Днепровских водохранилищ”. Ці
довідники
широко
використовуються
проектними
та
іншими
водогосподарськими організаціями для гідрологічного обгрунтування схем
комплексного використання та охорони водних ресурсів, при проектуванні
зрошувальних та осушувальних систем, створенні водосховищ, визначенні
розрахункових гідрологічних характеристик тощо.
Важливе місце у наукових дослідженнях відділу займали гідрологічні
розрахунки - дослідження сучасних та перспективних водних ресурсів і
водного балансу, розробки методик врахування просторово-часової
асинхронності опадів і стоку, впливу господарської діяльності при розрахунках
характеристик стоку і водного балансу річкових водозборів.
У відділі розроблені методики спрощених (інженерних) розрахунків
переміщення попусків у нижніх б’єфах ГЕС, хвиль паводкового стоку в річках і
водосховищах. Їх використання стосовно режимів рівнів і витрат води при
роботі каскаду водосховищ та зарегульованих витрат води дозволило отримати
синхронні багаторічні ряди величин природного та зарегульованого стоку і
дати оцінку впливу господарської діяльності на стік основних річок України.
Ведеться великий обсяг робіт з визначення зон затоплення різної
забезпеченості при проходженні паводків та весняної повені.
Великий об’єм досліджень виконано щодо розробки методів розрахунку
максимальних витрат весняної повені та дощових паводків, результати яких
використані при підготовці за участю фахівців відділу нормативних документів
для будівельного проектування.
В різні часи виконувались дослідження з вивчення мінімального стоку
річок, твердого стоку (стоку наносів), впливу карсту на гідрологічний режим
річок, випаровування з водної поверхні.
З 1986 року, після аварії на ЧАЄС, у відділі були розпочаті роботи з
вивчення змиву радіонуклідів і розповсюдження забруднюючих речовин у
водних об’єктах, оцінки ефективності водоохоронних заходів. На цій основі
розвинувся новий науковий напрямок постчорнобильських досліджень.
Одним з головних напрямків наукових досліджень відділу є вивчення
умов формування і процесів стоку весняної повені та дощових паводків і
створення на цій основі методів гідрологічних прогнозів різних характеристик
стоку та припливу води до водосховищ. Важливим напрямком цих досліджень
стало моделювання процесів формування стоку. Це дало можливість
спрямувати дослідження на розробку та вдосконалення науково-методичної
бази і технології створення автоматизованих систем прогнозування річкового
стоку на території України.
Ці наукові дослідження здійснюються в наступних напрямках:
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- грунтуючись на вивченні ландшафтних особливостей формування
весняного стоку та використовуючи методичні розробки в окремих річкових
басейнах, створюється єдина для території України автоматизована система
довготермінового просторового прогнозування характеристик повені;
- на основі дослідження регіональних особливостей та математичного
моделювання паводків розроблються автоматизовані системи їх безперервного
прогнозування для річкових басейнів західного регіону України;
- удосконалюється система довготермінового прогнозування припливу
води до водосховищ.
Розроблено прогностичну систему “Тиса”, яка включає комплекс
методик довго- і короткотермінового прогнозування стоку на р.Тисі та її
притоках в автоматизованому режимі спільно з гідрометеорологічною базою
даних.
У відділі виконуються дослідження з вивчення і розробки методів
прогнозу характеристик льодового режиму річок і водосховищ. Ведуться
дослідження з вивчення небезпечних явищ, таких як селі та лавини, з метою
розробки методів розрахунків та прогнозів їх виникнення, картографування
цих явищ та розробки рекомендацій по зменшенню збитків від них.
Відділом ведеться науково-методичне керівництво роботами, які
виконуються воднобалансовими, селестоковими, сніголавинними станціями та
прогностичними підрозділами Гідрометслкжби України.
Результати наукових досліджень, які отримані у відділі, дозволили його
фахівцям брати участь у дослідженнях в рамках міжнародного науковотехнічного співробітництва країн Європи, придунайських країн в області
моделювання умов формування стоку гірських річок, розробці методів
гідрологічних розрахунків і прогнозів, підготовці гідрологічної монографії
басейну Дунаю, вивчення впливу змін на водні ресурси тощо.
Завідуючими відділом гідрологічних досліджень були кандидат
техн.наук Каганер М.С. (1953 -1976), Онуфрієнко Л.Г. (1976), Щербак А.В. (з
1976р.)
5.4 Дослідження в галузі моніторингу природного середовища. Науковометодичну основу досліджень Інституту з проблеми забруднення атмосферного
повітря становили результати теоретичних та експериментальних робіт з
вивчення фізики пограничного шару атмосфери, які були проведені для
вирішення ряду прикладних завдань (розробки та вдосконалення методів
прогнозу погоди, активних впливів на хмари з метою отримання штучних
опадів та інше).
Основними напрямками робіт відділу моніторингу природного
середовища є дослідження забруднення і розробка прогнозу стану
атмосферного повітря, грунтів в зонах впливу потужних джерел викидів
(залізорудних кар’єрів, промислових центрів, об’єктів теплової та атомної
енергетики, автотранспорту) та вияснення впливу метеорологічних процесів і
явищ на його інтенсивність.
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Комплексні дослідження умов обміну повітря і його стану в залізорудних
кар’єрах Кривого Рогу дозволили розробити методику оцінки інтенсивності
забруднення природного середовища пилегазовими викидами, що утворюються
при проведенні вибухових робіт в кар’єрах.
Починаючи з 1974 року відділом виконуються дослідження
метеорологічних особливостей промислових міст та їх вплив на забруднення
повітря. Основною їх метою поряд з оцінкою режиму забруднення
пограничного шару атмосфери була розробка рекомендацій з метеорологічного
забезпечення природоохоронних заходів в Україні і, перш за все, з врахування
метеорологічних факторів при здійсненні заходів з контролю за якістю
атмосферного повітря, при плануванні і проведенні реконструкції існуючих
міст, перспективному плануванню розбудови нових, а також великих
промислових і енергетичних об’єктів та при вирішенні інших
природоохоронних
завдань.
Накопичені
матеріали
з
моніторингу
антропогенних джерел викидів дозволили розробити рекомендації щодо
прогнозування забруднення повітря в містах, методики з оцінки забруднення
атмосфери міст автотранспортом, методики розрахунку фонових концентрацій
в містах, методики оцінки інтенсивності забруднення атмосфери та нормування
викидів забруднюючих речовин. Починаючи з 1986 року, виконуються роботи
на замовлення Черкаського міськвиконкому з комплексного вивчення причин
та особливостей забруднення навколишнього середовища в м.Черкаси та
практичних рекомендацій по його зменшенню.
Відділом була розроблена методологія і проведені комплексні польові
експерименти з вивчення процесу переносу домішок по всій довжині
пограничного шару з допомогою літаків-метеолабораторій в районах впливу
ТЕЦ, підприємств чорної металургії (м. Маріуполь), що дозволило оцінити
вплив цих джерел викидів на стан атмосферного повітря не тільки в місцях їх
розташування, а й на значних відстанях від них.
Вивчення забруднення атмосферного повітря в більшості міст України та
визначення ролі в цих процесах атмосферних факторів виконувалось, в
основному, на аналізі матеріалів стаціонарних спостережень мережі
Держкомгідромету України, якою охоплено 55 міст. Розгляд та узагальнення
спостережень
спеціалізованої
мережі
Держкомгідромету
дозволили
сформувати важливий висновок про режим кислотності опадів та роль
антропогенних та природних факторів у його формуванні. Виявилось, що при
значних атмосферних навантаженнях кислоутворюючих речовин (сірки та
азоту) на території України переважають нейтральні та слаболужні опади, в
значно меншій кількості слабокислі, причиною чого є процеси нейтралізації
кислот (іонами кальцію, магнію, калію, натрію та аміаком).
Значна частина робіт відділу була присвячена розробці наукових
принципів організації і проведення моніторингу атомних електростанцій.
Розроблена в УкрНДГМІ модель турбулентної дифузії склала основу робочої
методики розрахунків приземних концентрацій радіоактивних домішок.
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Розрахунковий метод визначення рівнів радіоактивного забруднення
атмосферного повітря був апробований для обгрунтування і розробки
методики чисельного моніторингу радіоактивного забруднення в зоні ЧАЕС.
Значні теоретичні та експериментальні роботи, з використанням сучасних
методів досліджень з допомогою вертольотів і літаків-метеолабораторій, були
проведені з метою оцінки одного із пріоритетних видів забруднень атомних
електростанцій - “теплового”, яке зумовлене викидами (скидами) тепла і вологи
системами
охолоджування
діючих
АЕС
(градирнями,
ставкамиохолоджувачами, бризкальними системами).
Після аварійного викиду радіонуклідів ЧАЕС у 1986 році відділ був
переорієнтований на вивчення радіаційної обстановки в районах
радіоактивного забруднення. Основними завданнями відділу на цей час стали:
оцінка забруднення атмосферного повітря пріоритетними радіонуклідами в
різних зонах, визначення ролі вітрового підйому в інтенсивності вторинного
забруднення атмосфери, дослідження динаміки радіоактивного забруднення
грунтів та сільськогосподарських рослин на агроекологічних полігонах,
розташованих в різних фізико-географічних зонах України, визначення
коефіцієнтів переходу радіонуклідів із грунтів в рослини, оцінка ролі
антропогенних факторів (різних видів сільськогосподарського виробництва,
автотранспорту) в погіршенні якості повітря навколишнього природного
середовища.
Відділ моніторингу природного середовища був організований в
1973 році під керівництвом доктора геогр.наук Сакалі Л.І. Завідуючим відділом
з 1986 по 1995 рік був кандидат фіз.-мат.наук В.А.Дячук, а з 1995 року відділ
очолює кандидат техн.наук А.М.Маренко.
5.5 Відділ моніторингу водних об’єктів. У відділі знайшли органічне
поєднання експериментальні дослідження на багатьох водних об’єктах України
з методами математичного моделювання процесів міграції та трансформації
радіоактивних хімічних речовин у гетерогенних системах “вода - завислі
речовини - донні відклади”. Співробітники відділу забезпечили впровадження
та використання в практиці наукових досліджень високотехнологічних та
унікальних приладів і методик, комп’ютерних баз даних. Це дозволило зробити
важливий висновок про те, що екосистеми дніпровських водосховищ мають
велику здатність до самоочищення водного середовища. Кінцевим ланцюгом
цього складного процесу фізико-хімічних перетворень токсикантів у біотичних
та абіотичних компонентах водних екосистем є їх виведення та депонування в
донних відкладах.
Відділом була розроблена та впроваджена у практику екологічних
досліджень локальна система екологічного моніторингу водних об’єктів
регіону розташування Запорізької АЕС, яка дала змогу отримати комплексні
дані про ступінь забруднення абіотичних компонентів водних екосистем
водоймища-охолоджувача АЕС, побудувати модель кругообігу токсикантів у
системі “вода - завислі речовини - донні відклади”, прогнозувати та направлено
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регулювати якість води на основі розробки оптимальних режимів водообміну
водоймища-охолоджувача і Каховського водосховища.
Відділом виконані значні об’єми експериментальних досліджень по
вивченню механізмів міграції та фізико-хімічної трансформації забруднюючих
речовин у водно-грунтових системах та науково-методичної роботи по
дослідженню механізмів міграції забруднюючих речовин.
Основний напрямок роботи відділу - кількісна оцінка сучасного
радіаційного та хімічного забруднення поверхневих вод України і розробка
методичних та методологічних основ прогнозування зміни якості води у
майбутньому.
Комплексні багаторічні дослідження на водосховищах Дніпровського
каскаду дозволили не тільки підтвердити ряд отриманих раніше характеристик
екологічного стану р. Дніпро та головних його притоків, але й значно
розширити уявлення про фактори, що впливають на водні екосистеми басейну.
Виявлена особлива роль процесів накопичення токсичних речовин у донних
відкладах та гідробіонтах водосховищ, що створило передумови необхідності
вивчення їх ролі як акумулятора або можливого джерела вторинного
забруднення водних систем. Результати досліджень підтвердили необхідність
серйозної уваги до проблеми накопичення токсикантів у донних відкладах
водосховищ, де накопичено велику кількість важких металів, пестицидів,
поліхлорованих біфенолів та інших токсикантів.
На основі виконаних досліджень зроблений висновок про те, що
основними джерелами забруднення дніпровських вод є скиди недостатньо
очищених міських та промислових вод.
Проведені дослідження переконують, що причиною повільного
вирішення проблеми Дніпра є недосконалість системи управління водними
ресурсами на державному рівні. Необхідне вдосконалення законодавчої і
нормативно-методичної бази водокористування і контролю, розвиток системи
екологічного моніторингу, створення регіональних, а потім і басейнової
інформаційних систем екологічного менеджменту. Існуюча в Україні система
оцінки якості вод не є досконалою, звідси випливає необхідність перегляду
наявних стандартів та зменшення кількості показників екологічного стану,
виходячи з пріоритетів їх токсичної дії та спроможності їх контролю методами
моніторингу, а також тих показників якості водної системи, які дозволятимуть
підвищити ефективність програм оперативного регулювання та управління
водними ресурсами.
Дослідження та аналіз попередніх даних показали, що цілий ряд речовин,
які мають високу токсичну дію, не можуть бути зафіксовані з використанням
існуючої аналітичної апаратури, тому потрібно більш широке впровадження в
практику моніторингу сучасних високоефективних аналітичних приладів з
високою точністю визначення.
Очолювали відділ кандидат геогр.наук О.В.Войцехович (1993 - 1995),
кандидат геогр.наук (на той час) В.І.Осадчий з 1995року – до призначення його
директором УкрНДГМІ.
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5.6 Дослідження з фізики атмосфери. Відділ фізики атмосфери
створений в 1959 році в зв’язку з початком робіт у галузі активних впливів
(АВ) на атмосферні процеси з метою, головним чином, штучного збільшення
опадів (ШЗО) в степовій зоні України. Основні напрямки досліджень відділу:
математичне моделювання хмар, фізика хмар і активних впливів, дослідження
озону та аерозолей.
Основними завданнями відділу є науково-дослідні та науково-методичні
роботи з фізики хмар різних типів та штучного регулювання опадів з них;
розсіювання хмар та туманів; розробки реагентів для АВ на хмари та тумани;
дослідження атмосферних аерозолей та розробка аерозольної апаратури;
розробка системи моніторингу озону та ультрафіолетової радіації над
територією України; теоретичні дослідження з фізики хмар, активних впливів,
аерозолів.
Проведені натурні дослідження та математичне (чисельне) моделювання
дозволили встановити закономірності мезо- та мікроструктури хмарних систем
різних типів, а також пов’язаних з ними полів опадів; дослідити механізми
утворення хмар та опадів; розробити концепції впливів на хмари різних форм.
Було встановлено, що основним джерелом додаткових опадів з
шаруватоподібних хмар є запас водяної пари, здатної до сублімації. Основним
джерелом додаткових опадів з купчасто-дощових хмар є волога, яка при
відсутності активного впливу виноситься у кристалічну частину хмари, а також
дрібнокрапельна фракція, яка б випаровувалася на стадії руйнування хмари.
Були досліджені закономірності розташування смуг хмар та опадів у
системі атмосферних фронтів, критерії придатності хмар до АВ, схеми засіву,
методики оцінки ефекту впливів. Досліджені кліматичні ресурси хмар
території України.
Одночасно з роботами по ШЗО в УкрНДГМІ проводились розробки
літакового методу розсіювання переохолоджених хмар та туманів. Як результат
багаторічних експериментів та чисельного моделювання, були вивчені
закономірності штучної кристалізації хмар (туманів), вивчений діапазон умов,
при яких досягається штучне розсіювання.
У відділі сформувався науковий напрям з теорії хмар та опадів,
характерним для якого є детальний опис мікрофізики та врахування взаємодії
динамічних, термодинамічних та мікрофізичних факторів, що регулюють
процеси утворення хмар та опадів. Створено цілий комплекс одно-, дво- та
трьохмірних
чисельних
мікрофізичних
моделей
фронтальних
шаруватоподібних, а також одно- та двомірних моделей купчастих хмар.
Отримано ряд важливих результатів щодо спонтанної конденсації пересичених
парів, з моделювання хмарних систем в атмосферах інших планет.
Виконано широкий комплекс досліджень кристалізуючих реагентів,
знайдено ефективні льодоутворюючі суміші з низьким вмістом йодистого
срібла; розроблені нові реагенти - пористі гранули, насичені рідким азотом;
знайдено принципово новий льодоутворюючий реагент - штам бактерій
Псевдомонас,
який
не
поступається
активністю
реагентам,
що
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використовуються в роботах по АВ, а, з другого боку, не містить срібла і є
цілком нетоксичним. Створені унікальні зразки аерозольної апаратури:
лічильники і спектрометри для аерозольних часток з розмірами 0,01 мкм.
Досліджено розподіл у просторі і часі льодоутворюючих ядер на території
України.
Відділом велись також роботи з розробки системи моніторингу озону та
ультрафіолетової
радіації
над
територією
України.
Узагальнено
співвідношення між ультрафіолетовою радіацією, загальним вмістом озону та
бальністю хмар.
Результати наукових і науково-методичних робіт відділу знайшли
широке використання у виробничих роботах по ШЗО і боротьбі з туманами на
Україні, а також у роботах з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Підготовлені відділом “Методичні вказівки з організації та проведення
робіт по ШЗО в Україні” та “Методичні вказівки по розсіюванню
переохолоджених хмар і туманів з літака” впроваджені у виробництво.
Підготовлені матеріали до національних керівних документів з
організації та технології проведення робіт з ШЗО, визначення кількості
додаткових опадів при АВ, оцінки економічної ефективності робіт по ШЗО в
інтересах сільськогосподарського виробництва.
Відділ очолювали кандидат геогр.наук Г.І.Перельот (1959 -1962), доктор
фіз.-мат. наук А.В.Ткаченко (1962 -1965), доктор геогр.наук Є.Є.Корнієнко
(1965 -1988), кандидат фіз.-мат.наук В.П.Баханов (з1988 року).
5.7 Кліматичні дослідження. В області кліматичних досліджень детально
вивчені кліматичні ресурси території України, а також її окремих регіонів, зон
та районів.
Метеорологічна інформація зведена у вигляді довідників з клімату
України. Виявлені закономірності основних метеорологічних величин і
атмосферних процесів. Уточнено методику розрахунку радіаційного балансу та
його складових.
Розроблені основи методики оцінки впливу гірських масивів Українських
Карпат на метеорологічні характеристики та схема розподілу компонентів
балансу по території Українських Карпат і акваторії Чорного моря, виявлена
географічна зональність складових балансу України.
Досліджені просторові, часові і статистичні закономірності розподілу
небезпечних і стихійних метеорологічних явищ. Встановлено, що такі явища
відмічаються в комплексі, що значно посилює їх негативний вплив. Внаслідок
досліджень визначені райони, в яких найчастіше спостерігаються небезпечні
стихійні метеорологічні явища.
Систематизовані і узагальнені кліматичні та мікрокліматичні особливості
окремих міст з використанням експериментальних досліджень. Представлені
характеристики основних метеорологічних величин. Одержані результати
досліджень забруднення повітряного басейну кожного міста.
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Дана оцінка змін основних метеорологічних величин (температури
повітря і опадів) на фоні глобальних змін клімату. Розроблені нові підходи
вивчення змін та коливання клімату.
Характерною особливістю виконаних робіт з кліматичних досліджень є
їх практична направленість. Кліматична інформація використовується в різних
галузях господарства, в гідрометеорологічних підрозділах при оперативному
обслуговуванні.
Результати кліматичних досліджень опубліковані в монографіях: “Клімат
України”, “Климат и опасные гидрометеорологические явления Крыма”,
“Тепловой и водный режим Украины”, “Тепловой баланс Украины и
Молдавии”, “Температура воздуха на Украине”, “Опасные явления на
Украине”, “Стихийные метеорологические явления на Украине и в Молдавии”,
“Опасные гидрометеорологические явления в Украинских Карпатах”, а також в
серії монографій з клімату великих міст.
У зв’язку з глобальними змінами клімату, що відбулися на планеті та
проявляються в Україні, особливо актуальним постає питання їх уточнення і
переосмислення. Саме тому останніми роками підготовлено і опубліковано ряд
фундаментальних монографій, зокрема, “Клімат України”, “Стихійні
метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986 –
2005р.р.)”, ряд кліматичних досліджень регіонів України.
УкрГДГМІ останнім часом бере значну участь у міжнародних аспектах
досліджень клімату та наслідків цих змін. Зокрема, Інститут неодноразово
вигравав конкурс на право підготовки Національного повідомлення України з
питань кліматичних змін (на виконання Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату).
Відділ кліматичних досліджень очолювали кандидат сільгосп.наук
М.І.Гук (1953 - 1961), доктор геогр.наук М.В.Бова (1961 - 1963); пізніше
кліматичні дослідження проводились у відділі агрометеорології та інших
відділах, останнім часом – у відділі клімату та довгострокових прогнозів
погоди (керівник – д.г.н. В.Ф.Мартазінова).
5.8. Експериментальні дослідження. Відділ експериментальних досліджень
засновано в 1963 році і знаходиться він в Дніпропетровську. В його завдання
входить організація і проведення натурних експериментів з вивчення
кліматичних і фізичних характеристик хмар, синоптичних ситуацій, придатних
для цілей впливу, експериментальної перевірки і відпрацювання технологій
впливу, оцінки ефективності робіт з штучного збільшення опадів. Відділ
проводить також самостійні наукові дослідження і розробки, пов’язані з
впровадженням технологій впливу. У відділ входять лабораторії випробування
і впровадження методів активних впливів та випробувань і впровадження
засобів вимірювань і впливів. Для проведення авіаробіт і польових
спостережень створена Дніпропетровська комплексна експедиція.
Відділ здійснює методичне керівництво метеорологічним полігоном,
який розташований в Софіївському районі Дніпропетровської області
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(с. Жовтневе). Полігон є основною базою для проведення робіт в галузі
активних впливів. Спільно з іншими відділами досліджено можливості
застосування технологій впливу на хмари в зимовий сезон для штучного
збільшення опадів в рівнинних районах України на площі близько 500 тис.га.
Проведені випробування ряду нових реагентів (розчини з малим вмістом
йодистого срібла, пористі гранули, насичені рідким азотом та інш.), зроблена
оцінка їх ефективності для отримання робіт з активного впливу. Відділу
належить велика заслуга в здійсненому свого часу переоснащенні літаків ІЛ-14,
ЯК-40 в літаки - метеолабораторії. Проте після розпаду СРСР ці роботи
втратили свою масштабність.
Поряд з роботами по впровадженню методів активного впливу на хмари
співробітниками відділу виконаний значний об’єм експериментальних робіт по
вивченню забруднення атмосферного повітря та факторів, які обумовлюють
його інтенсивність, в районі Криворізьких залізорудних кар’єрів, у великих
містах (Маріуполі, Дніпропетровську, Харкові та інших) і поблизу ТЕЦ. Відділ
очолювали кандидат геогр.наук Фурман А.І. (1963 - 1978), кандидат
сільськогосп.наук Чорний О.П. (з1978 року).
5.9 Польова експериментальна метеорологічна база. Для виконання робіт,
пов’язаних з необхідністю експериментального підтвердження результатів
активних впливів на хмари з метою отримання додаткової кількості опадів, у
1959 році в Дніпропетровській області (с. Жовтневе) був організований
експериментальний метеорологічний полігон, який невдовзі був перетворений
в Польову експериментально-метеорологічну базу (ПЕМБ). ПЕМБ являє собою
полігон площею 16 тис.кв.км, обладнаний комплексом радіолокаційних
методів дистанційних спостережень, засобами радіозв’язку, диспетчерського
зв’язку, радіозондування, метеорологічними та актинометричними приладами.
Для вимірювання інтенсивності та кількості опадів на полігоні
встановлено 200 плювіографічних і 150 опадомірних постів. З 1986 року
арсенал засобів для дистанційного дослідження хмарних систем та опадів
поновився метеорологічним локатором МРЛ-5 із системою АПОС, який
дозволяє вимірювати кількість опадів радіолокаційними методами в
автоматизованому режимі. Співробітниками бази виконуються регулярні
метеорологічні,
агрометеорологічні,
аерологічні,
радіолокаційні
спостереження, спостереження за хмарами та опадами. В період робіт в районі
полігону літаків-метеолабораторій з бази здійснювався радіозв’язок з бортами
та контроль за їх роботою. Незважаючи на труднощі фінансового і
матеріально – технічного характеру, які ПЕМБ переживає останніми роками і
викликане ними різке скорочення об’ємів регулярних спостережень,
призупинення робіт, виконуваних з допомогою літаків - метеолабораторій,
ЕМП продовжує залишатись унікальною структурою для виконання
спостережень з фізики атмосфери.
Керували базою В.С.Виноградов (1959 - 1974), А.В.Мурга (1974 - 1995),
М.Н.Лосінський (з 1995 року).
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5.10 Польова експериментальна гідрометеорологічна база. База
розташована в м. Богуславі Київської області. Організована в 1939 році
Інститутом гідрології і гідротехніки АН України, як науково-дослідна
гідрологічна станція, вона в 1963 році передана до складу УкрНДГМІ і
реорганізована
в
польову
експериментальну
гідрологічну,
нині
гідрометеорологічну базу. Її розвиток та оснащеність визначились
покладеними на неї завданнями, які в окремі періоди змінювались.
Основне завдання бази - вивчення умов і закономірностей формування
стоку на малих водозборах лісостепової зони України та постановка різних
спеціальних спостережень для забезпечення наукової тематики, яка
розробляється в УкрНДГМІ.
На базі проводиться комплекс спостережень за різними елементами
гідрологічного циклу малих водозборів, узагальнення агрометеорологічних
умов, ведуться озонометричні спостереження, виміри хімізму опадів, розпочаті
роботи з вивчення забруднюючих речовин у навколишньому середовищі. База
проводить науково-методичне керівництво воднобалансовими станціями,
виконує експертизу матеріалів спостережень цих станцій.
Останніми роками Польова гідрометеорологічна база стала ще і базою
для проходження практики студентів Київського національного університету
ім. Т.Г.Шевченка. Студентами, крім традиційних гідрологічних досліджень,
здійснюються і картографічні польові роботи.
Керівниками бази в складі УкрНДГМІ були Лисенко М.П. (до 1975 року),
Копистира А.А. (1975 - 1985), з 1985 року і до цього часу - Литвин М.Ю.
5.11 Морське відділення Інституту. Історично колишнє Севастопольське
відділення Державного океанографічного інституту було організоване на базі
Басейнової гідрометеорологічної обсерваторії Чорного та Азовського морів як
структурний науково-дослідний підрозділ Держкомгідромету СРСР і було
базовим у вивченні гідрометеорологічного та гідрохімічного (в тому числі
техногенного забруднення) режимів Чорного та Азовського морів, а також
гідрології та гідрохімії дельт і естуаріїв річок, які впадають в ці моря.
З становленням України як суверенної держави, Севастопольське
відділення Океанографічного інституту СРСР було трансформоване спочатку в
Морське науково – інформаційне відділення, а згодом - в Морське відділення
Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. Відділення
включає лабораторію гідрологічних проблем Чорного та Азовського морів,
лабораторію хімії моря, лабораторію гирл річок, лабораторію інформаційних
систем і баз даних, групу методів морських прогнозів, а також лабораторію
літодинаміки Азовського моря.
За більше як 100-річну історію існування даного підрозділу в
Севастополі (спочатку як гідрометеостанція, обсерваторія, відділення
Союзного інституту, а потім як Морське відділення УкрНДГМІ) накопичено
величезний
об’єм
гідрометеорологічної
інформації
по
АзовськоЧорноморському басейну, аналогів якої не існує в інших установах.
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Основні проблеми, які вирішують підрозділи Морського відділення
УкрНДГМІ:
- обґрунтування системи спостережень, аналіз та комплексне вивчення
гідрометеорологічного і гідрохімічного режиму Чорного та Азовського морів;
- розробка нових і вдосконалення існуючих методів гідрологічних та
гідрохімічних розрахунків і морських прогнозів;
- проведення комплексного вивчення стану техногенного забруднення та
поведінки забруднюючих речовин у морських водах та донних відкладах;
- ведення Державного водного кадастру, ведення і поновлення
унікального гідрометеофонду Чорного та Азовського морів;
- впровадження нових технічних засобів з автоматизації даних морських
та експедиційних спостережень.
Очолювали відділення в період входження його в УкрНДГМІ кандидат
геогр.наук А.П.Жиляєв (1992 - 1995), кандидат геогр.наук А.І.Рябінін (у 1996
році). Наразі Відділення має самостійний баланс, очолює його кандидат наук
Ю.Ільїн.
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Будівля Українського науково-дослідного
гідрометеорологічного інституту (УкрНДГМІ).
Обладнання для прийому і обробки
інформації зі штучних супутників Землі.
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РОЗДІЛ 6
Становлення національної гідрометеорологічної служби
Незалежної України
24 серпня 1991 року Україна проголошена суверенною державою. Це,
природно, обумовило відокремлення Гідрометеорологічної служби України від
Союзної гідрометеорологічної служби. Розпочалося становлення самостійної
національної гідрометеорологічної служби суверенної України.
22 листопада 1991 року постановою Кабінету Міністрів України №334 на
базі ліквідованого Українського республіканського управління по
гідрометеорології, інших установ і організацій, підпорядкованих колишньому
Державному комітету СРСР по гідрометеорології і розташованих на території
України, утворено Державний комітет України по гідрометеорології
(Держкомгідромет України). Постановою Кабінету Міністрів України від 16
червня 1992 року № 328 затверджене положення про нього. Кабінетом
Міністрів України була також затверджена структура центрального апарату
Держкомгідромету у кількості 60 працівників.
Постановою Кабінету Міністрів від 30 травня 1992 року головою
Держкомгідромету України було призначено Миколу Павловича Скрипника. З
лютого 1993 року Держкомгідромет України очолив В’ячеслав Миколайович
Ліпінський, призначений на цю посаду постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 1993 року № 85.
Постановою Уряду України Державний комітет України по
гідрометеорології визначено центральним органом державної виконавчої влади
і на нього покладені такі головні завдання:
- реалізація державної політики у сфері гідрометеорології та фонових
радіаційних спостережень;
- забезпечення органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів
місцевого самоврядування, Збройних Сил, підприємств, установ, організацій і
громадян України інформацією про фактичні та очікувані зміни стану довкілля,
попередженнями про небезпечні і стихійні гідрометеорологічні явища з метою
прийняття відповідних рішень для забезпечення життєдіяльності населення,
обороноздатності країни, сприяння ефективній роботі господарського
комплексу країни, безпеці руху наземного, повітряного і водного транспорту;
- збереження і розвиток державної системи гідрометеорологічних,
фонових радіаційних та базових спостережень за забрудненням довкілля;
- забезпечення діяльності гідрометеорологічного державного архіву з
метою постійного зберігання і використання гідрометеорологічних та інших
спеціальних документів Національного архівного фонду;
- здійснення представництва Уряду України у Всесвітній
Метеорологічній Організації ООН тощо. На Держкомгідромет покладено цілий
ряд функціональних обов’язків відповідно до цих завдань.
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В результаті адміністративних реформ, які неодноразово відбувались в
Україні, статус і підпорядкованість Гідрометслужби змінювались.
Відповідно до Указу Президента України від 3 березня 1999 року №250
«Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» на базі
Держкомгідромету був утворений Комітет України з питань гідрометеорології
(Гідрометком).
Відповідно до Указу Президенту України від 15 грудня 1999 року №1573
«Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» на базі
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки України, Гідрометкому та інших відомств, що ліквідовувались,
утворено Міністерство екології та природних ресурсів України
(Мінекоресурсів), у складі центрального апарату якого був утворений
Департамент гідрометеорологічної служби і моніторингу.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1750
на базі Департаменту гідрометеорологічної служби і моніторингу утворена
Державна гідрометеорологічна служба (Держгідромет) як урядовий орган
державного управління, який діяв у складі Мінекоресурсів України.
Указом Президента України від 20 квітня 2005 року №861 завдання з
гідрометеорологічної діяльності покладені на Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи (МНС). До сфери управління МНС передані
урядовий орган державного управління – Державна гідрометеорологічна
служба, а також організації, установи і підприємства системи
гідрометеорологічної служби.
Становлення національної гідрометеорологічної служби відбувалося в
складних економічних умовах, які склалися в Україні після розпаду СРСР.
Зв’язки між сферами діяльності держав - колишніх радянських республік
розірвалися,
взаємовідносини
між
цими
державами
і,
зокрема,
взаєморозрахунки між ними ускладнились. Це негативно позначилось, в першу
чергу, на матеріально-технічному забезпеченні державної мережі спостережень
обладнанням, приладами, витратними матеріалами, конче потрібними для її
нормального функціонування. До того ж фінансування гідрометеорологічної
служби із Державного бюджету здійснювалось у обсягах, значно менших від
необхідних.
Національна гідрометеорологічна служба України отримала у спадок
загалом низький рівень оснащеності державної системи спостережень.
Устаткування і прилади морально і фізично застаріли, велика їх кількість
виробила свій технічний ресурс. Автоматизація гідрометеорологічних
спостережень та їх обробки, застосування дистанційних засобів отримання
даних спостережень лише розпочиналися.
Положення ускладнювалося ще й тим, що Україна не мала своєї науково
- виробничої бази для розробки та виготовлення устаткування і приладів
гідрометеорологічного призначення. Це пов’язано з тим, що практично всі
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установи - розробники і підприємства - виробники цих технічних засобів після
розпаду СРСР залишилися за межами України, переважно - в Росії.
Із розгалуженої мережі науково - дослідних установ колишнього
Держкомгідромету Союзу РСР (їх налічувалось понад 25), що спеціалізувались
у різних напрямах досліджень: гідрометеорологічні прогнози, вивчення
кліматичних і водних ресурсів, забруднення довкілля, активний вплив на
гідрометеорологічні
процеси,
розробка
технічних
засобів
гідрометеорологічного призначення тощо, національна гідрометеорологічна
служба України отримала лише одну установу - Український науководослідний гідрометеорологічний інститут (УкрНДГМІ), з відділом
експериментальних досліджень у м.Дніпропетровську та польовими
експериментальними базами у с.Жовтневому Дніпропетровської області та у
м.Богуславі Київської області (згодом до УкрНДГМІ було приєднано колишнє
Севастопольське відділення союзного океанографічного інституту). Інакше
кажучи, практично весь науково - технічний і приладобудівний потенціал
Гідрометеорологічної служби колишнього СРСР залишився за межами
України.
З метою вирішення низки проблем функціонування гідрометслужби
України була розроблена і схвалена колегією Держкомгідромету Концепція
розвитку національної гідрометеорологічної служби України.
Впровадження першочергових заходів у кризових економічних умовах
дозволило при мінімальному фінансуванні із Державного бюджету зберегти і
забезпечити функціонування державної системи гідрометеорологічних
спостережень та спостереженьза забрудненням довкілля. Для подальшого її
розвитку Держкомгідромет спільно з рядом міністерств і відомств розробив
“Державну програму науково - технічного переоснащення державної системи
гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за
забрудненням навколишнього природного середовища”, яка була розрахована
на 1997 - 2001 роки. Кабінет Міністрів України з розумінням поставився до
проблем національної гідрометеорологічної служби України і своєю
постановою від
29 травня 1996 року за N579 затвердив програму. В
подальшому Держкомгідрометом ця програма була доповнена і постановою
Кабінету Міністрів України продовжена ще на 5 років. Виконання цієї
програми
сприяло поступовому зростанню науково - технічного рівня
національної гідрометеорологічної служби України і наближенню його до
світового. Незважаючи на вкрай недостатнє фінансування Програми, вдалось
розробити кілька десятків приладів і систем. Фактично вперше в Україні була
практично створена галузь гідрометеорологічного приладобудування.
З метою підвищення ефективності вивчення кліматичних ресурсів
України, оцінки їх можливих змін внаслідок природних і антропогенних
факторів, розробки рекомендацій щодо мінімізації соціально - економічних
наслідків цих змін у Держкомгідрометі розроблена Національна кліматична
програма. Постановою Кабінету Міністрів від 28 червня 1997 року №650
Держгідромет був визначений основним виконавцем і координатором цієї
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Програми. Враховуючи актуальність проблеми змін клімату, ця програма
також була продовжена постановою Уряду і загалом виконувалась 10 років.
В рамках Програми переоснащення в Україні виконано науково-дослідні
та дослідно-конструкторські роботи та організовано виробництво
гідрометеорологічних приладів, автоматизованих комплексів та станцій, а
також приладів та обладнання, призначених для спостережень за забрудненням
навколишнього природного середовища. За результатами державних
приймальних випробувань цілий ряд приладів та автоматизованих станцій
внесені до державного реєстру засобів вимірювальної техніки. В експлуатацію
введено автоматизовані метеорологічні аеродромні станції «АМАС АВІА-1»,
анеморумбометри «МАРК-60», вимірювач атмосферного тиску «БАР», лазерні
вимірювачі висоти нижньої межі хмар «ЛВВХ-1», комплекси повірочні
барометричні «БАР-І», вимірювачі кількості та інтенсивності атмосферних
опадів, радіозонди «ПАЗА», універсальні гідрологічні лебідки, встановлено
комплекси з повірки вимірювачів швидкості течії та вітру, автоматизований
гідрометеорологічний пост, інші прилади і обладнання. Впроваджено ряд
приладів із спостережень за забрудненням навколишнього природного
середовища, що розроблені по Програмі.
В рамках виконання досліджень по Кліматичній програмі були вивчені
основні фактори, що впливають на формування кліматичної системи, її
коливання та зміни на регіональному рівні в контексті глобальних змін клімату
на Землі, розроблено попередній сценарій можливих змін елементів
регіонального клімату (температури повітря і опадів) на 20-50-100 років.
Результати досліджень клімату узагальнені у фундаментальній монографії
«Клімат України».
Окремі завдання щодо забезпечення стійкого функціонування і розвитку
Гідрометеорологічної служби виконувались в рамках Національної програми
інформатизації, Програми функціонування і розвитку національної системи
сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у
сейсмонебезпечних регіонах, Програми противопаводкових заходів у
Закарпатській області на 1999-2000 роки, Програми комплексного
противопаводкового захисту в басейні р.Тиси у Закарпатській області на 20022006роки та прогноз до 2015 року, Комплексної програми запобігання та
реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру,
Комплексної програми подальшого розвитку інфраструктури та провадження
господарської діяльності на о.Зміїний і континентальному шельфі,
Комплексної
програми
захисту
сільських
населених
пунктів
і
сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, Програми комплексного
розвитку Українського Придунав'я, деяких інших програм.
Цілий ряд заходів з удосконалення системи спостережень,
гідрометеорологічного прогнозування та забезпечення реалізувався у відомчих
планах розвитку та технічного переоснащення.
Все це дало змогу, незважаючи на вкрай обмежене фінансування
Гідрометеорологічної служби з державного бюджету, впровадити в
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організаціях Гідрометеорологічної служби сучасні системи проведення
спостережень, збору, обробки та передачі інформації.
До вирішення цих завдань широко залучались кошти спеціального фонду
державного бюджету – тобто кошти, які організації Гідрометеорологічної
служби заробляли по договорах з гідрометеорологічного обслуговування
споживачів.
Автоматизовані авіаційні метеорологічні станції введені в експлуатацію в
ДП УАМЦ, АМСЦ Донецьк, Дніпропетровськ, Львів, Харків, Запоріжжя, Рівне,
Одеса, Сімферополь, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Хмельницький, Чернівці.
Метеорологічні автоматизовані радіолокаційні системи «МАРС», які
дають можливість отримати комплексну радіометеорологічну карту за даними
метеорологічних радіолокаторів, що поступають з Борисполя, Запоріжжя,
Мінська, Північного Кавказу, встановлені в ДП УАМЦ, АМСЦ Запоріжжя,
Дніпропетровськ. В ДП УАМЦ встановлений і успішно працює сучасний
допплерівський метеолокатор.
Автоматизовані робочі місця спеціалістів синоптиків, гідрологів,
агрометеорологів впроваджені в Українському гідрометеорологічному центрі,
більшості обласних центрів з гідрометеорології.
Здійснено технічне переоснащення головного центру системи телезв’язку
Головного
інформаційно-обчислюваного
центру
Українського
гідрометеорологічного центру, встановлена потужна електронно-обчислювальна
машина. В УкрГМЦ, ДП УАМЦ, УкрНДГМІ та ряді обласних ОВО встановлені
сучасні системи прийому супутникової метеорологічної інформації.
Протягом останніх років здійснено технічне переоснащення системи
збору, обробки та передачі інформації в центрах з гідрометеорології.
Продовжувався
розвиток
технологій
гідрометеорологічного
прогнозування. В УкрГМЦ використовуються метод прогнозу метеоелементів і
явищ погоди METEOCONSALT, розроблений метеорологічною службою
Нідерландів, цілий ряд методів гідрометеорологічних прогнозів, розроблених
Українським науково-дослідним гідрометеорологічним інститутом. Сучасні
методи прогнозування річкових паводків впроваджені у Закарпатському та
інших центрах з гідрометеорології.
В системі Гідрометеорологічної служби функціонує Український науководослідний гідрометеорологічний інститут (УкрНДГМІ), завданням якого є
наукове та науково-методичне забезпечення гідрометеорологічної служби.
Дослідження вчених інституту знайшли широке визнання серед наукової
громадськості в Україні та за кордоном.
В УкрНДГМІ налагоджена система підготовки науковців вищої
кваліфікації. Щорічно в інституті захищається декілька кандидатських
дисертацій.
Науковці інституту та фахівці гідрометеорологічної служби беруть
активну участь у Антарктичних дослідженнях, що проводить Україна на
станції «Академік Вернадський». Нинішній начальник Гідрометцентру ЧАМ
Ситов В.М. неодноразово очолював українські експедиції, що зимували на
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станції. Ряд співробітників брали участь у експедиціях – В.Ф. Грищенко, М.О.
Іщенко, А.П. Тхорик, О.В. Серебряков та багато інших.
У розвиток наукових досліджень вносить вклад також Карадазька
науково-дослідна геофізична обсерваторія (директор Гущин Г.К.), яка є
базовою науково-виробничою організацією в галузі озонометрії та
ультрафіолетометрії.
В Держгідрометі функціонує відомча система підвищення кваліфікації та
обміну досвідом шляхом проведення регулярних нарад-семінарів за різними
напрямами діяльності гідрометеорологічної служби. До участі в нарадахсемінарах запрошуються представники споживачів інформації і прогнозів
гідрометеорологічної служби з інших міністерств і відомств.
Держгідромет спільно з Одеським державним екологічним університетом
запроваджує постійно діючу систему підвищення кваліфікації фахівців
гідрометеорологічної служби на базі університету.
Розроблено і затверджено ряд галузевих стандартів, керівних та
методичних документів із проведення спостережень і прогнозування. Деякі
особливо важливі документи із гідрометеорологічного забезпечення
розроблялись на міжвідомчому рівні.
Дуже важливим було питання щодо законодавчого врегулювання
загальних правових, економічних, соціальних та організаційних засад
здійснення гідрометеорологічної діяльності в Україні, визначення правового
статусу національної гідрометеорологічної служби та соціальних гарантій
працівників.
З метою вирішення цього вкрай важливого питання Держкомгідрометом
України одним із перших в світі було розроблено проект Закону України «Про
гідрометеорологічну діяльність». Цей Закон був прийнятий Верховною Радою
України 18 лютого 1999 року (№443-ХІV).
В розвиток закону про гідрометеорологічну діяльність прийнято ряд
постанов Кабінету Міністрів, зокрема, від 30 серпня 1999 року №1607 «Про
додаткові умови оплати праці працівників підприємств, установ і організацій
національної гідрометслужби» (нею, зокрема, введено надбавку за вислугу
років), від 11 грудня 1999 року №2262 «Про затвердження порядку
встановлення охоронних зон навколо об’єктів, призначених для
гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної
діяльності».
Президент України, Уряд держави великого значення надають
міжнародному співробітництву у гідрометеорологічній діяльності. Так, Указом
Президента України від 26 квітня 1993 року Голову Державного комітету
України по гідрометеорології Ліпінського В.М. призначено Постійним
представником України при Всесвітній Метеорологічній Організації (ВМО)
ООН. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1995 року
утворено Національний комітет України із здійснення міжнародної
гідрологічної програми (МГП) та оперативної гідрологічної програми (ОГП)
ЮНЕСКО/ВМО, на чолі з Головою Держкомгідромету України. З 1992 року
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делегації України, як дійсно суверенної держави, беруть участь у роботі
Конгресу, інших конституційних органів ВМО.
Активізувалась міжнародна діяльність Гідрометслужби України, зокрема
у співробітництві з ВМО у сфері гідрометеорологічних спостережень та
спостережень за забрудненням довкілля в рамках програм і служб ВМО у сфері
гідрології і раціонального використання водних ресурсів - в рамках
МГП ЮНЕСКО та ОГП ВМО. Держкомгідромет України завдяки
міжнародному співробітництву в рамках ряду проектів Програми
добровільного співробітництва ВМО отримав міжнародну технічну допомогу у
вигляді обладнання, обчислювальної техніки, приладів, витратних матеріалів,
вкрай необхідних для зміцнення його науково - технічної бази.
Представники Гідрометслужби України за рахунок коштів ВМО та інших
міжнародних фондів постійно брали участь у міжнародних симпозіумах,
семінарах, нарадах, стажуваннях.
8 лютого 1992 року між Урядами країн СНД укладена Міждержавна
Угода про взаємодію у сфері гідрометеорології, до якої з 1993 року
приєдналась і Україна. Для координації взаємодії між національними
гідрометеорологічними службами цих країн утворена Міждержавна Рада по
гідромететорології (МРГ). Керівник Гідрометслужби України є членом цієї
ради. Гідрометслужба України двічі – у квітні 1995 та листопаді 2005 років
організувала і провела сесії Міждержавної ради з гідрометеорології у Києві.
Голова Держгідромету Ліпінський В.М. двічі обирався Головою МРГ та у 2006
році від імені МРГ доповідав на засіданні Виконкому СНД та засіданні голів
урядів країн СНД про діяльність МРГ.
Директор ЦГО Косовець О.О. є беззмінним головою робочої групи МРГ з
питань спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища.
Ряд міжнародних заходів в Україні організовані УкрНДГМІ. Це зокрема,
семінари Європейської асоціації метеорологічних супутників для країн Східної
Європи, Міжнародна наукова конференція з глобальних і регіональних змін
клімату (листопад 2010р.).
Між Держкомгідрометом України та Комітетом по гідрометеорології
Республіки Білорусь, Федеральною Службою Росії по гідрометеорології та
моніторингу навколишнього середовища, Державним Комітетом Азербайджану
по гідрометеорології, Головним управлінням по гідрометеорології Державного
департаменту Республіки Молдова по охороні навколишнього середовища і
природних ресурсів підписані міжнародні двосторонні угоди про науково технічне співробітництво у сфері гідрометеорології та моніторингу природного
середовища.
Гідрометслужба
України
успішно
співробітничає
у
сфері
гідрометеорології в рамках міждержавних двосторонніх угод з питань водного
господарства на прикордонних водах з національними гідрометеорологічними
службами Угорщини, Румунії, Словаччини, Молдови, Росії та ін.
Для вирішення
питання матеріально - технічного забезпечення
державної системи гідрометеорологічних спостережень постійно проводилися
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пошуки щодо налагодження співробітництва з фірмами - виробниками, в тому
числі, з іноземними. Зокрема, було налагоджено діловий контакт з фінською
фірмою ”VAISALA” - одним із найбільш відомих у світі виробників
устаткування і приладів гідрометеорологічного призначення. Представники
цієї фірми неодноразово бували в Україні, її обладнання встановлено в ряді
організацій гідрометслужби.
За пропозицією МРГ з метою покращання матеріально - технічного
постачання
державних
мереж
гідрометеорологічних
спостережень
національних гідрометеорологічних служб країн СНД 9 вересня 1994 року
урядами цих країн, в тому числі і України, підписана міждержавна угода про
поставки товарів для забезпечення національних гідрометеорологічних служб
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, якою передбачено ряд
пільг щодо митних зборів, оподаткування, ліцензування і квотування при
закупівлі і доставці через державні кордони товарів гідрометеорологічного
призначення. Верховна Рада України ратифікувала цю Угоду Законом України
від 20 грудня 1996 року. Ця Угода дозволила розширити можливості
Держкомгідромету в матеріально - технічному забезпеченні своїх оперативно виробничих організацій.
Історичні умови і всі вжиті заходи сприяли поступовому становленню
самостійної національної гідрометеорологічної служби незалежної України.
Проведена її структурна перебудова, визначені регіональні центри, всі обласні
ЦГМ та ряд інших організацій переведені на самостійний баланс. Постановою
Уряду створено Галузевий державний архів гідрометеорологічної та
екологічної інформації. Вдалось вирішити ряд питань підвищення заробітної
плати і збільшення її фонду, і взагалі планового бюджету Держкомгідромету,
проте вони завжди були недостатніми. Доводилось навіть приймати спеціальні
заходи з економії і оптимізації роботи у важких економічних умовах. У
економічно важких 90-х роках бували затримки з виплатою зарплати.
Слід особливо підкреслити, що в складних економічних умовах при
мізерному бюджетному фінансуванні, невисокій заробітній платі вдалось не
тільки зберегти трудові колективи і унікальну державну систему
гідрометеорологічних спостережень і базових спостережень за забрудненням
довкілля, але й забезпечити її функціонування на такому рівні, який в цілому
відповідає вимогам державних органів влади, господарства та населення
України.
Керівництвом Гідрометслужби неодноразово на всіх рівнях ставилось
питання щодо недостатнього фінансування. З цього приводу відбулося ряд
нарад у керівництва Кабінету Міністрів України, надавались доручення
Кабінетом Міністрів, Радою національної безпеки і оборони тощо.
Врегулювано питання щодо отримання коштів за гідрометеорологічні
послуги – прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 2 листопада
1998 року №1724 «Про інформаційні послуги у сфері гідрометеорології».
Працювати приходилось не тільки в умовах вкрай недостатнього
фінансування і матеріально - технічного постачання, а й у важких для
169

спостережень і прогнозування природних умовах. Це стосується роботи під час
прогнозування і супроводження катастрофічних паводків в карпатському
регіоні у 1998, 2001, 2008 роках, буревіїв, засух, катастрофічної ожеледі,
сильних дощів і снігопадів, екстремально спекотних і пожежонебезпечних
періодів тощо.
Представники Держкомгідромету постійно беруть участь у всіх
експедиціях на Українській Антарктичній станції “Вернадський”, продовжують
вахтову роботу на метеостанції Чорнобиль і в 30-км зоні відчуження внаслідок
аварії на ЧАЕС.
Останнім часом започатковані нові форми обслуговування і доведення
інформації, зокрема з використанням електронної пошти. Взагалі, система
Гідрометслужби поступово “комп’ютеризується”, здійснюється переоснащення
систем зв’язку, прийому супутникової інформації.
Враховуючи велике значення Гідрометслужби для забезпечення
прогнозами і попередженнями про небезпечні і стихійні явища, її вклад у
національну безпеку держави Указом Президента України від 11 березня 2003
року №208/2003 встановлено професійне свято – День працівників
гідрометеорологічної служби, яке відмічається щорічно 19 листопада.
За
самовіддану
багаторічну
працю
багатьох
працівників
Гідрометеорологічної служби за роки незалежності України нагороджено
державними нагородами та відомчими відзнаками.
Зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджені колишній перший
заступник Голови Держкомгідромету Токар Н.Ф., нинішній заступник
директора
Державного
підприємства
«Український
авіаційний
метеорологічний центр» Нефедьєва Н.М., начальник відділу Українського
гідрометеорологічного центру Сосновська Р.П., начальники Чернівецького
центру з гідрометеорології Токмаков Ю.О., Чернігівського – Тхорик А.П.,
начальник
відділу
гідрометеорологічних
прогнозів
та
морського
гідрометеорологічного забезпечення Маріупольської гідрометеорологічної
обсерваторії Дягелець Н.Р., начальник метеостанції Болград Яшков Д.Д.,
провідний
науковий
співробітник
Українського
науково-дослідного
гідрометеорологічного інституту Бабіченко В.М., технік-метеоролог
метеостанції Дар'ївка Луганського центру з гідрометеорології Іващенко Г.В.,
заступник начальника Львівського центру з гідрометеорології Колодко С.М.,
перший заступник голови Держгідромету Громовий В.О.
Медаллю «За працю і звитягу» нагороджені директор Державного
підприємства «Український авіаційний метеорологічний центр» Дуденко Г.І,
начальники Миколаївського центру з гідрометеорології Гринько О.С.,
Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії Морозов В.М., начальник
авіаційної метеорологічної станції Маріуполь Ольховська Г.О., начальник
сектору державного водного кадастру Центральної геофізичної обсерваторії
Бенда Б.Ф., начальник відділу авіаметеорологічного забезпечення Українського
гідрометеорологічного центру Сергієнко К.П., голова об’єднаної профспілки
Коротка Т.М., інші працівники.
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Начальникам Харківського центру з гідрометеорології Литвин С.А.,
Черкаського центру з гідрометеорології Довганю Г.В., голові Держгідромету
Ліпінському В.М., заступнику голови Держгідромету Манукалу В.О. присвоєно
почесне звання «Заслужений природоохоронець України».
Ряд працівників нагороджені Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України, нагородами і відзнаками міністерств і відомств, а також удостоєні
звання «Почесний працівник Гідрометслужби» та нагороджені іншими
відомчими відзнаками.
Незважаючи на великі труднощі з бюджетним фінансуванням, низьку
заробітну плату, вдалося, в основному, зберегти багатотисячний колектив
працівників Служби. Відновлено та започатковується ряд традицій Служби видання інформаційного бюлетня, зустрічі з ветеранами. Новим теплоходам
присвоюються імена визначних державних діячів. Зокрема, одному з них
постановою Кабінету Міністрів присвоєно ім’я “Тимофій Богатир” - в честь і
пам’ять про видатного керівника Служби в передвоєнний, воєнний і
післявоєнний час, іншому - “Георгій Готовчиць” - в честь першого Міністра
Мінчорнобиля, який хоч і не працював безпосередньо у Гідрометслужбі, але
багато допомагав їй.
Створено музей Гідрометслужби.
В результаті радикальної адміністративної реформи згідно з Указом
Президента від 9 грудня 2010 року №1085/2010 урядові органи державного
управління, в тому числі і Держгідромет, були ліквідовані.
У системі центральних органів, на жаль, «пропали» ряд важливих служб,
зокрема, крім Держгідромету, Державна служба геодезії і картографії,
Державна служба заповідної справи, цілі інституції, які виконували
загальнодержавні завдання.
Апарат управління Держгідромету увійшов до центрального апарату
Міністерства надзвичайних ситуацій (так дивно воно стало називатись) у
статусі Управління гідрометеорології Департаменту цивільного захисту.
Начальником Управління і одночасно заступником Директора Департаменту
цивільного захисту призначено колишнього Першого заступника Голови
Держгідромету Громового В.О.
Обласні організації Гідрометслужби структурно об’єднано у складі
Українського гідрометеорологічного центру, діяльність якого спрямовується,
координується і контролюється Департаментом цивільного захисту МНС через
Управління гідрометеорології.
6.1 Ліпінський В.М. - керівник Гідрометеорологічної служби України у
1993-2010 роках. Як згадувалось вище, постановою Кабінету Міністрів
України від 3 лютого 1993 року № 85 Головою Державного комітету України
по гідрометеорології призначено Ліпінського В’ячеслава Миколайовича.
В.М.Ліпінський народився 25 жовтня 1952 року на Житомирщині. В 1978
році закінчив географічний факультет Київського Державного університету за
спеціальністю гідрологія суші - гідрохімія. Професійну роботу розпочав у
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системі Гідрометслужби України - спочатку - інженером болотної станції
Баришівка, потім - старшим інженером гідрологічної станції Київ.
У грудні 1980 року В’ячеслав Миколайович призначений на посаду
старшого інспектора - вченого секретаря Міжвідомчої науково-технічної Ради з
комплексних проблем охорони навколишнього природного середовища
Державного комітету України по охороні природи.
У березні 1985 року він повертається у систему Гідрометслужби України,
де займає посаду начальника відділу гідрології та державного водного кадастру
Української ГМО. За період керівництва цим відділом було проведено
оптимізацію річкової мережі спостережень, здійснювались науково-методичні
дослідження з обліку стоку води.
Приймав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС –
очолив оперативну групу Українського УГКС безпосередньо в 30-км зоні
ЧАЕС, ліквідатор 2 категорії.
У грудні 1988 року В.М.Ліпінський був переведений на посаду
заступника начальника Українського Центру радіаційного контролю і
спостережень за станом природного середовища Українського УГКС.
З серпня 1990 року В.М.Ліпінський працює в Державному комітеті
України по охороні природи на посаді начальника відділу аналізу,
узагальнення та прогнозування екологічних ситуацій, а з серпня 1991 року начальником управління моніторингу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України. У серпні 1992 р. Ліпінського В.М.
призначено заступником Міністра охорони навколишнього природного
середовища України.
Повернувшись знову у систему Гідрометслужби в лютому 1993 року, але
вже на посаду Голови Держкомгідромету України, В.М.Ліпінський приділяє
велику увагу стабілізації роботи Гідрометеорологічної служби в складних
умовах перебудови народного господарства країни та вкрай недостатнього
бюджетного
фінансування. За період його керівництва Службою і за
безпосередньою участю розроблено і прийнято Верховною Радою України
Закон «Про гідрометеорологічну діяльність», Державна програма науковотехнічного переоснащення Гідрометслужби, Кліматична програма України,
постановами Уряду врегламентовано встановлення охоронних зон навколо
об’єктів Гідрометслужби, надання платних послуг у сфері гідрометеорології,
введено надбавку за вислугу років, встановлене професійне свято
гідрометеорологів тощо.
Вдалось найголовніше – збережено унікальну державну систему
спостережень та трудові колективи.
Ліпінський В.М. проводив значну міжнародну діяльність – був
Постійним представником України при ВМО, головою Національного комітету
України із здійснення Міжнародної гідрологічної програми ЮНЕСКО
обирався віце-президентом Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, був
координатором і міжнародним експертом від України у Міжурядовій групі
експертів зі зміни клімату (МГЕЗК), членом Експертної групи МГЕЗК з
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передачі технологій, членом і двічі головою Міждержавної ради з
гідрометеорології країн СНД.
Ліпінському
В.М.
присвоєно
Почесне
звання
«Заслужений
природоохоронець України» (2002р.), він удостоєний Почесної відзнаки МНС
України, звання «Почесний працівник гідрометеорологічної служби України»,
нагороджений Почесною відзнакою Міністерства оборони України – медаллю
«За сприяння Збройним силам України», дипломами загальноукраїнських
проектів «Екологія та природні багатства України», Почесними грамотами
Мінприроди України та МНС України, Виконкому Співдружності Незалежних
держав тощо.
Ліпінський В.М. працював у системі гідрометслужби близько 26 років, з
них майже 18 – керівником Гідрометслужби України.
18 грудня 2010 р. Ліпінський В.М. звільнений з посади розпорядженням
Кабінету Міністрів України згідно з його заявою у зв’язку з виходом на пенсію.
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Документи про створення Державного комітету по гідрометеорології (Держкомгідромету), 1991 р.

Учасники засідання Колегії Держкомгідромету, м.Київ, лютий 1995 р.

Зустріч з ветеранами Гідрометслужби перед підняттям Державного прапора
України на теплоході «Тимофій Богатир», травень 1993 р.
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Почесне свідоцтво Держгідромету, 2010р.

Експедиційне судно гідрометеорологічної служби
«Тимофій Богатир», м. Київ, 28.05.1993 р.
Державний прапор підіймає В.Т.Богатир
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Документ з міжнародної діяльності
Деркомгідромету.

Вручення знака «Почесний працівник Гідрометслужби України» Генеральному секретарю
ВМО Г.О.П.Обасі, м.Женева, 1999 р.
177

Зустріч з Генеральним секретарем ВМО М.Жарро, 2007 р.

Делегація Гідрометслужби України (І.С.Водоласкова, В.М.Ліпінський, Н.І.Швень) на
Міжнародній Конференції зі стихійних лих (жовтень 2008р., м.Кишинів, Республіка Молдова).
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VI Сесія Міждержавної ради з гідрометеорології, м.Київ, квітень 1995 р.

XVII Сесія Міждержавної ради з гідрометеорології, м.Київ, листопад 2005 р.
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Підписання Угоди про співробітництво з Гідрометслужбою Республіки Білорусь та
Гідрометслужбою України, м.Київ, квітень 2005р.

Україна головує на Міжнародній Конференції із гідрометзабезпечення
транскордонних комунікацій, м.Тбілісі, грудень 2000р.
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Запуск метеорологічного радіозонда на ОГМС Київ.

На теплоході «Туча» озерної станції Новодністровськ.
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Підготовка матеріалів до засідання Урядової Комісії під час паводку в Закарпатті,
березень 2001 р.

Підтоплений паводком метеомайданчик метеостанції Берегово, Закарпатська обл.,
березень 2001 р.
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Сучасний допплерівський метеорологічний локатор у 2007 р. встановлено в УАМЦ
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Обстеження катастрофічного паводку в Закарпатті у березні 2001 р. (М.І.Кульбіда,
В.М.Ліпінський)

На ХІХ сесії МРГ, м.Обнінськ, Російська Федерація, жовтень 2007 р.
(О.Косовець, В.Ліпінський, Л.Вербицька)
184

Вручення ордена «За заслуги» начальнику М Болгад Яшкову Д.Д., м.Одеса, 1998 р.

Вручення відзнаки працівникам Гідрометслужби.
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Вручення ордена «За заслуги» першому заступнику Голови Держкомгідромету
Токар Н.Ф., березень 1998 р.

Вручення почесної грамоти МНС начальнику Хмельницького ЦГМ Ковальчук М.І.
186

Відкриття музею
історії гідрометслужби України
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Зустріч у Музеї Гідрометслужби

Відкриття урочистого засідання з нагоди професійного свята – Дня працівника
Гідрометслужби, який відзначається 19 листопада.
189

Не забуваємо і пенсіонерів. Вшанування П.В.Шендрика – колишнього першого
заступника керівника Гідрометслужби України.

Нараду проводять голова Держгідромету Ліпінський В.М. та перший заступник
голови – Громовий В.О.
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У відділі синоптичних прогнозів УкрГМЦ

У прямому ефірі українського радіо з прогнозом погоди виступає Ольга Носовська.

191

Підсумкова нарада керівників обласних центрів з гідрометеорології за підсумками
роботи за рік.

Доповідає Кульбіда М.І., керівник УкрГМЦ.
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Керівник Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ) М.Кульбіда.
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Післямова
Отже, наведені у цій книзі події і факти практично закінчуються 2010
роком. Але на цьому не припиняється історія Гідрометслужби. Вона твориться
і надалі, незважаючи на певні адміністративні та інші зміни.
Пройдено великий і славний шлях. Збережено основне – мережу
спостережень і трудові колективи. Це найбільший скарб і золотий фонд
Гідрометслужби. У книзі наведено безліч прізвищ працівників Служби та
інформація про їх діяльність. Багатьох з них уже не має серед нас. Тим
важливіше закарбувати їх імена і справи для нащадків.
Автори дякують усім, хто допомагав створювати цей своєрідний Літопис
Гідрометслужби України. Книга не претендує на повноту викладення подій і
фактів через їх віддаленість у часі, втрату деяких документів, відхід у вічність
свідків та учасників багатьох подій.
Проте ця спроба була необхідною.
ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ!
ЗА ЛЮБОВ, ДРУЖБУ І ГІДРОМЕТСЛУЖБУ!
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Додаток 1
Хронологічна таблиця основних гідрометеорологічних
подій на теренах України
Дата
1650
1697-1699
1715
1724
1736
1738-1741
1745
1769-1782
1770-1771
1796-1845
1798-1801
1804
1804
1810-1845
1814
1821
1821
1824
1824
1824

1825
1826
1831

1836
1840

1848
1853
1855,
15 травня
1863
1865
1865

Подія
Складено перше “Описание Украины” французьким інженером Бопланом.
Початок перших систематичних гідрологічних спостережень за станом
Дніпра та його притоків.
Перше топографічне (інструментальне) знімання місцевості.
Створення карти течії Десни.
Складено “Опись реки Днепра вниз по течению...”
Почато перші метеорологічні спостереження в Харкові.
Складена карта з короткими відомостями про річки, що
впадають в Азовське море.
Почато гідрологічні спостереження на річці Снов у м.Сновську.
Розпочато перші інструментальні метеорологічні спостереження в Києві.
Гідрометеорологічні спостереження в Києві, які проводив
М.Ф.Берлінський.
М.Ф.Берлінським складено гідрометеорологічний опис Києва.
На Дніпрі в М.Києві організовано водомірний пост.
Організована перша аматорська метеостанція в Києві.
Метеорологічні спостереження в с.Кручик, які проводив
В.Н.Каразін.
Організована аматорська метеостанція у Бердичеві.
Організована метеостанція в Одесі.
Розпочато метеорологічні спостереження в Сімферополі.
Розпочато метеорологічні спостереження в Севастополі.
Організована аматорська метеостанція в Полтаві.
Гідрографічний департамент організовує гідрометеорологічну
станцію в Миколаєві (спостереження при штурманському училищі
розпочались у 1801р.).
Організовано гідрометеорологічну станцію в Херсоні (спостереження
розпочались у 1808р.).
Розпочато метеорологічні спостереження в Нікіті (Крим).
П.І.Кеппеном (батько всесвітньо відомого кліматолога
В.П.Кеппена) розпочато метеорологічні спостереження в
Карадазі.
Організовано метеорологічну обсерваторію в Луганську.
Надруковано результати метеорологічних спостережень у
Харкові, які проводив професор Харківського університету
В.І.Лапшин.
М.О.Арандаренком складено опис клімату Полтавської
губернії.
Ф.І.Базінером складено опис клімату Київської губернії.
Відкрито метеорологічну обсерваторію в Києві (при
університеті).
Розпочато метеорологічні спостереження в Керчі та Таклі.
Розпочато метеорологічні спостереження в Єнікалі та
Херсонесі.
Організація В.І.Лапшиним перших метеоролоічних
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1866
1869
1871
1875-1894

1878
1878

1879

1881
1882
1886
1886
1889
1890
1891
1892
1892
1892

1893
1894
1895-1914
1895
1896
1902
1904-1906
1905-1907
1906
1906-1912

спостережень у Одесі.
Розпочато метеорологічні спостереження в Євпаторії.
Розпочато метеорологічні спостереження в Ялті.
Розпочато метеорологічні спостереження у Феодосії.
Міністерством шляхів сполучення були здійснені знімальноописні роботи на ріках Дніпро, Десна, Дністер і організовано мережу
гідрологічних постів майже на всій території України.
Розпочато метеорологічні спостереження на Ай-Тодорі (Крим).
Г.Я.Блізніним і Р.В.Пржижиховським організовано
Єлисаветградську мережу метеорологічних станцій в
Херсонській губернії.
О.О.Ізмаїльський організував агрометеорологічну станцію при земському
сільськогосподарському училищі в Херсоні.
Розпочато метеорологічні спостереження в Тарханкуті.
Інженером Р.М.Савельєвим розпочалось вивчення впливу
метеорологічних умов на діяльність залізничного транспорту.
Розпочато перші агрометеорологічні спостереження на мережі станцій
південного заходу Росії.
Розпочато перші метеорологічні спостереження на мережі
південного заходу Росії, які організував О.В.Клосовський.
Р.М.Савельєвим розпочато актинометричні спостереження в
Києві.
В.М.Дмитрієв підготував до друку свою працю про кліматичні
умови південного берегу Криму.
Відкрито метеорологічну обсерваторію в Харкові (при
університеті).
Сільськогосподарським товариством організовано мережу із
225 дощомірних постів в Полтавській губернії.
П.І.Броуновим організована Наддніпрянська мережа
метеорологічних станцій.
У “Трудах Приднепровской метеорологической сети”
надруковано наукову працю П.І.Броунова “Сніговий покрив
у басейні Дніпра”.
Комісією по будівництву комерційних портів організовано
гідрометеорологічні спостереження на Чорному та Азовському морях.
Початок регулярних метеорологічних спостережень в
Одеській метеорологічній обсерваторії.
Організовано метеорологічні мережі при губернських
земських управах.
Розпочато метеорологічні спостереження на Ай-Петрі(Крим).
Розпочато метеорологічні спостереження в Бєлогорську
(Крим).
М.П.Косачем організовано Харківську губернську
метеорологічну мережу.
В Одесі розпочато роботи по вивченню хімічного складу
морської води і хімізму туманів (О.Г.Позняков).
Розпочато аерологічні спостереження з допомогою повітряних зміїв.
Розпочато аерологічні спостереження з допомогою кульзондів у Нижньому Ольгідаєві на Поділлі.
М.Є.Долгов розробив основні положення теорії зливового
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1909
1909
1912
1913
3 вересня 1915
1916
1917
1919
1920, грудень
19 листопада
1921
1921
1921, грудень
1923

1923
1924
1924

1924
1925
1925
1925
1926
1927
1 жовтня, 1927
1929
7 серпня, 1929
29 серпня, 1929
серпень, 1929
13 грудня, 1929
29 грудня, 1929

стоку і склав таблицю норм зливового стоку для
досліджуваного району.
Об’єднання відомчих мереж Полтавської губернії в єдину губернську
гідрометеорологічну мережу.
У Одесі в дні міжнародного аерологічного тижня проводились змійкові
підйоми метеографів.
О.В.Федоровим організовано Київську губернську метеорологічну
мережу.
Організовано Партію кримських водних досліджень для розробки
проблеми водопостачання, зрошення, боротьби із зсувами і повенями.
У Одесі запущено кульовий зонд, який досяг висоти 20540м.
Розпочато метеорологічні спостереження у Карабі-Яйлі(Крим).
Директором Одеської магніто- метеорологічної обсерваторії призначено
І.Я.Точидловського.
Директором Київської метеорологічної обсерваторії призначено
Б.І.Срезнєвського.
Харківська обсерваторія розпочала запуск куль-пілотів.
Радою Народних Комісарів УРСР прийнято декрет про створення
Української метеорологічної служби - Укрмету. Перший керівник М.І.Данилевський.
Почав регулярно друкуватись “Інформаційний бюлетень Укрмету”.
У складі Укрмету організовано підсекцію сільськогосподарської
метеорології.
Створена кулепілотна мережа (Біла Церква, Київ - обсерваторія, Київ аеропорт, Кіровоград, Дніпропетровськ, Харків, Житомир, Одеса обсерваторія, Кам’янець - Подільський).
Розпочато видання “Ежемесячной характеристики Украины” і ”Декадного
бюлетня”.
Розпочато видання “Геофизических характеристик Украины”.
Почав видаватися науково-популярний метеорологічний журнал
“Провідник спостерігача-дослідника”, який з 1925 року називається
“Погода і життя”.
Почав видаватися “Календар Укрмету”.
Проведена Перша українська геофізична нарада, на якій було заслухано
більше 50 доповідей.
У Києві здійснено дослідні підйоми метеографів.
Організовано геофізичну лабораторію в с.Тимки біля Бобровиці.
У Києві відкрито Інститут водного господарства на чолі з Є.В.Оппоковим
(з 1934 року - Інститут гідрології і гідротехніки АН УРСР).
Видано перший “Щорічник гідрометричної служби НКЗС України”.
Укрмет реорганізовано в Управління метеорологічної і гідрологічної
служби УРСР.
Створено агрометеорологічну станцію Нікітський Сад.
Прийнято постанову ЦВК і РНК СРСР “Про об’єднання гідрологічної і
метеорологічної служби Союзу РСР”.
Затверджено “Положення” про гідрометеорологічний Комітет СРСР при
РНК СРСР.
Головою
гідрометеорологічного
Комітету
СРСР
призначено
О.Ф.Вангенгейма.
У Харкові організовано Гідрометеорологічний Комітет УРСР.
Організований Науково-дослідний гідрометеорологічний інститут 197

ГІМЕІН у Харкові, який очолив І.І.Касьяненко.
Головою ГІМЕКОМу України призначено І.І.Касьяненка.
Виходять з друку “Сведения об уровне воды на внутренних водных путях
СССР по наблюдениям на водомерных постах с 1911 по 1915гг.”,
“Сведения об уровне воды на реках и озерах СССР”, де вміщені дані за
1931-1933 роки.
1931
Обсерваторію з Тимок переведено в Бориспіль.
квітень,1932
Засновано Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут
(ХГМІ).
1932
М.М.Калітіним організована актинометрична обсерваторія в Карадазі
(Крим).
1932
У Одесі проведений гідрометеорологічний з’їзд.
1932
Організовані Центральна республіканська, обласні та міжрайонні комісії
по визначенню врожаю сільськогосподарських культур.
1933
Гімеком України реорганізований у Головне управління єдиної
гідрометеорологічної служби при Наркомземі УРСР.
1934
Під керівництвом О.Г.Крічака в Борисполі почали повітряні змійкові
спостереження.
1935
Директором Бориспільської обсерваторії призначено Т.К.Богатиря.
1935
У Бориспільській обсерваторії почали вивчати атмосферну електрику,
земні струми.
1935
Розпочато регулярні запуски радіозондів у Борисполі.
1935
У Києві здійснено запуск першого радіозонду.
1936
Організовані пункти радіозондування в Одесі і Харкові.
14
листопада, Гідрометкомітет СРСР реорганізовано в Головне управління
1936
гідрометеорологічної служби СРСР при Раднаркомі СРСР (ГУГМС).
1937
Створені Управління гідрометеорологічної служби в Харкові і Києві,
підпорядковані ГУГМС при Раднаркомі СРСР.
1937
У Харкові почав діяти пункт літакового радіозондування.
1938
При УГМС УРСР створено Бюро розрахунків і довідок.
1940
На базі Феодосійської обсерваторії в місті Севастополі створено
геофізичну обсерваторію.
1940
Організовано Управління гідрометеорологічної служби УРСР (УГМС
УРСР).
березень, 1940
Становлення гідрометеорологічної служби в західних областях України.
1941
Видані “Матеріали по режиму рік СРСР”.
1941
На базі Феодосійського гідрометтехнікуму відкрито гідрометтехнікум у
Херсоні.
22 липня, 1941
Гідрометеорологічна служба СРСР передана до складу Збройних Сил.
1941-1945
Гідрометеорологічна
мережа
Криму
входила
до
складу
гідрометеорологічної служби Чорноморського флоту.
1944
В Одесі на базі ХГМІ організовано Одеський гідрометеорологічний
інститут.
1 лютого, 1946
Гідрометслужба України виведена зі складу Збройних Сил. Вона
називалася: Управління гідрометслужби Української РСР.
1946
На базі ХГМІ організовано Харківський гідрометеорологічний технікум.
1946
В Чернівецькому університеті почали підготовку інженерів-метеорологів і
гідрологів.
1949
На географічному факультеті Київського держуніверситету організовано
кафедри гідрології, метеорології і кліматології.
1950, березень
Участь Української РСР у Першому Всесвітньому метеорологічному
1930
1930-1941
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конгресі (Т.К. Богатир)
Організовано Київську гідрографічну партію.
Створено Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут.
Гідрометеорологічна мережа Криму ввійшла до складу УГМС УРСР.
Участь УРСР у Другому Всесвітньому метеорологічному конгресі
(Т.К. Богатир, Г.Ф. Приходько)
1956
Створено Київську гідрометеорологічну обсерваторію - головну
спостережну установу Управління.
1956
На ВДНГ УРСР відкрито павільйон Гідрометслужби.
1 червня 1957 - Гідрометслужба України приймає участь в проведенні Міжнародного
31 грудня 1958
геофізичного року.
1958
Створено Харківську гідрометеорологічну обсерваторію.
1958
Організовано гідрометеорологічну обсерваторію у м.Львові на базі
гідрометбюро.
1958
На базі Київської ГМО створено відділ гідрометеорологічного фонду
України.
1959
Участь УРСР у Третьому Всесвітньому метеорологічному конгресі
(Т.К. Богатир)
1959
Організовано Кременчуцьку гідрометобсерваторію.
1960
Організовано Дунайську гідрометобсерваторію у м.Ізмаїлі.
1963, квітень
Участь УРСР у Четвертому Всесвітньому метеорологічному конгресі
(Т.К. Богатир)
1964
Організовано Кримську гідрометобсерваторію.
1 січня 1964- 31 Гідрометслужба України бере участь у виконанні програми Міжнародного
грудня 1965
року спокійного Сонця.
1 січня 1965
УГМС України бере участь в Міжнародному гідрологічному десятиріччі.
Голова Комітету по МГД - Т.К.Богатир.
1965
У складі Київської ГМО створено радіометричну лабораторію.
1967, квітень
Участь УРСР у П’ятому Всесвітньому метеорологічному конгресі
(Т.К. Богатир, І. Онищенко)
1971, квітень
Участь УРСР у Шостому Всесвітньому метеорологічному конгресі
(Т.К. Богатир)
1973
Управління гідрометслужби отримало нову функцію і стало називатись
Управління Гідрометеорологічної служби і контролю природного
середовища (УГКС)
1973
У складі Київської ГМО відкрито відділ спостережень і контролю за
забрудненням зовнішнього середовища і лабораторію спостережень за
забрудненням атмосферного повітря.
1974
У складі Київської ГМО організовано гідробіологічну лабораторію.
1975, квітеньУчасть УРСР у Сьомому Всесвітньому метеорологічному конгресі
травень
(М.П. Скрипник, Б.Корнієнко)
1976
У складі Київської ГМО створено лабораторію по вивченню забруднення
грунтів важкими металами та пестицидами.
1977
У складі Київської ГМО створено автоматичну систему контролю за
забрудненням атмосфери у м.Києві .
1979, травень
Участь УРСР у Восьмому Всесвітньому метеорологічному конгресі
(М.П. Скрипник, В.А. Сотников)
1980
На базі Київської ГМО і Українського Бюро погоди створено
гідрометеорологічний центр України.
1980
В УГМС України відкрито відділ спостережень і контролю за
забрудненням зовнішнього середовища.
1952
1953
1955
1955
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1980
1981
1983, травень
з 26 квітня 1986
1987, травень
1988
1991, травень

Створено відділ нормування викидів у атмосферу та екологічної
експертизи проектів.
Створено лабораторію фізико-хімічних методів аналізу (в складі
КЦКЗПС).
Участь УРСР у Дев’ятому Всесвітньому метеорологічному конгресі
(М.П. Скрипник, А.Олійник, Ю.Малько)
Участь гідрометслужби у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС
Участь УРСР у Десятому Всесвітньому метеорологічному конгресі
(М.П. Скрипник, А.Олійник)
Створено Український центр з радіаційних і гідрометеорологічних
спостережень.
Участь УРСР у Одинадцятому Всесвітньому метеорологічному конгресі
(М.П. Скрипник)
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Додаток 1.1
Основні події в історії Гідрометслужби України
після набуття незалежності України
Дата
1991, 27 листопада
1991, 23 грудня
1992, 30 травня
1992, 16 червня
1992, 17 червня
1992, 25 серпня
1993, 3 лютого
1993, травень

1993, 13 червня
1993, 28 червня
1993
1993
1993, 3 серпня
1993, грудень
1994, 24 лютого
1994, травень
1994, вересень

1995, січень

Подія
Утворено Державний комітет України по гідрометеорології
(Держкомгідромет) – центральний орган виконавчої влади - постанова
КМУ від 27.11.1991 №334
Наказ Держкомгідромету від 23.12.1991 №189 "Про реалізацію
постанови КМУ від 27.11.1991 №334
Скрипник М.П. призначений Головою Держкомгідромету – постанова
КМУ від 30.05.1992 №293
Затверджено Положення про Держкомгідромет, Постанова КМУ від
16.06.1992 №328 "Питання державного комітету України по
гідрометеорології"
Затверджена структура Центрального апарату Держкомгідромету у
кількості 60 одиниць - рішення Віце-прем'єр-міністра Ситника М.П.
Затверджені члени колегії Держгідромету – постанова КМУ від
25.08.1992 №496
Постановою КМУ від 03.02.1993 №85 Головою Держкомгідромету
призначено Ліпінського В.М., Скрипник М.П. звільнений у зв'язку з
виходом на пенсію
Новому судну гідрометслужби присвоєно ім'я колишнього керівника
Гідрометслужби Богатиря Т.К. - постанова КМУ від 08.05.1993 №338
"Про присвоєння імені Богатиря Т.Г. новому судну Державного
Комітету по гідрометеорології"
Розпочато розробку Концепції розвитку Гідрометслужби - наказ
Держкомгідромету від 13.08.1993 №140
Прийнято "Положення про гідрометеорологічне забезпечення Збройних
Сил України Державним комітетом України по гідрометеорології"
Візит до Гідрометслужби України представників Фінської фірми
"Вайсала" з презентацією сучасного аерологічного обладнання
Участь делегації України у ІІI (Кишинів, Молдова) і IV (Алма-Ати,
Казахстан) сесіях міждержавної Ради з гідрометеорології країн СНД (як
повноправного члена МРГ)
Розпочата підготовка "Кадастру з Клімату України" – наказ
Держкомгідромету від 03.08.1993 №139
Розпочато видання "Вісника Держкомгідромету" – відповідно до
розпорядження Держкомгідромету від 11.06.1993 №91
Прийнято постанову Колегії Держгідромету від 24.02.1994 №1 "Про
фінансове становище Держкомгідромету та роботу в умовах
обмеженого фінансування"
Участь Голови Держкомгідромету Ліпінського В.М. у сесії
Європейської регіональної асоціації ВМО (м.Осло, Норвегія)
На конференції ВМО з управління гідрометеорологічними службами
нових країн – членів ВМО голова Держкомгідромету В.Ліпінський
представив доповідь про основні завдання і можливості Національної
гідрометслужби України (м.Женева, Швейцарія)
Направлена доповідь Секретарю Ради Національної безпеки України
про проблеми з фінансуванням і технічним забезпеченням діяльності
Гідрометслужби.
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1995
1995, квітень
1995, травень
1995, 31 липня
1995, 27 серпня

1995
1996, квітень
1996, 29 травня
1996, 29 травня

1996, листопад
1996, 5 грудня
1996, 20 грудня

1997, І півріччя

1997, 28 червня
1997, грудень

1997

Направлена доповідна записка Віце-прем'єр-міністру України Шмарову
В.М. "Про проблеми діяльності Держкомгідромету України, їх вплив на
забезпечення національної безпеки держави"
Проведення VI сесії Міждержавної ради з гідрометеорології СНД у
м.Києві. Голова Держкомгідромету Ліпінський В.М. обраний головою
МРГ.
Участь України у ХІІ Всесвітньому метеорологічному Конгресі
(В.М.Ліпінський)
Утворено Галузевий Державний архів (ГДА) Держкомгідромету
постанова КМУ від 31.07.1995 №570 "Про створення Галузевого
Державного архіву Держкомгідромету"
Утворено Національний Комітет України із здійснення Міжнародної
гідрологічної програми ЮНЕСКО та Оперативної гідрологічної
програми ВМО, головою Національного комітету призначено голову
Держкомгідромету Ліпінського В.М. – постанова КМУ від 27.08.1995
№688 "Про національний комітет України із здійснення Міжнародної
гідрологічної програми ЮНЕСКО та Оперативної гідрологічної
програми Всесвітньої метеорологічної організації"
Візит в Україну заступника Генерального секретаря ВМО О.Зайцева,
зустріч в Кабінеті Міністрів України, представництві ООН
Участь голови Держкомгідромету у складі делегації України у
Міжнародній Конференції, присвяченій 10 річчю аварії на ЧАЕС
(Відень, Австрія)
Перезатверджене Положення про Держкомгідромет постанова КМУ від
29.05.1996 №573 "Про затвердження Положення про Державний
Комітет України по гідрометеорології"
Прийнята Державна Програма переоснащення гідрометслужби
постанова КМУ від 29.05.1996 №579 "Про Державну програму науковотехнічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень
та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього
природного середовища"
Відзначення 75-річчя утворення Укрмету.
Відбулась нарада у першого Віце-прем'єр-міністра України з питання
"Про стан фінансування і матеріально-технічного забезпечення системи
Держкомгідромету України"
Прийнято Закон України "Про ратифікацію Угоди про поставки товарів
для забезпечення національних гідрометеорологічних служб державучасниць Співдружності Незалежних Держав". Доповідав на засіданні
Верховної Ради України голова Держкомгідромету Ліпінський В.М.
Звернення до Прем’єр-Міністра України Пустовойтенка В.П., лист
Першому віце-прем'єр-міністру Дурдинцю В.В., виступ голови
Держкомгідромету Ліпінського В.М. на нараді у КМУ щодо
незадовільного фінансування Гідрометслужби
Затверджено Кліматичну програму України (Держкомгідромет –
основний виконавець і координатор програми) - постанова КМУ від
28.06.1997 №650 "Про Кліматичну програму України"
Участь голови Держкомгідромету у складі делегації України у ІІІ
Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК)
(Кіото, Японія).
Перші автоматизовані авіаційні метеорологічні станції встановлені на
аеродромах Бориспіль, Гостомель
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1998, березень
1998, травень
1998
1998, 2 листопада
1998, листопад
1998, жовтеньгрудень
1998, грудень
1999, 18 лютого

1999, березнь

1999, 16 березня

1999, травень
1999, 29 червня
1999, 30 серпня

1999, 17 листопада
1999, 11 грудня

1999, 15 грудня

Ряд працівників Гідрометслужби удостоєні державних нагород:
Дягелець Н.Р., Нефедьєва Н.М., Сосновька Р.П., Токар Н.Ф., Яшков
Д.Д. – Указ Президента України від 23.03.1998 №208/98
Участь голови Держкомгідромету у сесії Європейської регіональної
асоціації ВМО (Тель-Авіав, Ізраїль)
Участь голови Держкомгідромету у переговорах з МАГАТЕ (м.МонтеКарло, Монако)
Врегламентовано надання послуг у сфері гідрометеорологічної
діяльності – постанова КМУ від 02.11.1998 №1724 "Про інформаційні
послуги у сфері гідрометеорології"
Участь голови Держкомгідромету у складі делегації України у IV
Конференції сторін РКЗК (Буенос-Айрес, Аргентина)
Участь працівників Гідрометслужби у діяльності Урядової комісії з
ліквідації наслідків катастрофічного паводку в Закарпатті
Звернення голови Держкомгідромету до керівництва держави про
необхідність збереження Держкомгідромету при здійсненні
адміністративної реформи в Україні
Прийнято Закон України "Про гідрометеорологічну діяльність" Верховна Рада України, Закон від 18.02.1999 №443-ХІV. Доповідав на
засіданні Верховної Ради України голова Держкомгідромету Ліпінський
В.М.
Держкомгідромет реорганізовано у Комітет України з питань
гідрометеорології (Гідрометком) – центральний орган виконавчої влади
- Указ Президента України від 13.03.1999 №250 "Про зміни в системі
центральних органів виконавчої влади" (адмінреформа)
Встановлені відомчі заохочувальні відзнаки Гідрометслужби – нагрудні
знаки "Почесний працівник Гідрометслужби України" та Почесна
Грамота, наказ Держкомгідромету від 16.03.1999 №186/к (після
позитивного висновку Комісії по державних нагородах України при
Президентові України від 16.03.1999 №3)
Участь делегації України у ХІІІ Всесвітньому метеорологічному
Конгресі (В.М.Ліпінський – голова, М.І.Маймескул, Ю І.Павлов,
В.Г.Гринишин)
Затверджено "Положення про Комітет України з питань
гідрометеорології" (Гідрометком) - Указ Президента України від
29.06.1999 №766/99
Врегламентовано умови оплати праці працівників Гідрометслужби, в
т.ч. уведено надбавку за вислугу років - постанова КМУ від 30.08.1999
№1607 "Про додаткові умови оплати праці працівників підприємств,
установ і організацій національної гідрометслужби"
Розроблено Типове положення "Про Центр з гідрометеорології
Комітету України з гідрометеорології" наказ Гідрометкому від
17.11.1999 №111
Врегламентовано питання встановлення охоронних зон - постанова
КМУ від 11.12.1999 №2262 "Про затвердження порядку встановлення
охоронних зон навколо об’єктів, призначених для гідрометеорологічних
спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та
режиму їх використання"
На базі Гідрометкому та інших центральних органів виконавчої влади
утворено Міністерство екології та природних ресурсів (Мінекоресурсів)
- Указ Президента України від 15.12.1999 №1575 "Про зміни у структурі
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1999, 22 грудня

2000, лютий
2000, березень
2000, 4 січня

2000, 14 липня
2000, листопад

2000, 19 грудня

2001, березень
2001
2001, липень
2001, листопад
2001, 14-15
листопада
2001, листопад
2001, 29 листопада

2001, 27 грудня

2001
2002, 5 лютого

центральних органів виконавчої влади" (адмінреформа).
Гідрометслужба отримала статус Департаменту Гідрометеорологічної
служби і моніторингу у складі центрального апарату Мінекоресурсів.
Лист голови Гідрометкому Ліпінського В.М. до Президента України
Кучми Л.Д. "Про Національну гідрометеорологічну служби України"
щодо необхідності утворення самостійної структури - урядового органу
державного управління
Український гідрометцентр переведено на самостійний баланс
Ліпінський В.М. призначений начальником Департаменту
гідрометеорологічної служби і моніторингу Мінекоресурсів України.
Доручення КМУ від 04.01.2000 №28230/2 до листа Глави Адміністрації
Президента України Прем’єр-Міністру України Ющенку А.Ю. щодо
доцільності збереження окремих державних органів як самостійних
структур (зокрема, Гідрометслужби)
Затверджено Положення про Департамент гідрометеорологічної служби
і моніторингу Міністерства екології та природних ресурсів України"
Участь начальника Департаменту гідрометеорологічної служби і
моніторингу Мінекоресурсів Ліпінського В.М. в якості Віце-президента
Рамкової Конвенції ООН про зміни клімату у VI Конференції Сторін
РКЗК (у складі делегації України, Гаага, Нідерланди)
Відбула міжвідомча нарада у Віце-прем'єр-міністра України Гладія Н.В.
"Про стан гідрометеорологічного прогнозування та підвищення
ефективності інформаційного забезпечення галузей національної
економіки"
Участь працівників Гідрометеорологічної служби у діяльності Урядової
комісії з ліквідації наслідків катастрофічної повені у Закарпатті
Участь Ліпінського В.М. як Віце-президента рамкової Конвенції ООН
про зміну клімату у переговорах у рамках РКЗК (Нью-Йорк, США;
Гаага, Нідерланди)
Участь Ліпінського В.М у складі делегації України у другій частині VI
Конференції Сторін РКЗК (Бонн, Німеччина)
Участь Ліпінського В.М у складі делегації України у VII Конференції
Сторін РКЗК (м.Маракеш, Марокко)
Відбулась науково-практична конференція "Перспективи розвитку
науково-практичного забезпечення та ефективності використання
гідрометеорологічної інформації в галузях Національної економіки (до
80-річчя утворення Гідрометеорологічної служби України"
Відзначення 80-річчя утворення Укрмету
Затверджено нову редакцію Державної програми науково-технічного
переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень постанова КМУ від 29.11.2001 №1600 "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. №579"
Утворена Державна гідрометеорологічна служба (Держгідромет) –
урядовий орган державного управління у складі Мінекоресурсів (з
2003р. – Міністерство охорони навколишнього природного середовища
(Мінприроди) - постанова КМУ від 27.12.2001 №1750
Ліпінського В.М. обрано членом Експертної групи РКЗК з передачі
технологій
Ліпінського В.М. призначено головою Держгідромету – Постанова
КМУ від 05.02.2002 №115
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2002, 26 квітня
2002, травень
2002, жовтень
2002, 27 листопада

2002, 4 грудня
2002, 27 грудня
2003, січень
2003, 11 березня
2003, травень
2003
2003, вересень
2003, 20 листопада

2003, грудень
2004, 16 червня

2004, вересень
2004, вересень
2004, 18 листопада

Затверджено Положення про Державну гідрометеорологічну службу,
постанова КМУ від 26.04.2002 №570 "Про затвердження Положення
про Державну гідрометеорологічну службу"
Участь голови Держгідромету у сесії Європейської регіональної
асоціації ВМО (м.Женева, Швейцарія)
Участь голови Держгідромету у складі делегації України у VIII
Конференції Сторін РКЗК (Делі, Індія)
Відбулись Комітетські слухання Комітету з питань екологічної
політики, природокористування та наслідків Чорнобильської
катастрофи Верховної Ради України "Про здійснення державної
політики щодо виконання Закону України "Про гідрометеорологічну
діяльність»
Звернення Комітету Верховної Ради України до Кабінету Міністрів
України щодо проблем функціонування Гідрометслужби.
Указом Президента України від 27.12.2002 №1229/2002 голові
Держгідромету Ліпінському В.В. присвоєна Почесне звання
«Заслужений природоохоронець України»
Утворено Державне підприємство Український авіаційний
метеорологічний центр (ДП «УАМЦ») – наказ Мінприроди від
09.10.2002 №394
Прийнято Указ Президента України «Про день працівників
Гідрометеорологічної служби» від 11.03.2003 №208/2003
Участь України у XIV Всесвітньому метеорологічному Конгресі
(В.М.Ліпінський)
У Національному виставковому центрі України демонструвалась
експозиція Гідрометслужби України
Участь голови Держгідромету у Всесвітній Конференції по клімату
(м.Москва, Росія)
Ряд працівників Гідрометслужби відзначено державними нагородами:
Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (Бабіченко В.М., Громовий В.О.,
Тхорик А.П.), медаллю "За працю і звитягу" (Бенда Б.Ф., Дуденко Г.І.,
Коротка Т.М., Печурін Б.Б., Сергієнко К.П.). Присвоєно почесне звання
"Заслужений природо охоронець України" Литвин С.Л. - Указ
Президента України від 20.11.2003 №1325/2003
Участь голови Держгідромету у складі делегації України у ІХ
Конференції Сторін РКЗК (м.Мілан, Італія)
Постановою КМУ від 16.06.2004 №770 "Про урядові органи державного
управління у складі Міністерства охорони навколишнього природного
середовища" підтверджено, що Державна гідрометеорологічна служба
має статус урядового органу державного управління і входить до складу
Мінприроди
Участь представників Гідрометслужби у ІХ Географічному з'їзді
України (м.Чернівці). Доповідь голови Держгідромету "Роль
Гідрометеорологічної служби в підтримці стійкого розвитку"
Участь представників Гідрометслужби у Гідрологічному з'їзді (м.
Санкт-Петербург, Росія)
Ряд працівників Гідрометслужби відзначені державними нагородами:
Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня: Іваненко Г.В., Колодко С.М.,
Токмаков Ю.О., Медаллю "За працю і звитягу" Гринько О.С., Жук Н.Г.,
Лисак Н.К., Морозов В.М., Ольховська Г.О., присвоєно почесне звання
"Заслужений природоохоронець України" Манукалу В.О. - Указ
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2005, 20 квітня

2005, 15 липня

2005, липень

2005, вересень
2005, листопад
2006, 24 лютого
2006, квітень
2006, травень
2006, вересень
2007, березень
2007, травень
2007, 29 травня
2007, грудень
2007, грудень
2008, березень
2008, квітень

Президента України від 18.11.2004 №1427/2004 "Про відзначення
державними нагородами України з нагоди Дня працівників
гідрометеорологічної служби"
Завдання з гідрометеорологічної діяльності покладені на Міністерство з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи - Указ Президента України від
20.04.2005 №681 "Про Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи"
Державна гідрометеорологічна служба у статусі урядового органу
державного управління передана до складу Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи - постанова КМУ від 15.07.2005 №589
"Деякі питання Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи";
Передані до сфери управління МНС також установи і підприємства
Гідрометеорологічної служби, розпорядження КМУ від 15.07.2005
№267-р "Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, що
передаються до сфери управління МНС"
Ряд гідрометеорологічних станцій Гідрометслужби України відзначені
Похвальними Грамотами ВМО за проведення високоякісних
спостережень на приземній мережі Глобальної системи спостережень за
кліматом та аерологічних спостережень (ОГМС Київ, АЕ Шепетівка, М
Лебедин, М Ай-Петрі, А Асканія Нова, антарктична станція "Академік
Вернадський")
Участь голови Держгідромету у сесії Європейської регіональної
асоціації ВМО (м. Гельдейберг, Німеччина)
Проведення XVII сесії МРГ у Києві. Голову Держгідромету
Ліпінського В.М. обрано головою МРГ
ЦГО нагороджено Грамотою Верховної Ради України
Голова МРГ, голова Держгідромету Ліпінський В.М. виступив з
доповіддю про діяльність Міждержавної ради з гідрометеорології країн
СНД на засіданні Виконкому СНД (м.Мінськ, Білорусь)
Голова МРГ, голова Держгідромету виступив з доповіддю про
діяльність Міждержавної ради з гідрометеорології країн СНД на
засіданні глав урядів країн СНД (м.Душанбе, Таджикистан)
Участь представників Гідрометслужби України у Міжнародній
Конференції з гідрометеорологічної безпеки та у Конференції молодих
вчених країн СНД (м.Москва, Росія)
Участь голови Держгідромету у Конференції ВМО "Соціальні і
економічні вигоди від обслуговування погодними і кліматичними
службами"
Участь делегації України у XV Всесвітньому метеорологічному
Конгресі (В.М.Ліпінський – глава, С.О.Устименко)
Відкрито Музей Гідрометеорологічної служби
Держгідрометом проведено атестацію керівників оперативновиробничих організацій Гідрометслужби.
Встановлення першого в Україні допплерівського метеолокатора в ДП
"УАМЦ"
Участь представників Гідрометслужби у Х Географічному з'їзді
України, м.Київ
Участь голови Держгідромету у Міжнародній Конференції "60 років
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2008, жовтень
2008, жовтень
2009, березень
2009, травень
2009, вересень
2010, лютий
2010, листопад
2010, листопад
2010, 9 грудня

2010, 15 грудня

2011, 28 березня
2011, 6 квітня

2011

2011, червень

2011, жовтень

співробітництва з ВМО" (м.Мінськ, Білорусь)
Участь голови Держгідромету у нараді керівників Національних
комітетів з Міжнародної гідрологічної програми ЮНЕСКО (м.СанктПетербург, Росія)
Участь делегації України у ХХ сесії МРГ і Міжнародній конференції по
стихійних лихах (м.Кишинів, Молдова)
Участь голови Держгідромету у сесії Комісії з основних систем ВМО
(м.Дубровнік, Хорватія)
УкрНДГМІ організовано і проведено семінар EUMETSAT для країн
Східної Європи в м.Києві
Участь голови Держгідромету у третій Всесвітній Кліматичній
конференції (м.Женева, Швейцарія)
Участь голови Держгідромету у Технічній конференції та XVI сесії
Комісії з Клімату ВМО (м.Анталія, Туреччина)
Участь голови Держгідромету у комісії з відновлення підготовки
спеціалістів з напрямку "Гідрометеорологія" в Чернівецькому
державному університеті
УкрНДГМІ організовано і проведено у м.Києві Міжнародну наукову
Конференцію з глобальних і регіональних змін клімату
Указом Президента України від 09.12.2010 №1085 "Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади" Кабінету Міністрів
України доручено вжити заходів щодо ліквідації урядових органів
державного управління (в т.ч. і Держгідромету)
Розпорядженням КМУ від 15.12.2010 №2229-р Ліпінський В.М.
звільнений з посади голови Державної гідрометеорологічної служби
згідно з його заявою у зв’язку з виходом на пенсію. Обов’язки голови
Держгідромету виконує Перший заступник голови Громовий В.О.
Ліквідовані урядові органи державного управління (в т.ч. Держгідромет)
- постанова КМУ від 28.03.2011 №346 "Про ліквідацію урядових органів
державного управління"
Затвердження Положення про МНС України із завданнями з
гідрометеорологічної діяльності - Указ Президента України від
06.04.2011 №402
Затверджена структура МНС України, якою у Департаменті цивільного
захисту передбачено Управління гідрометеорології. Очолює його
заступник директора Департаменту цивільного захисту – начальник
Управління гідрометеорології Громовий В.О.
Головний центр забезпечення і обслуговування Гідрометслужби, як
юридична особа припинений і увійшов шляхом приєднання до
Українського гідрометцентру – згідно з наказом МНС від 05.04.2011
№344 "Про припинення юридичної особи шляхом приєднання"
Обласні гідрометеорологічні організації, а також ЦГО підпорядковані
Українському Гідрометцентру згідно з наказом МНС від 05.04.2011
№345 "Про оптимізацію державної системи гідрометеорологічних
спостережень МНС України". Директор Українського Гідрометцентру –
М.І.Кульбіда
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Додаток 2
Короткі відомості про перші інструментальні гідрометеорологічні
спостереження на Україні (до середини XIX ст.)
№
п/п

1
1

2
3
4

Назва пункту

Температура
повітря

2

3
1771
1812-45
1842-53,
54
1811-40

Київ

с.Кручик,
Харківська губ.
Бердичів
Одеса

5

Сімферополь

6

7

Дача Стевена
поблизу Сімферо
поля
Севастополь

8

Полтава

9

Миколаїв

1841-48
1821-31
1840-53
1840-41
1842-48
1849-53
1821-35
1821-26
1822-34

1824-38
1840-51
1824-52

4

5

1812-45

1812-44

1825-38

11 Микита,
на південному
березі Криму
12 Карадаг (Крим)
13 Алма і Єнісса
(Крим)
14 Єкатеринослав

1826-27,
30

15 Лугань

1838-53

6

Спостереження на
ріках і
морях
7

8

1799-1845 М.Ф.Берлинський
Чехович

В.Н. Каразін

1842-47

1822-27
1822-33

1850-53
1830-35
1822-27

1840-51

1840-51

1844-48

1824-48
1826-28

Киснівський
професор
Рішелєвський

1814-40
1820-25
29, 30

Обниський
Мільгауз
Стевен
Стевен

1822-31

1824-49
Ворскла
1827-35
1841-51
Дніпро

Контрадмірал
Аракс
Н. Маркевич
Зозулін
Висновки
Кнорре,
Морозова
Висновки
Кнорре
Стевен

Невідомий
Невідомий

1831
1833
1833-42
1849-53

Спостерігач

Лерхе

1824-39
1842-48

10 Херсон

16 Асканія – Нова

Вид і період спостережень
Кількість
Опади
Вітер
гроз

1848-50

1838-40

1848-50
1849-53

1833-42

1802-50
Дніпро

1838-52

1838-50

1841-47
Сів.Донець

1838-40
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Ковальський,
Бауман,
Ушаков,
Грахов,
Семеновський
І.І. Руднєв
Тецьмак

1
2
17 Харків

3
1841-48

4

18 Орлов,
Молчанська
колонія
Таврічеської губ.
19 Кам’янецьПодільський
20 Пуліківка,хутор,
50 верст на північ
від Одеси
21 Єкатеринославська учбова
ферма, 60 верст
від Маріуполя
22 Остер
23 Волчанськ
24 Лоцманська
Кам’янка

1841-54

1841-54

1844-49
1851-52
1849

5
1841-54

1849

6
1842-54

7

8
професор
В.І. Лапшин
Яків Дарксен

Спостерігачі з
гімназії
Кегель

В.Е. Бауман

1849-50
1853

Е.Славатинський
Невідомий
до1656р. - Запорізькі
суч. період козаки

1850-51
1851-53

р.Дніпро
1769-1782 С.І. Лашкевич
р.Снов
1814-40 Невідомий
р.Случь
1813-40 Невідомий
р.Прип’ять

25 с. Брахнів
26. Новоград Волинський
27 Туров

Примітка: Таблиця складена за даними книги: К.С. Веселовський ”О климате России”
Сиб.,1857 з деякими доповненнями укладачів.
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Додаток 3
Проведення вертолітної радіометричної зйомки
в перші дні після аварії на Чорнобильній АЕС у 1986 році
№
п/п
1
1.

Дата

Учасники зйомок

Зміст робіт

2
26.04

3
Потурідис Г.Г.
Пряміцина Т.К.

4
Виліт з Києва 10.00, посадка в Чорнобилі 12.00.
Виміри радіації у повітрі і на МС Чорнобиль

2.

27.04

Корнійчук В.О.
Деревець В.В.

Виліт 13.00, посадка в Чорнобилі,14.20. Виміри
поблизу АЕС і лівого крила факелу. Обстеження у
Поліському (16.00), Овручі (16.40), Тетереві (17.47)

3.

29.04

Корнійчук В.О.
Деревець В.В.

Виліт 8.45. Посадка в Поліському, 9.47. Обстеження:
Вільчі (11.45), Чорнобиль (12.00), Потишів (12.55).

4.

30.04

Корнійчук В.О.
Деревець В.В.

Виліт в 15.31. Обстеження: Іванівки, Володарки,
Красилівки, Дідятки, Опачичи, Потишів, Чорнобиль,
Богдани, Димір та інші. Посадка в Жулянах 19.20

5.

1.05

Корнійчук В.О.
Чуркін

Виліт 10.25. Посадки і обстеження: в Усові, Машові,
Красному. Виконані виміри на висотах (“Этажерка”).
Посадка в Жулянах 13.52.

6

24.05

Корнійчук В.О.

Виліт 11.45. Посадка і обстеження в пунктах: Пухово,
Бобер, Рудня, Владимирівка та інші. Всього 41 пункт.
Посадка в Жулянах 19.30.

7.

25.05

Корнійчук В.О.
Скрипник М.П.
Соколовський А.Г.

Виліт 10.25. Обстежено пункти: Бижи, Нивецьке,
Діброва, Ольшанка та інші. Всього 33 пункти.
Посадка в Жулянах 16.20.
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Додаток 3.1
Авіаційні літакові розвідки в 30-50 км зоні
Чорнобильської АЕС
№
п/п
1
1

Дата

Учасники зйомок

Зміст робіт

2
1.05

3
Деревець В.В.
Берко В.І.

4
Обстежені пункти: Іванків, Поліське, Новий Мир,
Луб’янка, Вільга, Товстий Ліс, Бородянка. Період зйомок
10.00 - 16.00.

2

19.05

Деревець В.В.

Обстежені пункти: Бобер, Радча, Довгий Ліс, Журба,
Народичі, Базар, Новий Мир, Луб’янка, Угли,
Мартиновичи, Товстий Ліс. Період зйомки 13.00 - 20.00.

3

20.05

Деревець В.В.

Обстежені пункти: Тараси,Володимирівка,Нивецьке та
інші. Всього 10 пунктів. Період зйомки 12.00 -16.00.

4

21.05

Деревець В.В.
Серебряков О.В.

Обстежено: Поліське, Ковимлівка, Вільга, Опачічі,
Теренці, Тумар. Період зйомок 14.00 - 18.00.

5

24.05

Деревець В.В.

Обстежено: Рудня, Вересна, Новосілки, Корогоз. Всього
25 пунктів. Період зйомок 12.00 - 19.00.

6

25.05

Деревець В.В.

Обстежено: Опачічі, Лодижичі, Олександрівка, Савичи та
інші. Всього 32 пункти.
Здійснено політ уздовж 30-ти км зони.
Виміри робились тільки у повітрі на висотах 50-100 м
Період зйомок 9.00 - 14.00.
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Додаток 4
Основні законодавчі акти та інші нормативно-правові документи,
які визначають гідрометеорологічну діяльність
(чинні станом на 01.10.2011)
Кодекси України
1. Водний Кодекс України від 06.06.1995 № 231-95-ВР
2. Повітряний Кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI-ВР
Закони України
1. Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” вiд 11 лютого 1998 №
113/98-ВР
2. Закон України „Про гідрометеорологічну діяльність” від 18 лютого 1999
№ 443-ХІV
3. Закон України “Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо відповідальності за порушення у сфері метрологічної діяльності”
вiд 9 липня 1999 № 898-XIV
4. Закон України „Про охорону атмосферного повітря” від 16 жовтня 1999
№ 2707-ХІІ
.
Укази та Розпорядження Президента України
1. Розпорядження Президента України від 30.05.1995 № 107/95-рп „Питання укладення
Угоди між Україною і Російською Федерацією про навігаційно-гідрографічне та
гідрометеорологічне забезпечення безпеки мореплавства в Чорному та Азовському
морях”
2. Указ Президента України від 20.04.2005 № 681/2005 „Про Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи”
Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1994 №910 „Про забезпечення
роботи дніпровського каскаду гідростанцій”
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 липень 1995 №570 „Про створення
галузевого державного архіву Державного комітету по гідрометеорології”
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1995 №688 „Про Національний
комітет України із здійснення Міжнародної гідрологічної програми ЮНЕСКО та
Оперативної гідрологічної програми Всесвітньої Метеорологічної Організації”
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1995 №728 "Про створення
національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання
населення у сейсмонебезпечних регіонах"
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 №413 „Про затвердження
Порядку ведення державного водного кадастру”
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 №579 "Про державну програму
науково-технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень та
базової мережі спостережень за забруднення навколишнього природного середовища"
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 №815 „Про затвердження
Порядку здійснення державного моніторингу вод”
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8. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 №1369 "Про інженерний
захист територій, об'єктів і споруд від зсувів"
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 №650 "Про Кліматичну
програму України"
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 №1114 "Про удосконалення
розвитку інфраструктури і господарської діяльності на острові Зміїний та
континентальному шельфі"
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 №166 „Про затвердження
Протоколу про внесення змін до Угоди про взаємодію в галузі гідрометеорології”
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 №391 „Про затвердження
Положення про державну систему моніторингу довкілля”
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1998 №699 "Про затвердження
Положення про національну систему сейсмічних спостережень та підвищення безпеки
проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах, Положення про Міжвідомчу
комісію із сейсмічного моніторингу та Програми функціонування і розвитку національної
системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у
сейсмонебезпечних регіонах"
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 №1198 „Про Єдину державну
систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного
характеру”
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1998 №1724 „Про інформаційні
послуги у сфері гідрометеорології”
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 №343 „Про затвердження
Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря”
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 №1607 „Про додаткові умови
оплати праці працівників підприємств, установ і організацій національної
гідрометслужби”
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 №2262 „Про затвердження
Порядку встановлення охоронних зон навколо об’єктів, призначених для
гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та
режиму їх використання”
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 №1388 "Про затвердження
програми комплексного протипаводкового захисту р.Тиси у Закарпатській області на
2002-2006 роки та прогноз до 2015 року"
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2004 №1702 „Про затвердження
Рішення Ради глав урядів Співдружності незалежних Держав
про Концепцію
гідрометеорологічної безпеки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав”
21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 №267-р „Про затвердження
переліку суб’єктів господарювання, що передаються до сфери управління МНС”
22. Постанова Кабінету Міністрів від 13 лютого 2007 №231 "Про затвердження Положення
про Міжвідомчу координаційну раду з питань виконання Програми комплексного
протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006-2015 роки”
23. Постанова Кабінету Міністрів від 5 грудня 2007 №1376 "Про затвердження Державної
цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного
середовища"
24. Постанова Кабінету Міністрів від 27 грудня 2008 року №1151 “Про затвердження
Програми комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та
Сірету”
25. Постанова Кабінету Міністрів від 25 лютого 2009 №156 "Про затвердження Державної
цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки”
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26. Постанова Кабінету Міністрів від 01.12.2010 №1088 “Про затвердження Державної
програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки”.
Національні плани
1. Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015
роки, затверджений розпорядженням КМУ від 25.05.2011 №577-р.
Державні та галузеві стандарти
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Наказ Держстандарту України від 28.02.1997 №116 ДСТУ 3513-97 Метеорологія.
Терміни та визначення основних понять.
Наказ Держстандарту України від 28.02.1997 №116 ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші.
Терміни та визначення основних понять.
Наказ Держстандарту України від 08.09.1999 №166 ДСТУ 3912-99 Синоптична
метеорологія. Терміни та визначення основних понять.
Наказ Держстандарту України від 31.10.2000 ДСТУ 3992-2000 Кліматологія. Терміни та
визначення понять.
Наказ Держстандарту України від 30.04.2002 №68 ДСТУ 4091-2001 Авіаційна
метеорологія. Терміни та визначення основних понять.
Наказ Держстандарту України від 25.10.2005 №338 ДСТУ 4474-2005 Фізична
океанологія. Терміни та визначення основних понять.
Наказ Держкомгідромету України від 17.11.1997 №134 ГСТУ 52.1.1.01-97 Система
галузевих стандартів з гідрометеорології. Основні положення.
Наказ Держкомгідромету від 17.11.1997 №134 ГСТУ 52.1.1.02-97 Система галузевих
стандартів з гідрометеорології. Категорії та види нормативних документів їх позначення.
Наказ Держкомгідромету від 17.11.1997 №134 ГСТУ 52.1.1.03-97 Система галузевих
стандартів з гідрометеорології. Порядок розроблення, узгодження, затвердження та
реєстрації галузевих нормативних документів.
Наказ Держкомгідромету від 17.11.1997 №134 ГСТУ 52.1.1.04-97 Система галузевих
стандартів з гідрометеорології. Планування робіт з стандартизації. Основні положення.
Наказ Держкомгідромету від 17.11.1997 №134 ГСТУ 52.4.2.01-98 Озон атмосферний.
Основні терміни та визначення.
Наказ Держкомгідромету від 14.12.1998 №187 ГСТУ 52.1.3.01-98 Класифікатор
нормативних документів з гідрометеорології.
Наказ Держкомгідромету від 14.12.1998 №187 ГСТУ 52.12.2.01-98 Атестація методик
виконання спостережень і вимірювань. Організація і порядок проведення.
Наказ Гідрометкому України від 10.09.1999 №88 ГСТУ 52.4.2.02-99 Актинометрія.
Терміни та визначення основних понять.
Наказ Гідрометкому України від 10.09.1999 №88 ГСТУ 52.12.1.02-99 Система галузевих
стандартів з гідрометеорології. Метрологічний контроль і нагляд. Організація і порядок
проведення.
Наказ Гідрометкому України від 29.12.№122 ГСТУ 52.12.1.03-99 Система галузевих
стандартів з гідрометеорології. Метрологічна експертиза нормативних документів і
конструкторської документації. Організація і порядок проведення.
Керівні документи (накази, настанови, методики, інструкції)

1. Наказ Мінекоресурсів України від 24.06.2003 №126-ДС НАПБ 01.026-03 Правила
пожежної безпеки для організацій та об’єктів гідрометеорологічної служби.
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2. Наказ Мінприроди України від 21.04.2005 №215 НАОП 25.4.2.02-03 Правила охорони
праці під час проведення гідрометеорологічних спостережень і робіт.
3. Наказ Держгідромету від 29.03.2007 №17 КД 52.1.2.04-06 Порядок розрахунку вартості
розроблення нормативних документів в галузі гідрометеорології.
4. Наказ Держгідромету від 22.05.2009 №22 КД 52.8.1.03-09 Настанова з визначення
агрогідрологічних властивостей ґрунту.
5. Наказ Держгідромету від 10.08.2010 №49 КД 52.2.3.01-09 Інструкція з оцінювання якості
гідрометеорологічних спостережень і робіт.
6. Наказ Держгідромету від 31.10.2003 №90 КД 52.4.3.01-03 Настанова по службі прогнозів
та попереджень про небезпечні і стихійні явища погоди.
7. Наказ Держгідромету від 29.03.2007 №17 КД 52.4.1.01-06 Настанова з оперативного
гідрометеорологічного забезпечення галузей національної економіки. Ч.1 Метеорологічне
забезпечення. Ч.2 Агрометеорологічне забезпечення.
8. Наказ МНС від 21.08.2007 №574 "Про затвердження Переліку галузевих стандартів і
прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть
використовуватися до 01.09.2012 року в гідрометеорологічній діяльності"
9. Наказ Держгідромету від 03.12.2007 №73 КД 52.8.1.02-07 Настанова ГМС і П. Вип.1.
Основні агрометеорологічні спостереження.
10. Наказ Держгідромету від 03.12.2007 №74 КД 52.4.8.01-07 Настанова ГМС і П. Вип.2, ч.1.
Метеорологічні спостереження на постах.
11. Наказ Держгідромету від 05.12.2007 №75 КД 52.6.1.01-07 Настанова щодо методів
гідробіологічних аналізів поверхневих вод і донних відкладів на базовій мережі
спостережень гідрометеорологічної служби. Фітопланктон та його продукція.
12. Наказ Держгідромету від 05.12.2007 №76 КД 52.9.5.01-07 Настанова ГМС і П. Вип.12.
Спостереження за радіоактивним забрудненням навколишнього природного середовища.
Ч.2. Спостереження за радіоактивним забрудненням поверхневих вод суші і морських
вод.
13. Наказ Держгідромету від 17.04.2008 №17 КД 52.4.8.02-07 Настанова ГМС і П. Вип.13.
Спостереження за загальним вмістом озону.
14. Наказ Держгідромету від 22.05.2009 №20 КД 52.5.4.02-07 Настанова ГМС і П. Вип.13.
Сніголавинні спостереження і методи сніголавинного забезпечення.
15. Наказ Держгідромету від 04.12.2009 №58 та Наказ Держгідромету від 11.10.2010 №55 КД
52.4.8.03-09 Настанова ГМС і П. Вип.3, ч.1. Метеорологічні спостереження на станціях.
16. Наказ Держгідромету від 14.12.2010 №76 КД 52.5.3.01-10 Керівництво зі сніголавинних
прогнозів у гірських районах України (Карпати, Крим).
17. Наказ Держгідромету від 14.12.2010 №77 КД 52.9.4.01-99 Методичні вказівки щодо
прогнозування метеорологічних умов формування рівнів забруднення повітря у містах
України.
18. Свідоцтво ДП Укрметртестстандарт про атестацію "МВВ 081/12-0666-09 Захист від
радіації. Визначення активності стронцію-90 у прісній воді. Метод осаджувань з
первинним гідроокисним очищенням та кінцевим вимірюванням по ітрію 90. Методика
виконання вимірювань".
19. Свідоцтво ДП Укрметртестстандарт про атестацію "МВВ 081/12-0667-09 Захист від
радіації. Визначення активності стронцію-90 у морській воді. Метод осаджувань з
первинним гідроокисним очищенням та кінцевим вимірюванням по ітрію 90. Методика
виконання вимірювань".
20. Затверджено першим заступником директора УкрЦСМ 12.03.2002 "МПУ 144/05-2002
Гігрометри та гігрографи волосяні метеорологічні. Методика повірки".
21. Затверджено першим заступником голови Держгідромету 05.07.2002 "МПУ 150/01-2002
Снігоміри вагові М-43. Методика повірки".
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22. Затверджено ДП Укрметртестстандарт від 02.02.2005 №30 "МПУ 010/02-22-2004
Анеморумбометр - 63М-1. Методика повірки".
23. Наказ Держгідромету від 22.05.2009 №20 КД 52.12.3.01-09 Опадомір О-1. Програма та
методика повірки.
24. Наказ ДП Укрметртестстандарт від 01.09.2009 №569 "МПУ 287/06-2009 Інструкція.
Метрологія. Темографи М-16А. Методика повірки".
25. Затверджено першим заступником голови Держгідромету 28.03.2005 Узгоджено Першим
заступником директора ДП Укрметртестстандарт 25.03.2005 "МПУ 04-2005 Метрологія.
Барометри ртутні КР, СР-А, СР-Б. Методика повірки".
Керівні документи колишнього СРСР,
які можуть використовуватися в гідрометеорологічній діяльності
1. ОСТ 52.04.8-82 Метеорология. Теплобалансовые измерения. Термины и определения.
2. ОСТ 52.04.13-83 Актинометрия. Средства измерений. Общие технические требования.
3. РД 52.04.26-84 Методические указания. Проведение параллельных метеорологических
наблюдений при переносе станции.
4. РД 52.04.33-84 Фотометрический импульсный преобразователь прозрачности слоя
атмосферы ФИ-1. Методы и средства поверки. Методические указания.
5. РД 52.08.14-84 Вертушки гидрометрические ГР-21М, ГР-55, ГР-99 образцовые. Методы и
средства аттестации. Методические указания.
6. РД 52.08.19-84 Охрана природы. Гидросфера. Правила ведения учета поверхностных вод.
Учет речного стока. Методические указания
7. РД 52.08.20-84 Охрана природы. Гидросфера. Правила ведения учета поверхностных вод.
Учет озер и водохранилищ. Методические указания
8. РД 52.08.21-84 Охрана природы. Гидросфера. Правила ведения учета поверхностных вод.
Учет вод замкнутых и полузамкнутых морей и морских устьев. Методические указания
9. РД 52.08.24-84 Охрана природы. Гидросфера. Правила ведения учета поверхностных вод.
Контроль за правильностью учета поверхностных вод
10. РД 52.08.37-84 Средства измерения уровня воды в водоемах и водотоках. Водоемные,
гидрометрические штанги и наметки. Методика поверки. Методические указания.
11. РД 52.08.78-84 Охрана природы. Гидросфера. Правила ведения учета поверхностных вод.
Общие положения. Методические указания.
12. РД 52.24.13-84 Методические указания по определению общего азота в природных водах
окислением персульфата калия.
13. РД 52.13.46-85 Термометры глубоководные. Методы и средства поверки на установках
ПО-6 и ПО-28. Методические указания.
14. РД 52.04.78-86 Методические указания по прогнозированию загрязнения воздуха в
городах с учетом метеорологических условий.
15. РД 52.04.84-86 Методические указания. Установка для поверки ручных анемометров
ПО-37. Методы и средства поверки.
16. РД 52.04.212-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятий.
17. РД 52.24.66-86 Методические указания. Система контроля точности результатов
измерений показателей загрязненности контролируемой среды.
18. РД 52.24.268-86 Система контроля точности результатов измерений показателей
загрязненности контролируемой среды. Методические указания.
19. РД 52.33.63-86 Методические указания. Термометры щупы АМ-6. Методы и средства
поверки.
20. РД 52.08.163-88 Дополнение к Наставлению гидрометеорологическим станциям и
постам. Вып.6, ч.І: Гидрологические наблюдения и работы на больших и средних реках.
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21. РД 52.27.194-88 Руководство по гидрологическим прогнозам. Вып. 1. Долгосрочные
прогнозы элементов водного режима рек и водохранилищ.
22. РД 52.27.195-88 Руководство по гидрологическим прогнозам. Вып. 2. Краткосрочный
прогноз расхода и уровня воды на реках
23. РД 52.27.196-88 Руководство по гидрологическим прогнозам. Вып. 3. Прогнозы ледовых
явлений на реках и водохранилищах.
24. РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы.
25. РД 52.04.234-89 Измеритель высоты нижней границы облаков. Методика поверки.
Методические указания
26. РД 52.04.244-89 Методические указания. Анеморумбометр М63-М-1.Методика поверки
27. РД 52.30.238-89 Руководство селестоковым станциям и гидрографическим партиям.
Выпуск 1. Организация и проведение работ по изучению селей.
28. РД 52.04.320-91 Руководство по производству наблюдений и применению информации с
неавтоматизированных радиолокаторов МРЛ-1, МРЛ-2, МРЛ-5.
29. РД 52.10.243 -92 Руководство по химическому анализу морских вод.
30. Код береговых гидрологических наблюдений на морских станциях и постах КН-02.
31. Код для передачи данных ветрового зондирования атмосферы. КН-03.
32. Код для передачи данных вертикального зондирования атмосферы. КН-04.
33. Код для передачи с судна данных о температуре воды на различных горизонтах
(глубинах) и поверхностном течении. КН-06. (Международная форма FM 63-V BATHI).
34. Код для передачи данных гидрологических наблюдений на реках, озерах и
водохранилищах КН-15.
35. Код для передачи данных наблюдений метеорологических радиолокаторов
(международная форма FM 20-VIII RADOB).
36. Код „Климат -темп” для передачи средних месячных данных аэрологических
наблюдений с сухопутных и стационарных судовых станций. КН-20.
37. Код для составления декадных и ежедневных агрометеорологических телеграмм. КН-21.
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Додаток 5
Структура Гідрометслужби
ДЕРЖАВНА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА СЛУЖБА (Держгідромет)
(станом на 1 грудня 2010)

Колегія

Голова

Управління спостережень і науковотехнічного забезпечення (УСЗ)

НТР

Заступник голови

Перший заступник голови

Управління організації
гідрометеорологічної діяльності та
спеціалізованих робіт (УОР)

Відділ економічного, фінансового та
господарського забезпечення (ВЕФ)

Організації, підприємства і установи гідрометеорологічної служби
Головні оперативно-виробничі і методичні організації
Український
гідрометцентр
(УкрГМЦ)

Центральна геофізична
обсерваторія (ЦГО)

Український
авіаметеорологічний
центр (ДП "УАМЦ)

Гідрометцентр
Чорного та Азовського
морів (ГМЦ ЧАМ)

Український
науково-дослідний
гідрометеорологіч
ний інститут
(УкрНДГМІ)

Головний центр
забезпечення і
обслуговування (ГЦЗО)

Центри з гідрометеорології (ЦГМ) в АРК і областях
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Кримський ЦГМ
Вінницький ЦГМ
Волинський ЦГМ
Дніпропетровський ЦГМ
Донецький ЦГМ
Житомирський ЦГМ
Закарпатський ЦГМ
Запорізький ЦГМ
Івано-Франківський ЦГМ
Київська область (Центральна геофізична обсерваторія)
Кіровоградський ЦГМ
Львівський ЦГМ
Луганський ЦГМ

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Миколаївський ЦГМ
Одеська область (Гідрометцентр Чорного і Азовського морів)
Полтавський ЦГМ
Рівненський ЦГМ
Сумський ЦГМ
Тернопільський ЦГМ
Харківський ЦГМ
Херсонський ЦГМ
Хмельницький ЦГМ
Черкаський ЦГМ
Чернівецький ЦГМ
Чернігівський ЦГМ

Регіональні і спеціалізовані оперативно-виробничі і методичні організації
Гідрометобсерваторії
(ГМО):
Дунайська ГМО
(м.Ізмаїл, Одеська обл.),
Світловодська ГМО
(Кіровоградський ЦГМ),
Карадазька науководослідна геофізична
обсерваторія,
Севастопольська ГМО
(Кримський ЦГМ),
Маріупольська ГМО
(Донецький ЦГМ),
ГМО Нова-Каховка
(Херсонський ЦГМ)

Гідрометеорологічне бюро:
Іллічівськ
(ГМЦ ЧАМ)

Авіаційні
метеорологічні
станції
цивільні:
АМСЦ І-ІVр.,
оперативні групи
(ОГ)

Аерологічні
станції

Метеорологічні станції

Гідрологічні
станції

Спеціалізовані
гідрометеорологічн
і станції:
агрометеорологічні,
морські, озерні,
селестокові,
воднобалансові,
сніголавинні тощо

Державна мережа спостережень
Близько 1 тисячі станцій та постів гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням
навколишнього природного середовища на базовій мережі
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Додаток 6
Перелік керівників організацій, установ і підприємств гідрометслужби
(станом на 1 грудня 2010)
№
з/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

Посада

Прізвище, ім'я та по батькові

Начальник Українського
гідрометеорологічного центру
Директор Центральної геофізичної
обсерваторії
Начальник Головного центру забезпечення
та обслуговування
Директор Українського науководослідного гідрометеорологічного
інституту
Директор Державного підприємства
"Український авіаметеорологічний центр"
В.о.начальника Центру з гідрометеорології
в Автономній республіці Крим
Начальник Вінницького обласного центру з
гідрометеорології
Начальник Волинського обласного центру
з гідрометеорології
Начальник Дніпропетровського обласного
центру з гідрометеорології
Начальник Донецького обласного центру з
гідрометеорології
Начальник Житомирського обласного
центру з гідрометеорології
Начальник Закарпатського обласного
центру з гідрометеорології
Начальник Запорізького обласного центру з
гідрометеорології
Начальник Івано-Франківського обласного
центру з гідрометеорології
Начальник Кіровоградського обласного
центру з гідрометеорології
Начальник Луганського обласного центру з
гідрометеорології
Начальник Львівського обласного центру з
гідрометеорології
Начальник Миколаївського обласного
центру з гідрометеорології
Начальник Гідрометцентру Чорного і
Азовського морів (ГМЦ ЧАМ, Одеська
обл.)
Начальник Полтавського обласного центру
з гідрометеорології
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Кульбіда Микола Іванович
Косовець Олександр Олександрович
Деревець Валерій Васильович
Осадчий Володимир Іванович
Дуденко Ганна Іванівна
Прудко Олександр Іванович
Кощавка Марія Миколаївна
Бондарчук Ростислав Іванович
Прохоренко Ольга Тимофіївна
Радіонова Людмила Петрівна
Чемерис Леонід Анатолійович
Манівчук Василь Миколайович
Черник Інна Георгіївна
Фригович Володимир Васильович
Юрченко Олена Ільївна
Власов Юрій Миколайович
Федик Ігор Зиновієвич
Дуранік Людмила Матвіївна
Ситов Віктор Миколайович
Богмацера Володимир Сергійович

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Начальник Рівненського обласного центру
з гідрометеорології
Начальник Сумського обласний обласного
центру з гідрометеорології
Начальник Тернопільського обласного
центру з гідрометеорології
Начальник Харківського обласного центру
з гідрометеорології
Начальник Херсонського обласного центру
з гідрометеорології
Начальник Хмельницького обласного
центру з гідрометеорології
Начальник Черкаського обласного центру з
гідрометеорології
Начальник Чернівецького обласного центру
з гідрометеорології
Начальник Чернігівського обласного центру
з гідрометеорології
Директор Дунайської Гідрометеорологічної
обсерваторії
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Колодич Олег Данилович
Кравченко Зінаїда Пилипівна
Софінський Степан Євгенович
Андрієнко Валентина Дмитрівна
Мельничук Степан Іванович
Ковальчук Марія Іванівна
Постригань Віталій Станіславович
Негадайлова Тетяна Миколаївна
Тхорик Анатолій Павлович
Морозов Віктор Миколайович

Додаток 7
Ветерани праці гідрометеорологічної служби
(період роботи в гідрометеорологічній службі більше 50-ти років)
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Прізвище, Імя, По-батькові

Кількість
років

Абраімова Тамара Василівна
Бенда Броніслава Федорівна
Бойко Ганна Петрівна
Боридько Олександра Іванівна
Боричук Галина Андріївна
Воронкова Клара Максимівна
Гавриш Віра Степанівна
Гіль Галина Марківна
Громачевський Володимир
Олександрович
Денісюк Ольга Тимофіївна
Данилова Олена Федорівна
Данилюк Михайло Михайлович
Денисова Ганна Матвіївна
Єськова Лідія Василівна
Коротюк Володимир Дмитрович
Кравчук Ольга Минівна
Кучер Надія Микитівна
Лисак Ніна Кіндратівна
Литвин Світлана Аркадіївна
Лук’яненко Віра Іванівна
Марущак Анастасія Іванівна
Марцофей Павло Андрійович
Міщук Таїсія Кіндратівна
Москаленко Поліна Василівна
Мишінський Сергій Олександрович
Наконечна Парасковія Михайлівна
Олійник Валентина Іванівна
Осіпова Валентина Олексіївна
Павленко Іван Федорович
Пазельська Маргарита Миколаївна
Паргачова Анастасія Іллівна
Попова Олена Дмитрівна
Райковський Михайло Данилович
Рубець Лідія Давидівна
Сергеєва Ганна Леонідівна
Сотір Георгій Микитович
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Назва ЦГМ

53
51
51
54
52
54
59
51
61

Харківський ЦГМ
ЦГО
Івано-Франківський ЦГМ
ЦГМ в АРК
Волинський ЦГМ
ЦГО
Харківський ЦГМ
ЦГО
ГЦЗО

53
51
50
51
53
62
50
51
53
52
55
50
51
50
52
52
50
50
51
55
52
52
51
50
64
51
54

Чернівецький ЦГМ
Миколаївський ЦГМ
Закарпатський ЦГМ
Закарпатський ЦГМ
ЦГМ в АРК
ГЦЗО
Житомирський ЦГМ
Кіровоградський ЦГМ
Житомирський ЦГМ
Харківський ЦГМ
Миколаївський ЦГМ
Івано-Франківський ЦГМ
Миколаївський ЦГМ
Волинський ЦГМ
Закарпатський ЦГМ
ЦГО
Тернопільський ЦГМ
Дніпропетровський ЦГМ
Закарпатський ЦГМ
Дніпропетровський ЦГМ
Чернівецький ЦГМ
Черкаський ЦГМ
Донецький ЦГМ
Тернопільський ЦГМ
ЦГМ в АРК
ЦГО
Полтавський ЦГМ

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Симакова Людмила Миколаївна
Сіжук Марія Адамівна
Спічкей Жуанітта Григорівна
Татарин Лідія Феодосіївна
Філоненко Олімпіада Павлівна
Хорушко Любов Володимирівна
Чубенко Анатолій Минович
Ушатова Лідія Петрівна
Шатовська Марія Семенівна
Якубяк Михайло Дмитрович
Яшков Дмитро Дмитрович

51
51
53
52
54
51
60
52
60
57
50
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Донецький ЦГМ
Волинський ЦГМ
Закарпатський ЦГМ
Дніпропетровський ЦГМ
ГМЦ ЧАМ
Донецький ЦГМ
Миколаївський ЦГМ
ЦГМ в АРК
ЦГМ в АРК
Івано-Франківський ЦГМ
ГМЦ ЧАМ

Додаток 8
Династії працівників гідрометеорологічної служби
Назва організації

Нинішня або
колишня посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Родинний
зв’язок

Стаж
кожного

загальний

119

1. Загальний стаж роботи понад 75 років
Аерологічна станція
Шепетівка

газогенераторник
начальник
аеролог 2 категорії
технік-аеролог
технік-аеролог 2 кат.

Терепа Петро Григорович
Терепа Анатолій Петрович
Терепа Надія Олександрівна
Терепа Олександр Анатолійович
Терепа Олена Михайлівна

батько
син
невістка
онук
невістка

2
49
45
7
16

Метеостанція Світязь

начальник
технік-агрометеоролог

Цюп’ящук Іван Трохимович
Цвид Руслана Петрівна

батько
онука

45
9

Волинський ЦГМ

технік-агрометеоролог
електронік

донька
онук

33
5

Волинська РВП

інженер-будівельник

Баранчук Світлана Іванівна
Баранчук Олександр
Володимирович
Баранчук Володимир Гнатович

зять

23

Метеостанція Нижньогірськ

начальник
технік-метеоролог
технік-метеоролог
технік-метеоролог
технік-метеоролог
технік-метеоролог
технік-метеоролог

Сопронюк Тамара Іванівна
Сопронюк Ігор Олексійович
Сопронюк Олексій Олексійович
Сопронюк Тетяна Сергіївна
Суседенко Ірина Володимирівна
Сопронюк Христина Ігорівна
Кожухар Наталія Іванівна

мати
син
син
невістка
невістка
онука
сестра

45
6
10
19
5
3
18

начальник станції
технік-метеоролог
технік-агрометеоролог

Клим Йосип Миколайович
Клим Марія Григорівна
Веклич Юрій Васильович
Веклич Наталія Йосипівна

батько
мати
зять
донька

50
25
16
11

технік-метеоролог
технік-метеоролог
технік-метеоролог
технік-агрометеоролог

Азімова Валентина Петрівна
Арасланова Галина Володимирівна
Діденко Ірина Володимирівна
Ісакова Вероніка Газізнурівна

мати
донька
донька
онука

36
25
24
5

спостерігач
спостерігач
спостерігач
спостерігач

Чепур Марія Миколаївна
Чепур Людмила Григорівна
Сідьолкіна Світлана Анатоліївна
Сідьолкін Олександр Сергійович

мати
невістка
онука
правнук

36
33
4
6

Гідрологічна станція
Первомайськ, гідрологічний
пост р. Савранка – с. Осички

спостерігач
спостерігач
спостерігач
спостерігач
спостерігач

Шпитко Федір Тарасович
Шпитко Микола Федорович
Шпитко Марія Федорівна
Шпитко Катерина Олександрівна
Фіник Марія Миколаївна

батько
син
донька
невістка
онука

27
1
4
34
12

Метеостанція Білопілля

технік-метеоролог
начальник
технік-метеоролог
технік-агрометеоролог

Розвадовська Любов Захарівна
Глуздань Ольга Зіфрідівна
Розвадовська Людмила Григорівна
Гай Тетяна Анатоліївна

мати
донька
невістка
онука

20
15
32
10

115

Метеостанція Нижні Ворота

Кримська селестокова станція

Полтавський ЦГМ,
гідрологічний пост Прилуки

2. Загальний стаж роботи від 50 до 75 років
Бойко Віктор Миколайович

Кримська селестокова станція

Начальник

метеостанція Карабі – Яйла

начальник
технік-метеоролог

Бойко Олег Вікторович
Бойко Ганна Володимирівна

гідролог

Муждабаєва Євгенія Олегівна

Кримська селестокова станція
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Батько

30

син
невістка
онука

20
15
6

106

102

90

79

78

77

71

Метеостанція Сарата

начальник
технік-агрометеоролог
2 кат.
технік-метеоролог
технік-метеоролог

Гайворонська Раїса Іллівна
Гайворонська Оксана Миколаївна

мати
донька

41
14

Сініченко Ганна Петрівна
Сініченко Сергій Сергійович

невістка
онук

13
1

спостерігач
спостерігач
спостерігач

Феріма Марія Іванівна
Бігун Анна Федорівна
Менджул Марина Борисівна

мати
донька
онука

20
36
5

синоптик
синоптик
провідний інженер з
охорони праці
програміст
спостерігач
спостерігач
спостерігач
спостерігач

Барченко Тамара Олексіївна
Барченко Людмила Віталіївна
Галушкіна Лариса Володимирівна

мати
донька
онука

27
26
3

Барченко Віталій Володимирович
Барна Йосип Юрійович
Ситар Христина Йосипівна
Булик Валентина Михайлівна
Булик Юрій Іванович

онук
батько
донька
онука
правнук

2
37
10
9
1

Метеостанція Джонка
Красноярського управління
гідрометслужби

технік-метеоролог

Васильєва Антоніна Григорівна

мати

11

Дніпропетровський ЦГМ

синоптик 1 кат.

Васильєва Людмила Михайлівна

донька

34

технік-метеоролог 2
кат.

Васильєва Наталія Георгіївна

онука

6

Закарпатський ЦГМ,
гідрологічний пост
р. Мокранка –
с. Руська Мокра
Авіаційна метеорологічна
станція Сімферополь

Закарпатський ЦГМ,
гідрологічний пост
р. Теребля – с.Колочава

Авіаційна метеорологічна
станція Дніпропетровськ

69

61

58

57

51
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Додаток 9
Керівники організацій гідрометеорологічної служби
на самостійному балансі зі стажем роботи на посаді понад 20 років
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Прізвище, ім’я, по
батькові
Мельничук Степан
Іванович
Кравченко Зінаїда
Пилипівна
Кощавка Марія
Миколаївна
Ковальчук Марія
Іванівна
Косовець Олександр
Олександрович
Власов Юрій
Миколайович
Радіонова Людмила
Петрівна

Назва організації
Херсонський ЦГМ

Стаж
(років)
30

Сумський ЦГМ

28

Вінницький ЦГМ

26

Хмельницький ЦГМ

22

ЦГО

22

Луганський ЦГМ

21

Донецький ЦГМ

20

Дата, номер наказу
про призначення
наказ №105/к
від 18.02.1980
наказ №608/к
від 06.10.1982
наказ №661/к
від 01.09.1983
наказ №746/к
від 30.09.1988
наказ №810/к
від 24.10.1988
наказ №3/к
від 12.01.1990
наказ №278/к
від 30.05.1990

Керівники гідрометобсерваторій, гідрометбюро,
авіаметеорологічних, спеціалізованих гідрометстанцій, хімлабораторій,
стаж роботи яких понад 25 років
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прізвище, ім’я, по
батькові
Мизевич Альбіна
Федорівна
Кузнєцова Тамара
Сергіївна
Пасічникова Галина
Андріївна
Князькові Наталя
Миколаївна
Тисінюк Микола
Максимович
Сотникова Аліна
Миколаївна
Ястремський Микола
Олександрович
Лагутіна Інна Іллівна
Янишин Олександр
Антонович
Лещенко Леонід
Іванович

Назва організації
ГМЦ ЧАМ, начальник
хімлабораторії
Харківський ЦГМ,
ОГМС Печеніги
Сумський ЦГМ, АМСЦ
Суми
ЦГМ в АР Крим, МГ
Мисове
Кіровоградський ЦГМ,
АМСЦ Кіровоград
Миколаївський ЦГМ,
КЛЗПС
Донецький ЦГМ, АМСЦ
Донецьк
Харківський ЦГМ,
КЛЗПС
Миколаївський ЦГМ, Г
Первомайськ
Херсонський ЦГМ, ГМО
Нова Каховка
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Стаж
(років)
36
35
32
31
31
30
30
28
27
25

Дата, номер наказу
про призначення
наказ №45 від
01.04.1974
наказ №83 від
01.08.1975
наказ №442/к від
25.08.1978
наказ №159 від
13.09.1979
наказ №636/к від
30.10.1979
наказ №6/к від
02.12.1980
наказ №600/к від
13.10.1980
наказ №11 від
03.02.1982
наказ №576/к від
01.08.1983
наказ №246/к від
24.03.1986

Начальники метеостанцій, стаж роботи яких на посаді понад 30 років
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Прізвище, ім’я, по
батькові
Клим Йосип
Миколайович
Гордюк Григорій
Васильович
Єськова Лідія Василівна
Озеров В’ячеслав
Михайлович
Дерев’янко Лариса
Андріївна
Рибак Валентина
Юріївна
Пархоменко Людмила
Іванівна
Якубяк Михайло
Дмитрович
Гайворонська Раїса
Іллівна
Дєнєж Ганна Борисівна

Назва організації
Закарпатський ЦГМ, М
Нижні Ворота
Миколаївський ЦГМ, М
Баштанка
ЦГМ в АР Крим,
М Джанкой
ЦГМ в АР Крим, М АйПетрі
Запорізький ЦГМ,
М Коломия
Черкаський ЦГМ,
М Золотоноша
ЦГО, М Фастів
Івано-Франківськ,
М Коломия
ГМЦ ЧАМ, М Сарни

Стаж
(років)
48
44
36
36
35
34
33
33
33

Житомирський ЦГМ, М
Новоград-Волинський
Кравчун Лариса
Тернопільський ЦГМ, М
Григорівна
Кременець
Волжанина Галина
Черкаський ЦГМ,
Олексіївна
М Умань
Козлова Тетяна Петрівна ЦГМ в АР Крим

32

Павленко Тетяна
Віталіївна
Закутій Галина Яківна

ЦГО, М Яготин

31

Вінницький ЦГМ

30

Станом на 2010 рік
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32
32
31

Дата, номер наказу
про призначення
наказ №369/к від
11.08.1962
наказ №342/к від
24.07.1966
наказ №66 від
11.06.1974
наказ №150 від
10.11.1974
наказ №3252/к від
18.05.1976
наказ №233/к від
18.05.1976
наказ №493/к від
04.10.1977
наказ №400/к від
15.08.1977
наказ №107 від
13.07.1978
наказ №233/к від
28.04.1978
наказ №433/к від
18.08.1978
наказ №252/к від
15.05.1978
наказ №190 від
15.11.1979
наказ №242/к від
20.04.1979
наказ №401/к від
08.07.1980

Додаток 10
Організації гідрометеорологічної служби України,
які проводять спостереження 100 і більше років
ГМЦ ЧАМ
Волинський ЦГМ
Дніпропетровський ЦГМ
Житомирський ЦГМ
Івано-Франківський ЦГМ
Кіровоградський ЦГМ
Центральна геофізична
обсерваторія
Центр по гідрометеорології в
Автономній республіці Крим

Луганський ЦГМ
Миколаївський ЦГМ
Полтавський ЦГМ
Тернопільський ЦГМ
Харківський ЦГМ
Херсонський ЦГМ
Хмельницький ЦГМ
Черкаський ЦГМ
Чернігівський ЦГМ

метеостанція Одеса
метеостанція Ковель
метеостанція Комісарівка
метеостанція Новоград-Волинський
метеостанція Коломия
Метеостанція Долина
Метеостанція Новомиргород
ЦГО (м.Київ)

з 1821р.
1891
1900
1893
1871
1894
1885
1855

Метеостанція Бориспіль
Метеостанція Біла Церква
Метеостанція Ялта

1909
1871
1869

Морська гідрометстанції Севастополь
Метеостанція Херсонеський Маяк
Метеостанція Феодосія
Кримська селестокова станція (м.Білогірськ)
Метеостанція Ай-Петрі
Агрометеорологічна станція Нікітський Сад
Луганський обласний центр з гідрометеорології
Метеостанція Біловодськ
Морська гідрометстанції Очаків
Метеостанція Ізмаїл
Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Метеостанція Лубни
Метеостанція Кременець
Метеостанція Красноград
Метеостанція Ізюм
Метеостанція Лозова
Херсонський обласний центр з гідрометеорології
Морська гідрометстанції Генічеськ
Метеостанція Кам’янець-Подільський
Метеостанція Золотоноша
Метеостанція Умань
Метеостанція Ніжин

1808
1865
1870
1902
1895
1909
1837
1892
1862
1886
1886
1892
1895
1902
1900
1891
1879
1910
1894
1895
1885
1885
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ЗМІСТ
Передмова
Розділ 1 Гідрометеорологічні спостереження на теренах України у XVIII - на
початку XX століття.
1.1 Перші систематичні інструментальні гідрометеорологічні спостереження.
1.2 Спостереження і узагальнення М.Ф.Берлинського - батька української
гідрометеорології.
1.3 В.Н.Каразін - видатний гідрометеоролог Слобожанщини.
1.4 Гідрометеорологічні і геофізичні дослідження на базі університетів,
обсерваторій.
1.5 Перші метеорологічні і гідрологічні мережі на території України.
Розділ 2 Організаційне впорядкування державної гідрометеорологічної служби
України, її робота в 1921 - 1941 роках.
2.1 Створення Укрмету - Української державної гідрометеорологічної служби.
2.2 Данилевський М.І. - керівник гідрометслужби України у 1921 - 1929 роках.
2.3 Входження Укрмету до загальносоюзної гідрометеорологічної служби.
2.4 Наш земляк О.В.Вангейгейм - видатний гідрометеоролог країни.
Політичні репресії співробітників Гідрометслужби у 1930 – 1940 роках.
2.5 Розвиток робіт у гідрометеорологічних обсерваторіях.
2.6 Науково - дослідний гідрометеорологічний інститут (ГІМЕІН).
2.7 Подальша централізація Гідрометслужби.
2.8 Раціоналізація мереж спостережень. Розвиток мережі в Криму.
2.9 Розвиток гідрометеорологічної служби в західних областях України.
Розділ 3 Діяльність гідрометеорологічної служби під час Великої Вітчизняної
війни, післявоєнна відбудова Служби.
3.1 Бойовий шлях Гідрометслужби України у складі Червоної Армії.
3.2 Спеціалісти Гідрометслужби забезпечують бойову діяльність фронту.
3.3 Післявоєнна відбудова гідрометеорологічної служби.
3.4 Богатир Т.К. - керівник і організатор гідрометеорологічної служби
України.
Розділ 4. Гідрометеорологічна служба у другій половині ХХ – на початку ХХІ
століття.
4.1 Гідрометеорологічні спостереження.
4.1.1 Методичне керівництво і робота метеорологічної мережі.
4.1.2 Аерологічні спостереження.
4.1.3 Робота в галузі кліматології.
4.1.4 Гідрологічні спостереження і роботи.
4.1.5 Спеціалізовані гідрометеорологічні спостереження і роботи.
4.1.6 Гідрографічні спостереження і обстеження.
4.1.7 Морські гідрометеорологічні спостереження.
4.1.8 Карадазька науково-дослідна геофізична обсерваторія актинометрична база міжнародного співробітництва.
4.2. Розвиток спостережень та контролю за забрудненням природного
середовища.
4.2.1 Створення і робота загальнодержавної системи спостереження і
контролю за забрудненням навколишнього середовища.
4.2.2 Спостереження за забрудненням атмосферного повітря.
4.2.3 Спостереження за забрудненням поверхневих вод.
4.2.4 Спостереження за забрудненням морських вод.
4.2.5 Гідробіологічні спостереження поверхневих вод України.
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4.2.6 Вивчення забруднення ґрунтів.
4.2.7 Розвиток фізико-хімічних методів аналізу.
4.2.8 Підготовка інформації про забруднення природного середовища
України.
4.3.Державний галузевий архів Держкомгідромету України.
4.3.1 Короткі відомості про бібліотеку та музей Гідрометслужби
України.
4.4. Вивчення радіоактивного забруднення природного середовища. Участь
Гідрометслужби України у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
4.4.1 Вивчення радіоактивного забруднення.
4.4.2 Перші дні після аварії на Чорнобильській АЕС.
4.4.3 Синоптична ситуація в районі Чорнобильської АЕС в квітнітравні 1986 року і траєкторії переносу повітряних мас.
4.4.4 Зміни інтенсивності радіаційного забруднення території України.
4.4.5 Вивчення радіаційного режиму на території України в
післяаварійний період.
4.5 Гідрометеорологічне забезпечення органів державної влади та управління
всіх рівнів, цивільного захисту, галузей господарства, Збройних Сил, населення
України, інших споживачів.
4.5.1 Метеорологічне забезпечення галузей народного господарства.
4.5.2 Метеорологічне забезпечення цивільної авіації.
4.5.3 Агрометеорологічне забезпечення.
4.5.4 Гідрологічне забезпечення господарства України.
4.5.5 Розвиток чисельних методів прогнозів.
4.6 Технічне забезпечення діяльності Гідрометеорологічної служби.
4.6.1 Організація прийому супутникової метеорологічної інформації.
4.6.2 Використання флоту і плавзасобів в гідрометеорологічних
спостереженнях.
4.6.3
Використання
обчислювальної
техніки
в
обробці
гідрометеорологічної інформації.
4.7 Міжнародне співробітництво в галузі гідрометеорології.
4.8 Скрипник М.П. – керівник Гідрометеорологічної служби України у 1973 1993 роках.
Розділ 5. Гідрометеорологічна наука на Україні. Український науково-дослідний
гідрометеорологічний інститут.
5.1 Дослідження в галузі метеорологічних прогнозів.
5.2 Агрометеорологічні дослідження.
5.3 Гідрологічні дослідження.
5.4 Дослідження в галузі моніторингу природного середовища.
5.5 Відділ моніторингу водних об’єктів.
5.6 Дослідження з фізики атмосфери.
5.7 Кліматичні дослідження.
5.8 Експериментальні дослідження.
5.9 Польова експериментальна метеорологічна база.
5.10 Польова експериментальна гідрометеорологічна база.
5.11 Морське відділення Інституту.
Розділ 6 Становлення національної гідрометеорологічної служби незалежної
України.
6.1 Ліпінський В.М. – керівник Гідрометеорологічної служби України у 1993
– 2010 роках.
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ДОДАТКИ
1. Хронологічна таблиця основних гідрометеорологічних подій на теренах
України.
1.1 Основні події в історії Гідрометслужби України після набуття
незалежності України.
2. Короткі відомості про перші інструментальні гідрометеорологічні
спостереження на території України (до середини ХІХ ст.).
3. Проведення вертолітної радіометричної зйомки в перші дні після аварії на
Чорнобильській АЕС у 1986 році.
3.1 Авіаційні літакові розвідки в 30-50 км зоні Чорнобильської АЕС.
4. Основні законодавчі та інші нормативно – правові акти, які визначають
гідрометеорологічну діяльність.
5. Структура Гідрометслужби (станом на 1 грудня 2010 року).
6. Перелік керівників організацій, установ, підприємств Гідрометслужби
(станом на 1 грудня 2010 року).
7. Ветерани праці Гідрометеорологічної служби.
8. Династії працівників Гідрометеорологічної служби.
9. Керівники організацій Гідрометеорологічної служби зі стажем роботи на посаді
понад 20, 25, 30 років.
10. Організації Гідрометслужби, які проводять спостереження 100 і більше років.
11. Список авторів і дослідників, чиї рукописи і матеріали використані при
підготовці книги.
12. Список використаної літератури.
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