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Щорічно в Україні виникає до 300 надзвичайних ситуацій тільки приро-
дного походження, до яких належать явища метеорологічного, гідрологічного 
та геологічного характеру. Результатами діяльності структурних підрозділів 
МНС України, окрім врятованих людей, є збережені від знищення вогнем чи 
водою різноманітні матеріальні цінності. Тому ефективність роботи рятуваль-
ників матеріалізується і виступає безпосередньо в ролі вартості матеріальних 
цінностей, будов і споруд, які вони врятували внаслідок ліквідації надзвичай-
них ситуацій. У таблиці показано розподіл надзвичайних ситуацій за період 
2005-2010 рр., яку побудовано за даними доповідної записки МНС України за 
2010 рік [1]. 

Табл. Розподіл надзвичайних ситуацій на території України 
Розподіл за роками, % № 

п/п Назви надзвичайних ситуацій 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Інфекційні захворювання людей 12,5 14,8 14,8 17,7 15,5 14,9 
2. Отруєння людей 25,2 20,4 24,4 19,0 21,1 23,7 
3. Пожежі в природних екосистемах 14,8 15,5 11,6 11,7 11,7 12,8 
4. Метеорологічні явища 23,7 22,7 24,9 25,9 28,4 26,1 
5. Гідрологічні явища 10,9 8,6 7,9 9,6 8,8 7,2 
6. Геологічні явища 7,2 7,8 10,4 9,1 6,4 9,5 
7. Інші види НС 5,7 10,2 5,9 7,0 8,1 5,9 
 Всього, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Враховуючи географічне положення України, найбільш небезпечними 
регіонами, що зазнають впливу стихійних і комплексу небезпечних метеороло-
гічних явищ є АР Крим та західному регіоні України [2]. Тільки за останнє де-
сятиліття Закарпаття та Прикарпаття, Львівська і Чернівецька області по декі-
лька разів зазнали руйнівної сили паводків з людськими жертвами. 

Основною причиною катастрофічного паводку, який стався 22-27 липня 
2008 року в шести західних областях України, і особливо на Передкарпатті, бу-
ла надмірна кількість опадів і накладання піків паводків, які підсилювались ан-
тропогенними чинниками. За даними обласних гідрометеорологічних центрів 
[3], у Карпатському регіоні сума опадів місцями сягала до 3 місячних норм. У 
Львівській області вона становила 65-177 мм, а місцями 195-344 мм, або 72-275 
% місячної норми. В Івано-Франківській – відповідно 161-351 мм, або 155-240 
%; у Чернівецькій – 228-298 мм, або більше 200 %, і в Закарпатській – 165 мм, 
або 125 %. 

Загалом катастрофічні паводки виникли в умовах високої лісистості гір-
ських водозборів рік Дністра, Прута і Сірета (65-70 %) та за наявності в лісово-
му покриві деревостанів з високою водорегулювальною здатністю (близько 70 
% лісових площ). Незважаючи на це, надмірна кількість опадів спричинила в 
басейнах цих рік катастрофічний паводок. Космічний моніторинг паводків за 



відповідних метеорологічних умов дає змогу визначати зони потенційних не-
безпек, попередити населення про появу надзвичайної ситуації, допомагає пра-
цівникам МНС України ефективніше вирішувати питання реагування та запобі-
гання руйнівних наслідків. 

Лісові пожежі руйнують ліси, фауну та ґрунти, забруднюють атмосферу 
і воду. В Україні лісові пожежі в деяких регіонах можуть привести і до поши-
рення радіоактивного забруднення. Так, через забрудненість Полісся радіонук-
лідами, пожежі на цих територіях можуть супроводжуватися підняттям радіо-
активних речовин у повітря із подальшим перенесенням на значні відстані. Мі-
сця виникнення та час фіксації лісових пожеж, як показує практика, не відпові-
дають чітким закономірностям, а ступінь пожежонебезпечності лісів різко ва-
ріює як територією України, так і сезонами року. Тому своєчасне виявлення лі-
сових пожеж та прийняття необхідних заходів щодо їх оперативної ліквідації є 
актуальними завданням підрозділів МНС України. 

Можливість отримання якісної та своєчасної початкової інформації для 
прогнозування надзвичайних ситуацій природного походження повністю зале-
жить від рівня розвитку та щільності мереж спостережень за станом потенційно 
небезпечних територій. В зв'язку з цим виникає потреба залучення всіх доступ-
них засобів оперативного виявлення НС на ранній стадії їх розвитку. Традицій-
не використання авіації для патрулювання паводко- чи пожежонебезпечних ра-
йонів потребує значних коштів. Тому за останні декілька десятиліть у праців-
ників МНС України значно зріс інтерес до використання сучасних супутнико-
вих геоінформаційних систем (ГІС) зондування земної поверхні для виявлення 
та моніторингу паводків і лісових пожеж. 

Відомо, що сучасна геоінформаційна система1 – комп'ютерна технологія, 
яка дає змогу поєднати модельне зображення території (електронне відобра-
ження карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією таб-
личного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники то-
що). Також, під геоінформаційною системою розуміють систему управління 
просторовими даними та асоційованими з ними атрибутами. Конкретніше, це 
комп'ютерна система, що забезпечує можливість використання, збереження, 
редагування, аналізу та відображення географічних даних. Водночас, геоінфор-
маційні технології (ГІС-технології) – технологічна основа створення географіч-
них інформаційних систем, які дають змогу реалізувати їхні функціональні мо-
жливості. 

Інтенсивний розвиток геоінформаційних технологій, що спостерігається 
протягом останнього десятиріччя, пов'язаний зі значним зростання об'ємів циф-
рової картографічної інформації. Ще в 1999 р. в Україні при створенні Урядової 
інформаційно-аналітичної системи2 з питань надзвичайних ситуацій (УІАС 
НС), замовниками якої виступили Кабінет Міністрів України та МНС України 
було використано аналітичні та моделювальні засоби геоінформаційних систем 

                                            
1 http://uk.wikipedia.org/wiki/Геоінформаційна_система 
2 Інформаційно-аналітична система, призначена для фіксації, збереження, модифікації, керування, аналізу і ві-

дображення усіх форм географічної інформації. ГІС використовується багатьма дослідниками в галузі ви-
вчення проблем навколишнього середовища, для визначення різних показників на географічній сітці. 



для створення прогнозно-моделювальних комплексів запобігання, мінімізації та 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (ПМК НС). 

Проте, в умовах фактичної відсутності державної нормативної бази на 
створення електронної картографічної продукції їх розробники здебільшого на-
віть не намагалися підтримувати топологічні принципи побудови електронної 
карти та дотримуватися вимог ГІС до організації геодезичних даних. Окрім 
цього, підрозділи Державної Служби геодезії, картографії та кадастру, врахо-
вуючи вимоги до якості їх власної цифрової продукції, також не зовсім уявляли 
вимоги до організації просторової інформації в ГІС. Як наслідок – вказані мате-
ріали в більшості непридатні для вирішення завдань просторового аналізу і мо-
делювання, які покладені в основу процесу прогнозування та оцінки просторо-
вих наслідків НС. Можливо з цієї причини у структурних підрозділах МНС 
України ведуться роботи зі створення власного фонду електронних карт тери-
торії України для прогнозування, виявлення та оцінювання наслідків надзви-
чайних ситуацій. 

Великим кроком вперед, зробленим під час виконання цієї роботи, мож-
на вважати розробку Міжвідомчим Центром Електронної Картографії (МЦЕК) 
м. Харків відомчого нормативу на створення електронних карт, який був при-
йнятий одночасно МНС України та Головним Управлінням Геодезії та Карто-
графії України (тепер – Державна Служба геодезії, картографії та кадастру). За 
останні п'ять років ними створено відповідно до вказаних нормативів та пере-
дано зацікавленим відомствам електронні карти території України масштабів 
1:1 000 000, 1:500 000 та 1:200 000. Саме вони сьогодні становлять основу кар-
тографічного фонду УІАС НС, створення та підтримку якого покладено на 
МЦЕК. 

Незважаючи на високий рівень картографічної інформації, яку видає 
УІАС НС, необхідно зважити на те, що ця система успадковує проблему низь-
кої якості просторових даних від вихідних картографічних матеріалів, які на-
даються відповідними державними відомствами. Шкода, але гідрометеорологі-
чна служба України, в безпосередні обов'язки якої входить забезпечення УІАС 
НС необхідними даними гідрометеорологічного моніторингу, не належить сьо-
годні до світових лідерів у цій галузі. Так, за даними United States Geological 
Survey (USGS) тільки на території штату Північна Даккота, що регулярно поте-
рпає від паводкового затоплення, розташовано біля 6000 автоматизованих ста-
нцій комплексних гідрометеорологічних спостережень. Для порівняння – на те-
риторії Закарпатської області, яка дещо менша за розмірами, знаходиться всьо-
го 8 метеостанцій, 2 автоматизованих та 36 неавтоматизованих гідропостів, 
зв'язок з якими під час розвитку екстремальних метеорологічних ситуацій, як 
показує практика, не гарантовано. 

Зрозуміло, що детальність та достовірність інформації, реально досяжної 
в період розвитку НС на території Західної України, робить неефективним, на-
приклад, застосування таких визнаних у світі комплексів гідрологічного моде-
лювання, як HEC-RAS, SMS, MIKE-11 та ін. [5]. Тому для гідрологічного про-
гнозування надзвичайних ситуацій на цій частині території України сьогодні 
застосовуються стохастичні залежності, які отримано шляхом детального аналі-



зу гідрологічного режиму кожної річки та складових його формування. При-
кладом інформаційної системи, що використовує алгоритм такого типу, є ком-
плекс гідрологічного моделювання LEVEL_TS_M, розробленої фахівцями 
УкрНДГМІ3 [4]. 

Важливість своєчасної актуалізації просторової інформації, яка викорис-
товується для прогнозування, виявлення та оцінювання наслідків НС, сьогодні 
важко перебільшити. Інтенсивні техногенні втручання в процес формування 
балансових складових гідрологічних систем, а саме – істотне зменшення площі 
лісів на схилах басейнів водозбору, каналізування русел річок тощо, здатні по-
мітно підвищити швидкість та інтенсивність проходження повеневої хвилі. 
Тобто опади, які кілька років тому не викликали особливих турбот, сьогодні 
можуть стати причиною екстремальної повеневої ситуації. 

Таким чином, сучасна параметрична база для складання гідрологічних 
прогнозів, найважливішою складовою якої є інформація про рельєф, рослинний 
покрив і землекористування на території досліджень, багато в чому втратила 
свою актуальність та потребує оновлення. Проте, застаріла не лише сама інфо-
рмація, а і система її актуалізації та візуалізації. Без використання даних супут-
никового зондування та геоінформаційних технологій цей процес сьогодні ви-
являється надто інертним та потребує надмірних фінансових витрат. 
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3 Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут – виконує науково-дослідні, дослідно-
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