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ВСТУП 
 

Небезпечні та стихійні метеорологічні явища (НЯ та СГЯ)  – це різні явища природи, які по 
своїй інтенсивності та тривалості зумовлюють раптове порушення нормальної життєдіяльності 
населення, руйнування і знищення матеріальних цінностей, наносять значні збитки різним галузям 
економіки і створюють загрозу для безпеки людей. Метеорологічне явище оцінюється як 
небезпечне тоді, коли воно досягає певних критичних значень. В Україні такими можуть бути 
близько 20 явищ погоди, за якими Українська гідрометеорологічна служба проводить регулярні 
спостереження, прогнозування і попередження населення. Це – сильні вітри, шквали, смерчі, 
зливи, град, гроза, сильні та тривалі дощі,  снігопади, сильні хуртовини та пилові бурі, налипання 
мокрого снігу, складні відкладення, ожеледь, туман, сильна спека, сильний мороз, зниження 
температури на Південному березі Криму.  

Небезпечні та стихійні метеорологічні явища впливають не лише на роботу окремих галузей 
економіки (енергетика, наземний, морський і авіаційний транспорт, будівництво і житлово-
комунальне господарство, рекреаційна і туристична індустрія, системи зв’язку та оборони, 
сільське та лісове господарство, рибальство та ін.), а й в цілому на величину валового 
національного продукту та динаміку розвитку країни. 

Збитки від небезпечних та стихійних метеорологічних явищ погоди визначаються  їх 
інтенсивністю, тривалістю, характером місцевості де вони спостерігаються. Так, стихійними на 
рівнинній території України є опади 50мм і більше за 12 год. і менше, а у селе- і зливонебезпечних 
районах 30 мм і більше за 12 год. і менше. При цьому опади 15мм і більше за 12 год. і менше є 
небезпечними на всій території країни.  

Найбільша кількість збитків спостерігається при наявності комплексу різних НЯ та СГЯ. Так, 
70% випадків зі збитками спостерігались при наявності сукупності конвективних явищ (зливи, 
граду, шквалу), коли при цьому хоча б одне з них досягало критеріїв НЯ. У 53% випадків зі 
збитками спостерігався шквал із швидкістю 25 м/с і більше. Великий град  зумовлює збитки  при 
20% випадків, а дуже сильні зливи з грозами і без – в 17% випадків [ 1,2,12].  

В  останні десятиріччя на нашій планеті, в Європі  і в Україні також спостерігається стійка 
тенденція до зростання кількості та інтенсивності НЯ та СГЯ. Так, за даними Centre for Research 
on the Epidemiology of Disasters (CRED) протягом останніх десятиріч їх кількість збільшилась 
більш ніж у  4 рази з 1,5 тис у 70-ті роки ХХ століття  до 6 тисяч у 90-і. За останнє  десятиріччя в 
світі було зареєстровано рекордно велику кількість стихійних катастроф від яких потерпіло біля 
2,7 млрд. чоловік, тобто більше третини  населення планети. 

Україна вперше стає одним зі світових лідерів по кількості жертв від стихійних явищ. Згідно 
з рейтингом CRED на восьме місце в цьому списку в 2006 р. нашу країну вивела зима, коли від 
лютих морозів загинула 801 людина і постраждало близько 60000  і на дев'яте в 2008 р.– паводок, 
коли постраждало близько 225 000 і загинуло 38 чоловік [34]. 

Причиною збільшення стихійних явищ погоди стали зміни клімату, які спостерігаються на 
нашій планеті з середини 70-х рр. За даними [22, 28] на більшій частині суші спостерігається і 
очікується в майбутньому ріст максимальних температур повітря і числа спекотних днів (коли 
температура перевищує задані порогові значення); ріст мінімальних температур і зменшення числа 
холодних ночей; зменшення частоти заморозків; зменшення добової амплітуди температури. В 
помірних і високих широтах Північної півкулі у багатьох регіонах спостерігається і  більшість 
моделей передбачає в майбутньому, ріст інтенсивності опадів і збільшення числа випадків 
екстремальних опадів. В той же час, у деяких регіонах спостерігається і очікується в майбутньому 
ріст посушливості. Зростає повторюваність та інтенсивність циклонів, особливо тропічних. 

На міжнародному економічного форуму в Давосі зміни клімату названі одним з найбільш 
значних ризиків світовому розвитку, ймовірність реалізації якого дуже велика, а можливі 
масштаби негативних наслідків для світової економіки і населення оцінюються трильйонами 
доларів. У Москві на міжнародній конференції "Проблемы адаптации к изменению климата" 
проблему зміни  клімату  визнано однією з найважливіших проблем  нашої епохи [29,35]. Це 
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зумовлено тим, що  зміни кліматичних умов, суттєво впливають не лише на економіку країн, а й 
на їх соціальне  та політичне життя.  У науковому відношенні ця проблема являє собою 
комплексну міждисциплінарну проблему, що охоплює всі ключові аспекти сталого розвитку - 
екологічні, економічні і соціальні.  

Метою роботи є оцінка зміни частоти, інтенсивності та локалізації небезпечних і 
стихійних  гідрометеорологічних явищ на території України внаслідок зміни клімату. 

Матеріали і методи досліджень. 
Дослідження тенденцій зміни частоти та інтенсивності екстремальних 

гідрометеорологічних явищ на території України проводились за даними мережі 
гідрометеорологічних спостережень за період з 1971 по 2010рр.  На першому етапі досліджень 
проводився збір, аналіз, узагальнення даних та створення бази даних  про такі небезпечні та 
стихійні явища погоди: 

 сильний вітер (швидкість більше 25 м/с); 
  сильна хуртовина (швидкість вітру15м/с і більше тривалістю 12год і довше) ; 
 сильна пилова буря (швидкість вітру15м/с і більше тривалістю 12год і довше). 
 сильний сніг  (20 мм і більше за 12 год. і менше); 
 ожеледь (діаметр більше 6 мм); 
 налипання мокрого снігу (діаметр більше 11 мм); 
 складні відкладення (діаметр більше 11 мм) ; 
 сильний та дуже сильний дощ (15 мм і більше за 12 год. і менше та 50мм і більше за 

12 год і менше); 
 сильний град (діаметр більше 20 мм) ; 
 сильний шквал (швидкість більше 15 м/с). 

Головна проблема, яка виникла при створенні бази даних небезпечних і стихійних явищ 
погоди, полягала в тому, що протягом періоду досліджень ”Положення про стихійні 
метеорологічні явища” декілька разів уточнювалось і мінялось (1968, 1972, 1986). Мінялись і 
критерії НЯ та СГЯ для різних явищ і, відповідно, стихійними у різні періоди були явища різної 
інтенсивності. Так критерій небезпечності для дощу змінювався двічі: до 1969 р. він був ≥30мм/24 
год., в 1969 р. - ≥50мм/24 год., а з 1970 р. становить ≥50мм/12год. Критерій небезпечності сильних 
злив до 1973 р. становив ≥20мм/1год, на відміну від того, який прийнято зараз – ≥30мм/1год. 
Снігопад був стихійним до 1973 р. ≥20мм/24год., а з 1973 р. - ≥20мм/12 год. У 1968 р. хуртовина 
вважалась стихійним явищем, якщо швидкість вітру була ≥14 м/с та тривала ≥ 24 годин, на відміну 
від тих критеріїв, які затверджені зараз  –  ≥15 м/с та тривалістю ≥12 год. Критерій небезпечності 
пилової бурі змінився у 1973 р. Тривалість явища залишилась  ≥12 год., але критерій швидкості 
вітру при СГЯ збільшився з ≥12 м/с до ≥15 м/с. 

Таким чином, в одному і тому ж джерелі у різні періоди приведено інформацію про СГЯ, що 
мали  різну інтенсивність. Крім того, ця інформація є дуже не повною, особливо за 60-і та 70-і 
роки. Вітер є стихійним явищем, коли його швидкість ≥25 м/с, але в метеорологічних 
щомісячниках [20] з 1973 по 1984 рр. є інформація  лише про вітер зі швидкістю ≥30 м/с. В період 
1967-1975 рр. у щомісячниках приведена лише інформація про кількість днів з СГЯ  та 
максимальну за місяць величину на метеостанції. Якщо в пункті спостерігалось декілька явищ, 
інтенсивність яких була такою ж або меншою, то ніяких даних  про них не було і характеристики 
явища доводилось уточнювати по іншим джерелам. Для пилової бурі взагалі приведена лише 
загальна кількість діб за рік,  не вказано не лише характеристик явища, його величини, а навіть 
місяць у якому СГЯ спостерігалось. В «Оглядах погоди» УкрГМЦ [25] приведено інформацію 
лише про ті стихійні явища погоди, які поширювались на 30% площі території. При цьому, якщо  в 
одному пункті випало  опадів навіть більше 100 мм за декілька год., то таке явище не вважалось 
стихійним, оскільки було локальним і не поширилось на третину площі регіону. 

 Для того, щоб отримати інформацію про СГЯ, згідно існуючої на даний час     ”Настанови по 
службі прогнозів та попереджень про небезпечні і стихійні гідрометеорологічні явища погоди” 
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[23], доводилось за цей період для кожного пункту(~200) переглядати щоденні матеріали 
спостережень і уточнювати величину СГЯ та його характеристики.  

На першому етапі роботи проводився збір необхідної інформації про небезпечні та стихійні 
явища погоди (локалізацію, інтенсивність та час, коли спостерігалось явище) за різними 
джерелами інформації,  відповідно до критеріїв, які діють на даний час [23]. Наступний етап 
передбачав аналіз первинної інформації, який полягав у первинній обробці,  контролі  та 
узагальненні інформації за дані часові інтервали  1971-1990, 1991-2010,1971-2010рр.; розробку  
бази даних та занесення в них узагальненої інформації про НЯ та СГЯ за відповідні періоди. 

Для дослідження просторово-часової мінливості небезпечних і стихійних  явищ погоди 
використовувались щоденні дані спостережень метеорологічних станцій (таблиці ТМ-1), 
метеорологічні щомісячники та щорічники, опубліковані Центральною геофізичною 
обсерваторією [20], огляди погоди і донесення про небезпечні та стихійні явища погоди надані 
Українським Гідрометцентром [16,25]. Для характеристики ожеледі, складних відкладень та 
налипання мокрого снігу використовувались матеріали інструментальних вимірювань, 
представлені в таблицях ТМ-5. При необхідності до роботи залучались приземні і висотні карти 
погоди, карти штормової інформації та екстремальних температур і опадів.  Збір і узагальнення 
інформації по небезпечні та стихійні метеорологічні явища відбувався по даним 187 
метеорологічних станцій за період з 1971 по 2010 роки.   

За випадок НЯ, СГЯ прийнято факт наявності явища відповідної інтенсивності у пункті 
спостережень. Для шквалу та граду, які є дуже локальними і  рідко фіксуються пунктами 
спостережень, за випадок НЯ, СГЯ вважали факт наявності явища відповідної інтенсивності в 
адміністративному районі, коли явище спостерігалось одночасно у декількох населених пунктах 
розташованих поряд. Оскільки, як правило, НЯ та СГЯ спостерігаються на обмеженій території, 
існуюча мережа спостережень не завжди фіксує усі явища, тому отримані характеристики НЯ і 
СГЯ  слід розглядати як „ не менше, ніж ...”. 

За період з 1971 по 2010рр зібрано  дані про 3475 випадків сильного вітру(25м/с і більше), 
2339 випадків ожеледі діаметром більше 6 мм,  1358 випадків налипання мокрого снігу  та 1042 
випадки складних відкладень діаметром більше 11мм, 657 сильних снігопадів, коли випадало 
більше 20мм опадів за 12 год. і менше та 39216 випадків  сильного дощу, коли випадало більше 
15мм опадів за 12 год. і менше,  463  хуртовини і 49  пилових бур, коли вітер зі швидкістю більше 
15 м/с тривав довше 12 год., 1530 випадків сильного граду діаметром більше 6мм та 2400 випадки 
сильного шквалу зі швидкістю вітру більше 15 м/с. В цілому, за досліджуваний період, було 
зібрано дані про 52529 випадки небезпечних і стихійних явищ погоди, які спостерігались  в 
Україні. 

Первинна обробка вихідної інформації здійснювалась декількома етапами: просторовий 
контроль та міжстанційний. В основу методики просторового контролю покладено аналіз 
узгодженості результатів спостережень групи станцій. Можливість зіставлення результатів 
спостережень метеорологічних станцій з метою встановлення їхньої достовірності забезпечується 
тим, що атмосферні процеси розвиваються на досить великих територіях, безперервні в часі й 
просторі; вони практично не залежать від способу одержання інформації. Останнє означає, що 
вдосконалювання засобів одержання й обробки інформації не приведе до істотних змін принципів 
і основ побудови розглянутої підсистеми контролю. 

Проведений  контроль первинної інформації дозволив виявити і вилучити грубі помилки у 
вихідному матеріалі спостережень, під час збору цієї інформації з різних джерел та занесенні її до 
баз даних. Для кожного виду інформації використовувались свої критерії контролю: перевірка на 
межі, які визначаються як кліматичні екстремуми або за правилом трьох сигм; контроль на 
алогізми (невідповідність деяких метеорологічних характеристик між собою). За допомогою цих 
методів  була виявлена і усунена значна кількість випадкових помилок. Але разом з тим могли 
мати місце систематичні помилки, що виникають за рахунок старіння приладів,зсуву їхніх нулів і 
т. ін. Ці помилки виявлялись за допомогою  міжстанційного контролю. Міжстанційний контроль 
проводився за місячними та річними даними. 
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Після того як вихідна інформація пройшла контроль, вона узагальнювалась в межах даного 
періоду для пункту спостережень або області. Узагальнення здійснювалось по областях для тих 
явищ, що спостерігаються рідко в Україні і не на всій території, або є дуже локальними,  і по 
пунктах спостережень  для  явищ які бувають часто на всій території країни. 

Головна задача кліматологічної обробки полягає в одержанні кліматичних показників, що 
характеризують багаторічний режим метеорологічних елементів, і  відображають особливості 
клімату розглянутого регіону. Адекватність кліматичних характеристик клімату є головною 
вимогою до цих характеристик.  Кількість випадків з явищем, середнє та найбільше значення його 
величини за досліджувані періоди являють собою кліматичні показники, які використовуються 
найбільш часто. Ці показники обчислювались для кожної станції  та області окремо для 1971-
1990рр, 1991-2010рр і в цілому за 1971-2010рр. Статистична оцінка зміни в часі повторюваності  
та інтенсивності  небезпечних і стихійних явищ погоди здійснювалася за допомогою аналізу 
часових рядів шляхом виявлення трендів, напрямків зміни, її швидкості  та оцінки їх значимості з 
рівнем достовірності 90, 95 та 99%. Отримані характеристики заносили в розроблену базу даних 
«Стихія».  Відповідно до рекомендацій Міжнародної групи експертів зі зміни клімату[ 24], тренд 
величини з достовірністю  p  0,01 розцінюється як практично достовірний, а  з 0,1  p  0,01 – 
дуже ймовірний.  

Для дослідження зміни  повторюваності  локальних явищ погоди, які охоплюють незначну 
територію, таких як сильний град та шквал, розрахунки проводились не для пункту спостережень, 
а для площі 100 км2 
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1. БАЗА ДАНИХ ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ ТА СТИХІЙНІ  МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА 
ПОГОДИ “СТИХІЯ” 

База даних (БД) “Стихія” призначена для просторово-часового аналізу багаторічних даних 
спостережень за небезпечними та стихійними метеорологічними явищами  погоди в Україні. Вона 
містять узагальнену інформацію про  кількість випадків, інтенсивність (середню та максимальну 
величину) та локалізацію небезпечних та стихійних явищ погоди у різні часові інтервали: 1971-
2010, 1971-1990, 1991-2010рр. для пунктів спостережень в Україні. Також у БД  представлена 
інформація про динаміку цих величин у період 1971-2010рр: коефіцієнт лінійного тренду та його 
значимість для областей, регіонів та України в цілому  

Областю інформаційного забезпечення БД є територія України, інформаційною основою – 
узагальнені за періоди (1971-1990, 1991-2010, 1971-2010рр) дані про повторюваність та 
інтенсивність небезпечних та стихійних явищ погоди.  

База даних  про  небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні “Стихія”  реалізована 
як  серверний інтернет додаток. Вона складається з таблиць, що містять дані, форм, призначених 
для введення даних і їх відображення, звітів, що дозволяють отримувати різні статистичні 
узагальнення, і вбудованих програмних модулів, що забезпечують їх функціонування.  

В БД  реалізовані наступні функції: 
 пошук інформації для користувача за всіма джерелами і по всіх корпоративних 

системах: 
 для будь-якого пункту спостережень, області, регіону і України в цілому, можна 

отримати інформацію про повторюваність та величину НЯ та СГЯ за 1971-1990, 1990-2010 та в 
цілому за 1971-2010ррю 

 введення та редагування вхідних даних в автоматичному, інтерактивному режимі; 
 представлення інформації в текстовому та табличному вигляді. 
 забезпечення можливості розповсюдження інформаційної продукції на Web,.  

1.1 Опис бази даних небезпечних і стихійних метеорологічних явищ 

 База даних є набором плоских (реляційних) таблиць, одні з яких є основними, оскільки 
призначені для збереження даних, що вводяться, а інші допоміжними, оскільки потрібні тільки як 
довідкові таблиці 

“Рrocadastr.db” – головна таблиця  БД «Стихія». У ній знаходиться інформація про кількість 
випадків небезпечних і стихійних явищ погоди, їх середню і максимальну величину за періоди: 
1971-1990, 1991-2010, 1971-2010 рр. для кожного пункту метеорологічних спостережень, кожної 
області та України в цілому. Також у цій таблиці  знаходитимуться дані, що характеризують зміну 
цих характеристик за вказані часові інтервали у регіонах: абсолютне і відносне відхилення 
параметру, коефіцієнт лінійного тренду та його значимість. Структура таблиці “Рrocadastr.db” 
представлена  на рис.1.1 
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Рисунок 1.1 – Структура таблиці ‘Рrocadastr.db” 
 
У цій таблиці:  

Num - унікальний номер запису; 
Place- назва  пункту, де спостерігалось НЯ,СГЯ; 
Oblast – область України; 
Period – період за який узагальнено дані (1971-1990, 1991-2010, 1971-2010рр); 
Yavische – явище (НЯ або СГЯ); 
NEvents - кількість випадків з явищем за даний період у пункті спостережень, області, 

Україні; 
Ktrend - коефіцієнт лінійного тренду річної кількості випадків явища за даний період 

для пункту спостережень, області, України; 
Kznach – значимість коефіцієнту лінійного тренду річної кількості випадків явища за 

даний період для пункту спостережень, області, України; 
KtrendVal - коефіцієнт лінійного тренду середньої річної величини явища за даний 

період для пункту спостережень, області, України; 
KznachVal –  значимість коефіцієнту лінійного тренду середньої річної величини 

явища, за даний період, для пункту спостережень, області, України. 
ValMax – максимальна за даний період величина явища для пункту спостережень, 

області, України 
ValAvg – середня, за даний період, величина явища у пункті спостережень, області, 

Україні. 
Унікальність даних забезпечується унікальним кодом метеостанції (знаходиться в 

“РLACES.DB”), з яким ця таблиця зв’язана по унікальному номеру запису (УНЗ)  
Допоміжною (довідковою) таблицею по відношенню до “Рrocadastr.db” є каталог 

“РLACES. db”,  з якого отримується інформація про місцеположення пункту де спостерігались 
НЯ (табл.1.1). Ця таблиця є підпорядкованою по відношенню до таблиці “Рrocadastr.db” і 
пов'язана з нею через унікальний номер запису. Він також зв’язаний по УНЗ з таблицею “Stancii. 
db ”,  якщо явище спостерігалось на метеостанції.  Якщо пункт, де спостерігались НЯ відсутній в 
каталозі, тобто є новим для каталогу, то відомості про нього повинні бути внесені до каталогу 
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після відповідної перевірки.  
 

Таблиця 1.1 – Перелік полів таблиці PLACES.db  призначеної для збереження інформації про 
місцеположення пункту, де спостерігалися СГЯ 
Індекс Назва Тип поля Довжина Призначення поля 

0 Num Integer 0 УНЗ 

1 Place String 25 
Назва населеного пункту, де 

спостерігалось СГЯ.  
2 Oblast Integer 0 Область  
3 Rajon Integer 0 Район 

4 NumStancii Integer 0 
№ станції, якщо СГЯ спостерігалось на 

ГМС. 
Зв’язок з таблицею Stancii.DB по УНЗ.  

5 X Float 0 Довгота - координата пункту. 
6 Y Float 0 Широта - координата пункту 
7 Name String 30 Назва редагована 

 
Допоміжними таблицями, підпорядкованими по відношенню до таблиці “РLACES.db”, є 

каталог координат картографічних об’єктів “COORD.DB” (799 записів) та каталог координат 
контурів картографічних об’єктів: області, району,України,  країн Європи “СOUNTUR.DB” 
(табл.1.2-1.3). При заповненні таблиці використовувалась довідкова таблиця кодів географічних 
районів MAPInfo формату MIF  
 
Таблиця 1. 2 – Перелік полів таблиці COORD.DB призначеної для. збереження відомостей 
про координати картографічних об’єктів 

Індекс Назва Тип поля
Довжин

а 
Призначення поля 

0 Num AutoInc 0 (УНЗ) Унікальний номер запису 

1 Shirota Float 0 Широта 

2 Dolgota Float 0 Довгота 

3 Visota Float 0 Висота, м 

4 Object Integer 0 Тип об’єкту 

5 NumObject Integer 0 
№ об’єкту.  

Зв’язок з іншими таблицями по УНЗ 

6 Name String 25 Назва об’єкту 

 
Таблиця 1.3 – Перелік полів таблиці СOUNTUR.DB призначеної для. збереження відомостей 
про координати контурів картографічних об’єктів 

Індекс Назва Тип поля Довжина Призначення поля 

0 Num Integer 0 (УНЗ) Унікальний номер запису 

1 Object Integer 0 Тип об’єкту 

2 NumObject Integer 0 
№ об’єкта.  

Зв’язок з іншими таблицями по УНЗ. 
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3 Pline Blob 1 Чисельні дані контурів об’єкту 

4 xmi Float 0 Xmin найменша довгота 

5 xma Float 0 Xmax найбільша довгота 

6 ymi Float 0 Ymin найменша широта 

7 yma Float 0 Ymax найбільша широта 

8 Name String 35 Назва об’єкту 

9 PaintIn String 35 Спосіб зафарбування  

 
Для побудови карт необхідна також інформація про координати районних центрів та 

обласних. Вона міститься в таблицях - “RAJONAS.DB” (479 записів) та  “OBLCENTR.DB” (25 
записів). Дані імпортовано з MAPInfo формату MIF. 

В базі даних  “Рrocadastr.db” міститься узагальнена інформація про 52529 випадків 
небезпечних та стихійних явищ погоди (сніг, налипання мокрого снігу,ожеледь, складні 
відкладення,  сильний вітер, хуртовина, пилова буря, сильний та дуже сильний дощ, град, шквал) 
які спостерігались в Україні у1971-2010рр. 

1.2 Формування запитів до БД 

За допомогою розроблених технологій та відповідного програмного забезпечення 
здійснюється обробка запитів до БД, вивід інформації у вигляді  таблиць. 

Для формулювання запиту до БД використовується мова SQL. Мова запитів служить для 
визначення гідрометеорологічних параметрів запрошуваних від інформаційного ресурсу “Служба 
вибірки даних і проведення розрахунків” і служить універсальним засобом запиту 
гідрометеорологічних даних.  

Запит на ім'я колонок в таблиці бази даних. Ця форма визначення використовується, якщо 
запитувані дані розміщені в таблицях бази і відомі найменування колонок і найменування таблиці. 

Запит по кодових позначеннях параметрів. Ця форма визначення використовується для 
запиту даних з бази по кодових позначеннях параметрів, визначених в базі метаданих системи. 
Кодові позначення параметрів можуть бути ключовими. 

На головній сторінці  користувач може зробити запит про Явище (вибрати  одне, або 
декілька явищ), його Характеристику (Величина  (максимальна, середня);  Повторюваність 
(кількість випадків) та їх Коефіцієнт лінійного тренду та Значимість тренду) по пунктах 
спостережень або областях (рис.1.2, 1.3).  

 
Рисунок 1.2 – Елемент інтерфейсу користувача розділу «Явища». Вибір одного або декількох 
явищ 
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Рисунок 1.3 – Елемент інтерфейсу користувача розділу «Характеристика». Вибір однієї або 
декількох характеристик НЯ та СМЯ 

 
Після вибору характеристик явища необхідно вказати рівень деталізації інформації (по 

станціях/по області). При виборі «по станціях» - інформація про характеристику явища буде 
надаватись по пунктах спостережень вибраного регіону (Україна або область). Якщо вказати «по 
областях», то інформація надається загалом по Україні та області. Необхідний регіон потрібно 
вказати в розділі «Регіон» (рис.1.4). У цьому розділі користувач може вибрати Україну в цілому, 
область або пункт спостережень. 

 

 
Рисунок 1.4 – Елемент інтерфейсу користувача розділу «Регіон». Вибір регіону досліджень 
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Період за який надається інформація необхідно вказати у розділі «Період». При цьому можна 
вибрати один період (наприклад, 1971-1990) або декілька (рис.1.5) 

 

 
Рисунок 1.5 – Елемент інтерфейсу користувача розділу «Період». Вибір періоду досліджень 

 
У розділі «Вигляд» слід вказати у якому вигляді потрібно отримати інформацію – Таблиця 

або Карта. При виборі карти, необхідно вказати її масштаб.  
Запити на побудову таблиць  та карт формуються  для всіх  небезпечних  та стихійних явищ 

погоди та для будь-якого періоду та регіону.  Для того, щоб отримати вибрану інформацію, 
потрібно натиснути Вибір (рис. 1.2, 1.3). 

Робота здійснюється під управлінням ОС Windows за наявності інстальованої компоненти 
Borland Database Engine (BDE) і драйвера ODBC для MsAccess.  

Структуровані в просторі і часі бази даних про повторюваність та інтенсивність небезпечних 
і стихійних метеорологічних явищ  погоди за 1971-1990, 1991-2010, 1971-2010рр.  надаються на 
CD разом з дистрибутивом програми та інструкцією користувача. “Інструкція користувача” до БД 
знаходиться у Додатку A. 
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2.  ОЦІНКА ЗМІНИ ПОВТОРЮВАНОСТІ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ 

2.1  Сильні снігопади 

В Україні снігопад стає стихійним явищем погоди, коли за 12 год і менше випадає більше  20 
мм опадів. Снігові замети, що утворюються внаслідок таких снігопадів, приводять до серйозних 
порушень у роботі всіх галузей і завдають значних збитків. Вони суттєво впливають на роботу 
усіх видів транспорту, житлово-комунальне господарство, енергетику, зв’язок та ін..  Сильні 
снігопади можуть зумовити сходження снігових лавин. Вони мають велику руйнівну силу і 
спричиняють значні збитки промисловим і гідротехнічним комплексам, дорогам, лініям 
електропередач та зв’язку, будівлям, можуть призвести до людських жертв. Сильні снігопади 
також сприяють збільшенню снігового покриву, який може  за півдоби зрости на 20-30 см., а в 
гірських районах навіть на 40 см і більше  [32]. Найбільш небезпечними є сильні снігопади, які 
спостерігаються при від’ємній температурі повітря та великих швидкостях вітру 

В Україні переважають (85%)  сильні снігопади під час яких за 12 год і менше в середньому 
по області випадає від 20 до 30 мм опадів (рис.Б.1.5). Снігопади такої інтенсивності 
спостерігаються на переважній більшості території країни. Виняток становлять гірські райони 
Карпат та Криму, Запорізька, Дніпропетровська, Київська та Сумська області, де випадають опади 
більшої інтенсивності. Максимальна кількість опадів на рівнинній території може сягати 40 мм, а 
у горах - 100мм і більше (Б.1.9). Абсолютний максимум  за період 1971-2010рр. зафіксований  14-
15.02 1997р. на Ай-Петрі і становить 132мм. 

Сильні снігопади в Україні виникають переважно  у період із жовтня по квітень, хоча 
можливі також і у вересні та травні(1966,1989,1991,1992). Повторюваність сильних снігопадів має 
чітко виражений річний хід. Спостерігаються вони переважно взимку (62%), досягаючи 
максимуму у січні місяці. Весною буває близько 22% сильних снігопадів, а восени дещо менше – 
14%. Виникають сильні снігопади переважно у нічні  та ранкові години 

Середня тривалість сильних снігопадів в Україні коливається від 9 до 12 год і становить у 
середньому 11±2год. На заході України снігопади мають найбільшу тривалість, а у південних 
областях – найменшу, при цьому мінімальна тривалість сильних снігопадів може сягати 1-2 год. 
Абсолютний мінімум  був зафіксований  15.03 1998р. на Ай-Петрі і становив 0,9 год. За цей час 
випало 21 мм опадів. Для тривалості сильних снігопадів характерний річний хід: найбільш тривалі 
снігопади спостерігаються восени та весною, а найменш тривалі – взимку, особливо у січні 

В Україні сильні снігопади спостерігається кожен рік. Така повторюваність характерна  для 
південних і західних регіонів країни. На півночі вони бувають вдвічі рідше – кожен другий рік, а 
на сході країни явище такої інтенсивності повторюється кожні чотири-п’ять років. 

Найбільш часто сильні снігопади в пункті спостережень відмічаються в Івано-Франківській 
та Закарпатській областях (2-4 випадки за 10років) з максимумом на високогір’ї Карпат: 1-2 
випадки за рік. Значна кількість стихійних снігопадів також відмічається  в АР Крим (1-2 випадки 
за 10років), особливо на схилах Кримських горах. У цих регіонах також спостерігається найбільша 
інтенсивність снігопадів Під час СМЯ випадає і середньому від 26 до 30мм за 12 год і менше, а 
максимальна кількість опадів може сягати 100мм і більше  (Б.1.1, Б.1.5, Б.1.9).   

Значна повторюваність сильних снігопадів (5-8 випадків на 100років у пункті спостережень) 
спостерігається на Волино-Подільській височині, у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, 
Вінницькій та Кіровоградській областях У цьому регіоні в середньому за сильний снігопад 
випадає 22-23 мм за 12 год і менше, а максимальна кількість опадів може сягати 80мм і більше 
(Б.1.1, Б.1.5, Б.1.9).   

Дещо менша кількість сильних снігопадів спостерігається на Причорноморській низовині та 
Приазовській височині, в Запорізькій, Миколаївській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській 
областях. Але інтенсивність снігопадів у цьому регіонів більша; у середньому випадає 24-25мм за 
12 год і менше, хоча максимальна кількість опадів за 12 год під час сильного снігопаду сягала 
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лише 38мм. Мінімальний період повторення СГЯ у цьому регіоні три – п’ять років. У Херсонській 
області явище такої інтенсивності буває рідше.  

Значно менша кількість сильних снігопадів спостерігається на західних і південних схилах 
Середньо-Російської височини, у Сумській, Харківській, Луганській областях. У цих регіонах 
спостерігається менше випадків СГЯ, опади мають меншу інтенсивність і поширюються на меншу 
площу (Б.1.1, Б.1.5, Б.1.9). 

На північному заході країни, в зоні Полісся, сильні снігопади мають найменшу 
повторюваність (2 випадки на 100років у пункті спостережень) і найменшу інтенсивність (Б.1.1, 
Б.1.5, Б.1.9). 

Найбільш тривалі сильні снігопади в Україні  відмічаються на заході , найменш тривалі – на 
півдні.  

Кількість сильних снігопадів та їх інтенсивність в Україні з року в рік змінюється. З на 
початку 70-х років ХХ ст. спостерігалось стійке зменшення кількості випадків сильного снігу, яке 
досягло свого мінімуму в середині 90-рр. З кінця ХХ ст. почався ріст інтенсивності снігопадів та 
кількості випадків з цим стихійним явищем погоди, який продовжується і на початку ХХІ ст.  Ці 
зміни мали регіональні особливості (табл.2.1, рис.2.1, рис.Б.1.2-1.5, Б.1.6-1.8, Б.1.10-1.12). 

 
а) Україна 

 

б) західний регіон 

 

в) північний регіон 

 
Рисунок 2.1– Зміна повторюваності та інтенсивності сильних снігопадів в Україні та її 
особливості в регіонах 

 
У таблиці 2.1 приведено коефіцієнти та статистична значимість лінійних трендів 

повторюваності та інтенсивності сильних снігопадів в Україні та її регіонах у 1971-2010рр. З 99%-
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ним довірчим рівнем (p  0,01), можна стверджувати про значиме збільшення кількості випадків 
сильних снігопадів в Україні. Цей ріст становить майже 4 випадки за десятиріччя у пункті 
спостережень. При цьому найбільш  суттєві зміни спостерігаються у західному регіоні країни, де 
відмічається не лише значимий ріст повторюваності цього явища, а й  збільшення його 
інтенсивності – середньої  і, особливо, максимальної кількості опадів під час сильних снігопадів 
(табл.2.1). Цей ріст значною мірою зумовлений змінами на гірській та високогірній території 
Карпат в  Івано-Франківській та Закарпатській областях.  У Волинській та Рівненській областях 
також відмічається підвищення повторюваності та інтенсивності сильних снігопадів, проте ці 
зміни не значимі. Для  решти території західного регіону характерно зменшення повторюваності 
та інтенсивності сильних снігопадів, яке найбільш суттєве у Львівській та Тернопільській 
областях (табл.2.1, рис.2.1, рис.Б.1.2-1.5, Б.1.6-1.8, Б.1.10-1.12). 

 
Таблиця 2.1*** – Параметри лінійних трендів повторюваності (кількість випадків) та 
інтенсивності (середня та максимальна величина)  сильних снігопадів (20мм і більше за 12 
год і менше) у пункті спостережень в Україні та її регіонах 

Повторюваність 
Середня 
величина 

Максимальна 
величина 

Регіон 
Область, регіон 

α* p** α* p** α* p** 
Волинська 0.004 0.542 0.043 0.521 0.046 0.516 

Закарпатська 0.082 0.077 0.232 0.171 0.368 0.120 

Ів.-Франківська 0.095 0.001 0.392 0.037 0.635 0.006 

Львівська -0.030 0.049 -0.195 0.177 -0.261 0.135 

Рівненська 0.002 0.626 0.048 0.589 0.048 0.589 

Тернопільська -0.014 0.069 -0.204 0.136 -0.211 0.129 

Хмельницька -0.014 0.150 -0.111 0.445 -0.123 0.405 

За
хі
дн
ий

 

Чернівецька -0.002 0.733 -0.021 0.844 -0.021 0.844 

Західний регіон 0.124 0.058 0.203 0.019 0.199 0.000 

Запорізька 0.019 0.179 0.210 0.150 0.224 0.175 

АР Крим 0.112 0.027 0.184 0.361 0.258 0.486 

Миколаївська 0.008 0.315 0.313 0.041 0.308 0.047 

Одеська 0.022 0.224 0.295 0.074 0.306 0.077 

П
ів
де
нн
ий

 

Херсонська 0.005 0.411 0.126 0.214 0.126 0.218 

Південний регіон 0.166 0.015 0.165 0.359 0.211 0.553 

Житомирська -0.009 0.266 -0.187 0.146 -0.185 0.154 

Київська -0.008 0.501 -0.183 0.179 -0.208 0.163 

Сумська -0.005 0.522 -0.100 0.469 -0.099 0.493 

П
ів
ні
чн
ий

 

Чернігівська 0.010 0.428 -0.017 0.912 -0.010 0.951 

Північний регіон -0.013 0.654 -0.440 0.005 -0.462 0.010 

Донецька 0.026 0.069 0.164 0.182 0.214 0.125 

Луганська 0.016 0.160 0.228 0.032 0.234 0.041 

С
хі
дн
ий

 

Харківська 0.014 0.295 0.197 0.153 0.206 0.153 

Східний регіон 0.057 0.075 0.264 0.078 0.312 0.058 

Вінницька -0.009 0.544 0.067 0.625 0.042 0.779 

Дніпропетровська 0.022 0.116 0.174 0.258 0.199 0.223 

Кіровоградська 0.026 0.095 0.264 0.049 0.281 0.045 

Полтавська -0.021 0.117 0.012 0.930 -0.015 0.913 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ий

 

Черкаська 0.007 0.575 0.227 0.122 0.221 0.143 

Центральний регіон 0.026 0.517 0.272 0.099 0.272 0.151 
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Україна 0.389 0.012 0.051 0.560 0.116 0.696 
*α – коефіцієнт лінійного тренду 

**p – значимість лінійного тренду 

*** – червоним кольором в таблицях виділено значимий ріст величини (з 90% достовірністю і більше), а синім – значиме її зменшення 

 
Суттєве збільшення повторюваності та інтенсивності сильних снігопадів протягом останніх 

40 років характерно і для східних областей України. При цьому  з 90% достовірністю можна 
стверджувати що в Донецькій області відмічається збільшення повторюваності явища при 
несуттєвому рості його інтенсивності, а в Луганській області – збільшення інтенсивності при 
незначному рості кількості сильних снігопадів. 

Суттєве підвищення повторюваності сильних снігопадів (0,1  p ) характерно і для 
південного регіону України. Ці зміни значною мірою  зумовлені зростанням їх повторюваності на 
гірській території Кримських гір в АР Крим (табл.2.1, рис.Б.1.2-1.4).  Проте для решти території 
регіону також характерно збільшення кількості сильних снігопадів, хоча ці зміни й менш значимі. 
При цьому в Одеській та Миколаївській областях з 90% -ним довірчим рівнем, а в Херсонській та 
Запорізькій областях з 80% достовірністю можна стверджувати про збільшення  їх інтенсивності 
при незначному рості кількості (Б.1.2, Б.1.6, Б.1.10).  

У центральних областях України кількість сильних снігопадів суттєво не змінилась, за 
винятком Кіровоградської області де відмічається їх значимий ріст. Найбільш значимі зміни 
інтенсивності опадів (p≥0,1) відмічаються  у Кіровоградській та Черкаській областях За останні 
двадцять років середня кількість опадів під час сильного снігопаду в цьому регіоні виросла на 10-
15% (табл.2.1, Б.1.2-1.5, Б.1.6-1.8, Б.1.10-1.12). 

У північному регіоні України повторюваність сильних снігопадів змінилась несуттєво, хоча  
відмічається тенденція до їх зменшення на всій території регіону, за винятком Чернігівської 
області. Суттєво зменшилась на півночі України протягом 1971-2010 рр. й інтенсивність сильних 
снігопадів. Ці зміни становлять 5-7мм за 10років  і є значимими з 99% рівнем достовірності 
(табл.2.1, Б.1.2-1.5, Б.1.6-1.8, Б.1.10-1.12). 

Зміна повторюваності сильних снігопадів у різних регіонах країни  привели до того що 
протягом останніх 40 років в Україні відбулась зміна локалізації сильних снігопадів. Так якщо в 
1971-1990рр, значна кількість СГЯ відмічалась на заході країни на Волино-Подільській височині, 
то протягом останніх 20років (1991- 2010рр) їх кількість у цьому регіоні зменшилась. Проте на 
півдні та південному сході країни, в районі Причорноморської низовини та Приазовської височини 
сильних снігопадів стало значно більше. Суттєво зросла й інтенсивність опадів під час снігопаду у 
цьому регіоні (рис.Б.1.2-1.5, Б.1.6-1.8, Б.1.10-1.12). 

2.2 Ожеледь 

Ожеледь - шар щільного матового чи прозорого льоду, що наростає на проводах та наземних 
предметах внаслідок замерзання крапель дощу, мряки або туману.  Основними метеорологічними 
факторами, що зумовлюють утворення ожеледі є наявність переохолоджених капель води (опадів, 
туману) і від’ємна температура повітря біля поверхні землі (0 - 6ºС) при стані повітря близькому 
до насичення і слабкому вітрі.  Швидкість замерзання залежить від розміру капель і температури 
повітря. Від цього залежить і зовнішній вигляд ожеледі – прозорий, чи матовий.  

Ступінь інтенсивності ожеледі характеризується загальною товщиною льоду, яка 
утворюється за певний проміжок часу. Ожеледь стає небезпечним явище погоди коли її  діаметр 
становить 6-19мм і стихійним коли діаметр відкладень перевищує 20 мм [23]. Така ожеледь завдає 
значних збитків органам енергетики, зв’язку, автомобільному та залізничному транспорту, 
призводить до значного травматизму і навіть загибелі людей. 

В Україні середній по області діаметр відкладення  небезпечної і стихійної ожеледі 
коливається від 9 до 17мм, а стихійної  - від 20  до 60мм. Відкладення такого розміру переважають 
на більшій частині території країни, за винятком північно-західних областей, де майже вся сильна 
ожеледь не перевищує 40мм, а небезпечна – 10мм. Відкладення діаметром більше 100 мм 



 
 

18 
 

спостерігаються дуже рідко (переважно в Криму) і становлять 1% (рис. Б.2.1, Б.2.5, Б.2.9).  Проте,  
бувають  випадки,  коли утворюється обледеніння, діаметром більше 200мм (у листопаді - грудні 
2000р. - 207мм, Затишшя Одеської обл.; 307мм - Карабі-Яйла у березні 1977р.). 

Величина відкладення ожеледі залежить від інтенсивності наростання льоду за одиницю 
часу. Для сильної ожеледі характерна велика інтенсивність наростання: у більшості випадків 
(~50% ) вона становить 1,1 - 2,0 мм/год. На Ай-Петрі цей процес відбувається найбільш активно. 
Тут інтенсивність утворення ожеледі 5 мм/год і більше [ 27]. 

Розмір відкладень ожеледі залежить також  від тривалості процесу, який її зумовлює. 
Розрізняють тривалість наростання і загальну тривалість обледеніння, яка включає стадії 
наростання, зберігання і руйнування ожеледі. У даній роботі розглядається загальна тривалість 
стихійної ожеледі. В Україні вона коливається від декількох годин до декількох діб і становить у 
середньому біля 60год. Максимальна тривалість сильного обледеніння може сягати 100,  інколи 
200 год і більше. Вона спостерігається переважно у центральних і південно-східних областях 
країни 

Найчастіше (54%)  відкладення сильної ожеледі діаметром більше 20мм зберігаються на 
предметах менше доби. У близько 70% випадків вони можуть спостерігатись дві доби і менше. 
Дуже рідко сильна ожеледь може утримуватись більше тижня. Так, у листопаді 2000р у Жмеринці, 
Вінницької обл.,  ожеледь спостерігалась протягом 250 год, а у Вінниці – 282 год. Найдовше 
сильна ожеледь зберігається на предметах у листопаді (особливо на сході) та у лютому (на 
південному сході країни). 

Ожеледь діаметром більше 20мм в Україні може  спостерігатись з жовтня по квітень. На 
більшості території країни виділяються два максимуми у її річному ході: листопад та лютий-
березень. На сході сильна ожеледь спостерігається переважно у листопаді 

Сильна ожеледь, як і інші ожеледно-паморозеві утворення [19], виникає найчастіше ранком 
(3-6 год) та увечері (16-20 год), коли спостерігається найбільш різке зниження температури 
повітря .  

У зв’язку з різноманіттям факторів, які впливають на утворення  сильної ожеледі її 
просторовий розподіл характеризується великою неоднорідністю. Найбільша повторюваність (5-9 
випадків за 10 років у пункті спостережень) сильної ожеледі діаметром більше 6мм 
спостерігається на південному сході та сході України, особливо на Донецькому кряжі та 
Приазовській височині. Ожеледь діаметром більше 20мм у цьому регіоні спостерігається кожні 
три-п’ять років. Середній діаметр відкладень небезпечної і стихійної ожеледі коливається в межах 
10-12 мм, а максимальний може сягати 70мм і більше  (рис.Б.2.1, Б.2.5, Б.2.9). 

Значна повторюваність небезпечної і стихійної  ожеледі (3-8 випадків за 10років у пункті 
спостережень) спостерігається і в центральному регіоні Причорноморської низовини та на сході 
Придніпровської височини. Для цього регіону характерна найбільша інтенсивність явища: 
середній діаметр відкладень коливається в межах 10-17 мм, а максимальний може сягати 200мм і 
більше (рис.Б.2.2, Б.2.5, Б.2.9). Значний діаметр сильної ожеледі зумовлений особливостями 
синоптичних процесів регіону. Саме через цей регіон пролягає основний шлях південних і 
південно-західних циклонів, з якими пов’язано виникнення сильної фронтальної ожеледі в 
Україні, яка характеризується великою інтенсивністю. Ожеледь діаметром більше 20мм  у цьому 
регіоні спостерігається кожні п’ять-десять, а на його периферії  – п’ятнадцять-двадцять років, 
може поширюватись на території двох і більше адміністративних районів. 

Значно менше небезпечної і сильної ожеледі (2-3 випадки за10років у пункті спостережень) 
відмічається  на схилах  Волино-Подільської височини  та Українських Карпат. Середній діаметр 
відкладень коливається від 9 до 11 мм, а максимальний може сягати 60мм і більше (рис.Б.2.2, 
Б.2.5, Б.2.9).  

На Полісі відмічається найменша повторюваність небезпечної і стихійної ожеледі (1-2 
випадки за 10 років у пункті спостережень). Для цієї території також  характерна і найменша її 
інтенсивність: середній діаметр відкладень коливається в межах 8-10мм, а максимальний  від 23 до 
34мм (рис.Б.2.2, Б.2.5, Б.2.9). 
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Оскільки сильна ожеледь належить до явищ погоди які в пункті спостережень  
спостерігаються дуже рідко, для оцінки міжрічної мінливості екстремальної ожеледі 
використовувались дані не лише про стихійну ожеледь діаметром більше 20мм, а й про 
небезпечну, діаметром від 6 до 20мм. З достовірністю 85% можна стверджувати, що з другої 
половини  ХХст. в Україні спостерігалось зменшення кількості випадків небезпечних та стихійних 
ожеледно-паморозевих явищ. Цей процес був характерний для усієї території країни, але особливо 
інтенсивно він проявився на заході України (табл.2.2, рис.2.2, Б.2.2-2.4). У цьому регіоні 
відмічається не лише суттєве зменшення кількості таких явищ, а й діаметру обледенінь як 
середнього, так і максимального. Ці тенденції характерні для більшості території регіону, але 
найбільш значимі у Львівській області (достовірність більше 95%). Винятком є лише Волинська та 
Закарпатська області. На території цих областей спостерігається суттєве збільшення як кількості 
випадків небезпечної та стихійної ожеледі так і діаметру обледенінь (табл.2.2, рис.2.2, Б.2.1 –
Б.2.12). 
 
Таблиця 2.2*** –  Параметри лінійних трендів повторюваності (кількість випадків) та 
інтенсивності небезпечної та стихійної  ожеледі в Україні та її регіонах 

Повторюваність Середня величина 
Максимальна 
величина Регіон Область, регіон 

α* p** α* p** α* p** 
Волинська 0.02 0.09 0.07 0.31 0.09 0.23 

Закарпатська 0.05 0.10 0.27 0.10 0.27 0.51 

Ів.-Франківська -0.02 0.42 -0.08 0.34 -0.18 0.13 

Львівська -0.06 0.01 -0.12 0.07 -0.16 0.06 

Рівненська -0.02 0.08 -0.05 0.31 -0.11 0.15 

Тернопільська -0.06 0.002 -0.11 0.12 -0.15 0.14 

Хмельницька -0.06 0.01 -0.05 0.55 -0.04 0.76 

За
хі
дн
ий

 

Чернівецька -0.004 0.73 -0.04 0.58 -0.05 0.56 

Західний регіон -0.15 0.05 0.16 0.01 0.12 0.77 

Запорізька -0.03 0.33 -0.02 0.81 -0.05 0.65 

АР Крим -0.11 0.05 -0.30 0.29 -1.17 0.08 

Миколаївська -0.004 0.89 -0.12 0.37 -0.15 0.47 

Одеська -0.11 0.03 0.15 0.42 0.24 0.60 П
ів
де
нн
ий

 

Херсонська -0.11 0.20 -0.13 0.12 -0.25 0.23 

Південний регіон -0.36 0.08 0.12 0.44 -0.78 0.30 

Житомирська 0.01 0.55 0.01 0.81 0.06 0.44 

Київська -0.002 0.93 -0.06 0.39 -0.09 0.34 

Сумська -0.002 0.89 -0.12 0.07 -0.11 0.17 

П
ів
ні
чн
ий

 

Чернігівська -0.02 0.26 -0.02 0.82 0.01 0.93 

Північний регіон -0.02 0.74 0.01 0.91 0.02 0.89 

Донецька -0.12 0.13 0.03 0.84 -0.003 0.98 

Луганська -0.02 0.59 -0.13 0.14 -0.41 0.07 

С
хі
дн
ий

 

Харківська 0.01 0.77 -0.01 0.88 -0.02 0.93 

Східний регіон -0.13 0.32 0.01 0.93 -0.19 0.44 



 
 

20 
 

Вінницька -0.07 0.07 -0.06 0.42 -0.10 0.45 

Дніпропетровська -0.002 0.96 -0.04 0.56 0.01 0.93 

Кіровоградська -0.12 0.06 -0.10 0.17 -0.17 0.24 

Полтавська -0.12 0.001 -0.19 0.003 -0.30 0.01 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ий

 

Черкаська -0.02 0.53 -0.04 0.58 -0.08 0.38 

Центральний регіон -0.34 0.04 -0.003 0.95 -0.12 0.48 

Україна -0.67 0.14 0.08 0.12 -0.13 0.80 
*, **, ***,  як у табл.2.1 

Суттєве зменшення повторюваності та інтенсивності небезпечної та стихійної ожеледі 
характерно також для центральних і південних областей України. Найбільш значимі зміни 
відмічаються в Полтавській області та АР Крим (табл.2.2, рис.2.2, Б.2.1-Б.2.12). У північних та 
східних областях України також відмічаються такі тенденції. проте на переважній більшості 
території ці зміни не значимі. Винятком є лише Сумська та Луганська області на території яких 
можна з 95% достовірністю говорити про зменшення діаметру обледенінь (табл.2.2, рис.Б.2.2, 
Б.2.6, Б.2.10). 
 
а) Україна 

 
 
б) Полтавська область  в) Волинська область 

 
Рисунок 2.2 – Зміна повторюваності та інтенсивності небезпечної і стихійної ожеледі в 
Україні та її особливості в регіонах 
 

2.3 Налипання мокрого снігу 

Опади у вигляді снігу, що тане, і крапель, утворюваних за близької до нуля плюсової 
температури біля земної поверхні, або такі, що випадають у вигляді суміші снігу та дощу 
називають мокрим снігом [21]. За сприятливих умов утворюється налипання мокрого снігу, яке 
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стає небезпечним метеорологічним явищем коли діаметр відкладень знаходиться в межах 11-34мм  
і стихійним явищем, коли їх діаметр перевищує 35мм. Воно ускладнює роботу транспорту, завдає 
значних збитків органам енергетики, зв’язку, комунальному та сільському господарству. Умови 
налипання мокрого снігу подібні з умовами його випадіння, при цьому, лише в 6% ситуацій 
випадіння мокрого снігу фіксується його налипання [18]. 

Основним показником налипання мокрого снігу є його діаметр. Діаметр налипання мокрого 
снігу, що сягає стихійних значень, значно більший за діаметр сильної ожеледі: ~ 80% випадків 
мають діаметр  35 - 60мм, у той час як 80% ожеледі - 20-40мм. Близько 2% випадків – відкладення 
діаметром більше 100-мм. Найбільш інтенсивні налипання спостерігаються у західних і південних 
областях України. У цих регіонах налипання мокрого снігу діаметром 80мм і більше становлять 
понад 5%, на півночі -3%, а на решті території явище такої інтенсивності за досліджуваний період  
не спостерігалось. 

Небезпечність налипання мокрого снігу  зростає із збільшенням тривалості їх наростання та 
зберігання. Середня по регіону тривалість таких відкладень в країні коливається від 14 до 19год і в 
середньому для України становить 17год. Максимальна тривалість СГЯ коливається від двох діб 
до тижня і більше. Найдовше стихійні налипання мокрого снігу зберігаються у західних областях 
України. Проте найбільш тривалі налипання мокрого снігу в Україні спостерігались. у 
Житомирській області (Олевськ) 12.02 1983р і становили 304год 

Налипання мокрого снігу, діаметр якого сягає критеріїв стихійних, в Україні утворюються 
переважно у період із жовтня до квітня. Найчастіше (~70%) вони бувають у грудні-лютому. Як і 
ожеледно- паморозеві утворення, налипання мокрого снігу найчастіше  (~20%) виникає у вечірні 
години, з 18 до 21 год 

Налипання мокрого снігу небезпечного і стихійного діаметру  в Україні має дуже локальний 
розподіл, утворюється на незначній території   і спостерігається майже кожен рік. Однак можна 
виділити окремі регіони, де це явище буває частіше. На заході і півдні країни налипання мокрого 
снігу небезпечних розмірів  у пункті спостережень відмічаються 2-3 рази на рік. Вони 
утворюються переважно на південно-західних схилах Карпат,  у Прикарпатті та гірському Криму. 
У цьому регіоні явище має й найбільшу інтенсивність: середній діаметр відкладень коливається 
від 25 до 30мм, а максимальний може сягати 200мм і більше (рис.Б.3.1, Б.3.5, Б.3.9). 

На Лівобережному Поліссі та північному сході країни також кожного року може бути 2-3 
випадки сильного налипання мокрого снігу, проте їх інтенсивність дещо менша: середній діаметр 
відкладень 21-24 мм, а максимальний може сягати 120мм (рис.Б.3.1, Б.3.5, Б.3.9).  У центральних 
областях, на південному сході країни налипання мокрого снігу небезпечного і стихійного діаметру 
у пункті спостережень може бути один раз на рік. Найбільш ймовірною областю їх утворення є 
південно-західні схили Донецького кряжу та Придніпровської височини. Середній діаметр 
відкладень може коливатись від 20 до 29 мм, а  максимальний – від 50 до 70мм (рис.Б.3.1-.3.9). 

Налипання мокрого снігу, що досягає критеріїв стихійного явища (35мм і більше) в Україні 
спостерігаються рідко і має незначну повторюваність. Отримати надійні характеристики зміни 
повторюваності та інтенсивності цього явища для кожної  області за досліджуваний період не 
можливо, тому  проводилась оцінка зміни налипання мокрого снігу діаметром більше 11мм, які є 
небезпечними в Україні. Проведені дослідження показали, що у період з 1971 по 2010рр кількість 
випадків з налипанням мокрого снігу небезпечного діаметру та величина їх відкладень з року в рік 
змінюються. З 99% достовірністю можна стверджувати, що протягом останніх 40 років кількість 
випадків з цим явищем в Україні збільшувалась (табл.2.3, рис.2.3, Б.3.2). За десять років їх 
кількість у пункті спостережень зростала у середньому на 7-8 випадків.  
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а) Україна 

 
б) Чернігівська область в) Миколаївська область 

Рисунок 2.3– Зміна повторюваності та інтенсивності небезпечних і стихійних відкладень 
налипання мокрого снігу в Україні та її особливості в регіонах 

 
Найбільш суттєвий ріст повторюваності небезпечного налипання мокрого снігу спостерігався 

на півночі та сході України. При цьому найбільші зміни відмічаються у Чернігівській, Сумській та  
Харківській областях. На території цих областей також відмічається значиме збільшення як 
середньої так і максимальної величини відкладень (табл.2.3, рис.2.3, Б.3.1-Б.3.12).  У Київській, 
Черкаській, Кіровоградській, Чернівецькій, Закарпатській областях та АР Крим з 90% 
достовірністю можна також  стверджувати про збільшення повторюваності явища, проте його 
інтенсивність змінилась несуттєво. Ріст повторюваності небезпечного налипання мокрого снігу 
спостерігається не на всій території України. На значній території  західного регіону країни 
відмічається зменшення кількості та інтенсивності таких явищ, яке найбільше проявилось в Івано-
Франківській  області (табл.2.3, рис.Б.3.1-Б.3.12). 
 
Таблиця 2.3 – Параметри лінійних трендів повторюваності (кількість випадків) та 
інтенсивності (середня та максимальна величина)  налипання мокрого снігу небезпечного 
діаметру (11мм і більше) у пункті спостережень в Україні та її регіонах 

Повторюваність 
Середня 
величина 

Максимальна 
величина 

Регіон 
Область, регіон 

α* p** α* p** α* p** 
Волинська 0.03 0.14 0.13 0.49 0.16 0.47 

Закарпатська 0.06 0.09 -0.01 0.97 0.75 0.15 

Ів.-Франківська -0.04 0.01 -0.46 0.05 -1.07 0.007 

Львівська -0.03 0.19 -0.08 0.67 -0.22 0.39 За
хі
дн
ий

 

Рівненська -0.01 0.55 -0.22 0.20 -0.23 0.25 
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Тернопільська -0.003 0.82 -0.04 0.84 -0.05 0.82 

Хмельницька -0.002 0.94 -0.10 0.55 -0.10 0.69 

Чернівецька 0.01 0.05 0.24 0.09 0.24 0.09 

Західний регіон 0.01 0.87 -0.06 0.57 0.17 0.76 

Запорізька 0.01 0.47 -0.22 0.30 -0.17 0.51 

АР Крим 0.06 0.02 0.26 0.24 0.57 0.15 

Миколаївська -0.04 0.02 -0.26 0.15 -0.42 0.06 

Одеська 0.04 0.13 0.34 0.02 0.38 0.05 

П
ів
де
нн
ий

 

Херсонська 0.02 0.11 0.18 0.36 0.23 0.30 

Південний регіон 0.09 0.15 -0.14 0.28 -0.11 0.75 

Житомирська 0.02 0.49 -0.05 0.80 -0.13 0.69 

Київська 0.06 0.08 0.03 0.88 0.10 0.69 

Сумська 0.10 0.001 0.31 0.05 0.54 0.01 

П
ів
ні
чн
ий

 

Чернігівська 0.08 0.004 0.44 0.002 0.57 0.001 

Північний регіон 0.27 0.001 -0.07 0.46 0.03 0.90 

Донецька 0.02 0.47 0.13 0.52 0.20 0.40 

Луганська 0.04 0.07 -0.03 0.91 0.08 0.77 

С
хі
дн
ий

 

Харківська 0.11 0.004 0.35 0.02 0.59 0.01 

Східний регіон 0.17 0.01 0.12 0.56 0.33 0.18 

Вінницька 0.002 0.87 -0.14 0.44 -0.17 0.40 

Дніпропетровська 0.02 0.22 0.10 0.56 0.12 0.51 

Продовження табл.2.3
Кіровоградська 0.06 0.02 0.20 0.35 0.30 0.20 

Полтавська 0.03 0.27 0.22 0.15 0.30 0.17 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ий

 

Черкаська 0.06 0.05 0.04 0.82 0.17 0.41 

Центральний регіон 0.17 0.03 0.01 0.93 0.16 0.44 

Україна 0.76 0.002 -0.10 0.06 -0.09 0.85 
*, **, ***,  як у табл.2.1 

2.4 Складні відкладення 

Складні відкладення - шар льоду, що утворюється на проводах та наземних предметах 
внаслідок послідовного накладання різних видів обледеніння, зумовлених зміною погодних умов 
протягом періоду обледеніння. 

Наявність переохолоджених капель води (опадів, туману, димки) і від’ємна температура 
повітря біля поверхні землі  при стані повітря близькому до насичення і слабкому вітрі є 
основними метеорологічними факторами, що зумовлюють не лише утворення ожеледі, а й 
формування складних відкладень.  Найбільш небезпечними є відкладення льоду, які формуються 
із ожеледі та паморозі, особливо зернистої. Зерниста паморозь – відносно щільний шар 
снігоподібного, пухкого, атмосферного льоду, що намерзає на навітряному боці наземних 
предметів з переохолоджених крапель туману [21]. Умови виникнення зернистої паморозі подібні 
до умов виникнення ожеледі і пов’язані з адвекцією теплого і вологого повітря в нижній 
тропосфері. При від’ємній температурі повітря, близькій до 00С, виникає ожеледь, а при 
подальшому зниженні температури (переважно   від   -30С до -80С) і зменшенні крапель – зерниста 
паморозь.  

Інтенсивність складних відкладень, як і інших ожеледно-паморозевих явищ, 
характеризується загальною товщиною льоду, яка утворюється за певний проміжок часу. 
Швидкість замерзання залежить від розміру капель і температури повітря біля земної поверхні.  
Небезпечним метеорологічним явищем  є складні відкладення діаметром 11-34мм . Коли  діаметр 
відкладень перевищує 35 мм це явище стає стихійним [23]. Складні відкладення, створюючи 
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великі навантаження, зумовлюють аварійні ситуації на лініях зв’язку та електропередач, завдають 
значних збитків органам енергетики і зв’язку, сільському, лісовому, житлово-комунальному 
господарству, транспорту країни. 

Діаметр складних відкладень майже вдвічі більший, ніж діаметр ожеледі. Середній діаметр 
небезпечних і стихійних складних відкладень в областях Україні  коливається від 17 до 50мм і 
більше , а максимальний – від 20 до 200мм і більше. Середній діаметр СМЯ може варіювати від 40 
до 90мм і більше (рис. Б.4.5-Б.4.10)  Переважна більшість(~83%) стихійних відкладень має діаметр 
менше 100мм. На заході та півдні країни явище має більшу інтенсивність, а в центральних 
областях – значно меншу. У цьому регіоні стихійні явища діаметром більше 60мм не зафіксовані, 
у той час, як у західних і південних областях спостерігаються відкладення (2-7%), діаметр яких 
сягає 200мм і більше . Найбільшу інтенсивність вони мають на височинах та у гірській місцевості. 

Розмір і небезпечність складних відкладень зростає із збільшенням  тривалості процесу, який 
їх зумовлює. Розрізняють тривалість наростання і загальну тривалість обледеніння, яка включає 
стадії наростання, зберігання і руйнування відкладень. У даній роботі розглядається загальна 
тривалість стихійних відкладень. Вона коливається від декількох годин до декількох діб і в 
середньому по Україні становить 40год. Найдовше  відкладення зберігаються у західних і 
південних областях України. Максимальна тривалість складних відкладень спостерігалась на 
заході країни: 199год – 27.11-5.12 2000р. у Хмельницькій області (Хмельницький), 155год – 29.11-
6.12 2000р. у Чернівецькій області (Нова Ушиця). Найдовше  складні відкладення зберігається на 
предметах у листопаді  та у лютому. 

Найбільшу(82%) повторюваність мають стихійні відкладення, які тривають менше трьох діб, 
при цьому близько 56% відкладень зберігаються на предметах менше доби.  Дуже рідко (3%) 
обледеніння може утримуватись більше тижня 

Утворення складних відкладень в Україні спостерігається з листопада  по квітень. 
Найчастіше вони спостерігаються у грудні - 30% (особливо на півдні та сході країни)   та січні -
23% (центральні і західні області).  

Як і інші ожеледно-паморозеві явища, складні відкладення виникають перважно ранком (6-9 
год) та увечері (18-20 год), коли спостерігається найбільш різке зниження температури повітря 

По території України небезпечні та стихійні складні відкладення розподілені нерівномірно, 
оскільки при їх утворенні зачну роль відіграють не лише атмосферні процеси, а й місцеві умови: 
широта і висота місцевості, форма рельєфу, експозиція схилів, залісеність та інші фактори. 
Найбільша кількість складних відкладень у пункті спостережень зафіксовано в Закарпатській, 
Донецькій та Луганській областях – 4-5 випадків за 10років, з максимумом на південно-західних 
схилах Українських Карпат та на Донецькому кряжі. Значна кількість (1-2 випадки за 10років) 
складних відкладень також  спостерігається в АР Крим (Кримські гори), Івано-Франківській, 
Тернопільській та Кіровоградській областях. На решті території небезпечні і стихійні відкладення 
у пункті спостережень бувають рідко – менше одного випадку за 10років (рис.Б.4.1-Б.4.4). 

Складні відкладення стихійного діаметру найбільшу повторюваність мають в Криму (Карабі-
Яйла) та Карпатах (Плай), де  СГЯ спостерігається майже кожен рік, переважно (99%) в одному 
адміністративному районі і дуже рідко поширюються на значно більшу площу. У цих регіонах 
відкладення мають найбільший діаметр і зберігаються найдовше, ймовірність відсутності явища 
становить ~3% , до того ж за рік може бути в середньому до 4 випадків СГЯ, загальна тривалість 
яких  може сягати  близько тижня. За ввесь період спостережень максимальне число днів з СГЯ за 
рік (17) спостерігалось у 1970 році на півдні України. на решті території складні відкладення  

 На сході країни складні відкладення катастрофічного діаметру спостерігаються один раз на 
три роки . Вони мають менший діаметр і тривалість і поширюються на значно більшу територію. 
Найчастіше (87%) відкладення, що досягають критеріїв СГЯ,  спостерігаються в одному 
адміністративному районі, рідше в двох (12%), іноді можуть спостерігатись і на більш значній 
території. Найбільш небезпечною у цьому регіоні є Луганська область (Дар'ївка). Тут 
спостерігається найбільша кількість випадків з стихійним діаметром і вони мають найбільшу 
інтенсивність  
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У центральних областях України стихійні відкладення можливі один раз на 9 років. Вони 
мають локальний характер (спостерігаються лише в одному адміністративному районі), невеликий 
діаметр і тривалість. 

На півночі країни стихійні складні відкладення, за досліджуваний період, не спостерігались. 
Складні відкладення, що досягають критеріїв стихійного явища, належать до локальних 

явищ, які в Україні на переважній більшості території спостерігаються рідко і мають  незначну 
повторюваність. Отримати надійні характеристики зміни повторюваності та інтенсивності цього 
явища для кожної області, за досліджуваний період, не можливо, тому розрахунки проводились 
для відкладень які мають діаметр більше 11мм і є небезпечними в Україні. До цієї категорії 
включені і стихійні явища. 

Підвищення середньої річної температури повітря, яке спостерігається в Північній півкулі з 
середини 70-х років і найбільш істотно проявилось у холодний період, зумовило зменшення в 
Україні кількості стихійних ожеледно-паморозевих явищ. Значно зменшилась і кількість випадків  
складних відкладень небезпечного та стихійного діаметру, що можна стверджувати з 99% 
достовірністю (табл.2.4, рис.2.4, Б.4.2). Суттєво зменшився і діаметр відкладень, особливо 
максимальний. Такі тенденції спостерігаються майже на всій території України, за винятком 
Херсонської області. Найбільші зміни повторюваності та інтенсивності складних відкладень 
відмічаються у північному та центральному регіоні України, особливо в Чернігівській та 
Дніпропетровській областях (табл.2.4, рис.2.4, Б.4.2-Б.4.12). 
 
Таблиця 2.4 – Параметри лінійних трендів повторюваності (кількість випадків) та 
інтенсивності (середня та максимальна величина)  складних відкладень небезпечного 
діаметру (11мм і більше) у пункті спостережень в Україні та її регіонах 

Повторюваність 
Середня 
величина 

Максимальна 
величина Регіон Область, регіон 

α* p* α* p* α* p* 
Волинська -0.067 0.067 -0.365 0.056 -0.355 0.085 

Закарпатська -0.037 0.016 -0.290 0.119 -0.315 0.107 

Продовження табл.2.4
Ів.-Франківська -0.196 0.00002 -0.169 0.202 -0.333 0.026 

Львівська -0.423 0.0006 -0.227 0.103 -0.393 0.023 

Рівненська -0.027 0.136 -0.235 0.186 -0.277 0.145 

Тернопільська -0.051 0.089 -0.142 0.452 -0.171 0.394 

Хмельницька -0.095 0.025 -0.526 0.002 -0.625 0.001 

За
хі
дн
ий

 

Чернівецька -0.009 0.539 -0.300 0.108 -0.309 0.104 

Західний регіон -0.919 0.001 -0.054 0.385 -0.222 0.019 

Запорізька -0.124 0.004 -0.448 0.004 -0.494 0.004 

АР Крим -0.265 0.069 -0.034 0.066 -0.111 0.01 

Миколаївська -0.004 0.834 -0.048 0.792 -0.062 0.740 

Одеська -0.014 0.726 0.019 0.922 0.019 0.923 

П
ів
де
нн
ий

 

Херсонська 0.237 0.002 0.259 0.010 0.399 0.002 

Південний регіон -0.177 0.475 0.006 0.653 0.019 0.762 

Житомирська -0.062 0.047 -0.497 0.006 -0.541 0.006 

Київська -0.063 0.028 -0.217 0.253 -0.253 0.207 

Сумська -0.026 0.024 -0.186 0.261 -0.200 0.237 

П
ів
ні
чн
ий

 

Чернігівська -0.061 0.001 -0.639 0.0004 -0.684 0.0003 

Північний регіон -0.211 0.002 -0.347 0.032 -0.448 0.011 

Донецька -0.093 0.054 -0.157 0.363 -0.217 0.269 

С
хі
д

ни
й 

Луганська -0.279 0.0002 -0.238 0.136 -0.359 0.043 
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Харківська -0.090 0.025 -0.271 0.127 -0.319 0.086 

Східний регіон -0.462 0.001 0.013 0.901 -0.131 0.325 

Вінницька -0.094 0.042 -0.283 0.137 -0.344 0.089 

Дніпропетровська -0.080 0.032 -0.565 0.0003 -0.620 0.0004 

Кіровоградська -0.057 0.100 -0.223 0.238 -0.251 0.197 

Полтавська -0.043 0.008 -0.332 0.065 -0.355 0.054 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ий

 

Черкаська -0.080 0.025 -0.569 0.002 -0.593 0.002 

Центральний регіон -0.354 0.011 -0.283 0.011 -0.377 0.004 

Україна -2.082 0.001 -0.013 0.231 -0.106 0.028 
*, **, ***,  як у табл.2.1 

 
а) Україна 

 
 
б) Запорізька область в) Херсонська область 

 
Рисунок 2.4 – Зміна повторюваності та інтенсивності складних відкладень небезпечного і 
стихійного діаметру в Україні та її особливості в регіонах 

 

2.5 Сильний та дуже сильний дощ 

Опади є одним із найбільш мінливих  у часі і просторі метеорологічних явищ. Поле опадів у 
кожній точці простору характеризується їх сумою за фіксований інтервал часу. На більшій 
території України дощ стає небезпечним явищем погоди коли за 12 год і менше випадає від 15 до 
50мм опадів. Якщо їх кількість перевищує 50мм – явище стає стихійним. На селе- і зливо 
небезпечних територіях небезпечним  є сильний дощ від 15 до 30мм за 12 год і менше, а стихійним 
– більше 30мм за 12 год і менше. В Україні до стихійних опадів також належить сильна злива (30 
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мм і більше за 1 год і менше) та тривалий дощ який триває добу і більше і сума опадів за цей 
період становить  100 мм і більше [23]. 

Опади, що досягли критеріїв стихійних завдають значних збитків різним галузям економіки: 
сільському господарству, транспорту, енергетиці, зв’язку, будівництву, комунальному 
господарству, системі оборони, туризму та ін.. Крім прямих збитків вони можуть визвати або 
підсилити й інші стихійні явища: розповсюдження хвороб (тиф, малярія, холера та ін.), розлив 
нафтопродуктів, викиди токсичних газів та ін. 

Під час дуже сильного дощу (50мм і більше за 12 год і менше) найчастіше (77%) випадає 50-
70мм. Опади більше 100мм бувають дуже рідко (3,5%) і переважно у південних і центральних 
областях України. На заході країни випадає сильний дощ меншої інтенсивності. Найбільша 
кількість опадів, що випали в Україні за півдоби була зафіксована 9.05.1968 у Вознесенську 
Миколаївської області і становить 151мм. 

Сильні зливи у більшості випадків (~86%) мають інтенсивність 30-50мм за 1 год і менше, 
інколи (<1%) можливі опади більше 100 мм/ год. У південних областях зливи більш інтенсивні. 
Так абсолютний максимум опадів, що випали за 1год і менше  спостерігався  9.05.1968 у 
Вознесенську Миколаївської області і становить 122мм. 

Переважна більшість (~83%) тривалих опадів спостерігається в межах від 100 до 150мм. 
Опади більше 200мм в Україні становлять близько 1%, на півдні вони можуть  сягати 5%. 
Найбільш тривалі дощі спостерігаються на заході України і в південних областях.  Абсолютний 
максимум спостерігався у високогірній частині Криму (Ай-Петрі) 5-6.09 1968р. і становить 207мм 

Повторюваність усіх типів стихійних опадів в Україні має добре виражений сезонний хід. Усі 
зливи, 94% сильних опадів і 88% тривалих спостерігається у теплий період. Найбільш 
небезпечним є липень. Саме у цьому місяці спостерігається максимальна кількість випадків усіх 
стихійних опадів. При цьому, як правило, переважають зливи. Найменшу повторюваність мають 
тривалі опади . У холодний період, при додатній температурі повітря, в Україні також можуть 
спостерігатись стихійні дощі, але вони становлять невеликий відсоток (6-12%). Це переважно 
тривалі стихійні опади, особливо у західних областях України.   

У цьому регіоні переважають і сильні дощі. Зливи мають найбільшу повторюваність на 
півдні України. У більш південних районах спостерігається випередження на місяць розвитку 
зливонебезпечних процесів. 

Стихійні опади починаються переважно у другій половині дня: початок  більшості злив 
катастрофічного характеру припадає на момент максимального розвитку конвекції з 12 до 18 год, 
сильні дощі починаються у після полуденні і вечірні години. Тривалі опади, на відміну від них, 
починаються переважно у нічні години. На добовий хід повторюваності стихійних опадів впливає 
рельєф. У гірських районах і над водоймами вони починаються раніше, а на рівнинах і суші – 
пізніше. Це зумовлено тим, що у горах рівень конденсації знаходиться значно нижче, ніж на 
рівнинах [26]. 

Умови розвитку процесів, що зумовлюють стихійну кількість опадів, визначаються 
комплексом циркуляційних та термодинамічних характеристик атмосфери. Однак дія цих 
факторів значною мірою коригується особливостями географічного положення території та її 
рельєфом. 

Основною закономірністю просторового розподілу накопичених опадів та опадів термінових 
спостережень в Україні є їх зменшення з півночі і північного заходу у напрямі на південь і 
південний схід ([19],рис.Б.5.1, Б.5.13) Такий розподіл характерний для рівнинної території 
України і зумовлений комплексом циркуляційних та термодинамічних характеристик атмосфери. 
Виняток становлять короткоперіодні опади, до яких належать  сильні зливи та сформовані опади. 
При їх утворенні, крім циркуляційних факторів, велику роль відіграє підстильна поверхня. Рельєф 
земної поверхні породжує зміни в повітряних масах, викликає утворення вихорів, підсилює 
вертикальну складову швидкості вітру, що сприяє розвитку конвективної хмарності та підсиленню 
вертикальної потужності їх самих та й у цілому фронтальних систем, а це призводить до розвитку 
інтенсивної конвективної діяльності, що часто супроводжується  сильними опадами.  
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В Україні сильні зливи та дощі бувають кожен рік, а тривалі опади – двічі на три роки. При 
цьому кількість опадів, що сягає 50мм і більше за 12год і менше щорічно спостерігається в усіх 
регіонах України. Сильні зливи кожен рік відмічаються лише у південних, західних і центральних 
областях країни. На сході і півночі СГЯ такої інтенсивності буває  двічі на три роки. Тривалі опади 
найбільш часто (кожні три-чотири роки) спостерігаються у південних і західних областях України. 
Вдвічі рідше бувають вони у центральному і північному регіоні і дуже рідко – на сході. Сильні 
зливи, як і інші конвективні явища, мають дуже локальний характер: одночасно вони можуть 
спостерігатись на території одного-двох адміністративних районів, у той час як сильні  і тривалі 
дощі можуть поширюватись на значно більшу територію, особливо на заході та півдні країни.  

Повторюваність стихійних опадів дуже мінлива у просторі і часі. Проте для них характерне 
зменшення з півночі і північного заходу у напрямі на південь і південний схід. Найбільша 
повторюваність дуже сильних дощів  ( біля 2 випадків  за рік у пункті спостережень) 
спостерігається в Івано-Франківській  та Закарпатській областях, особливо на високогір’ї Карпат. 
У цьому регіоні під час дуже сильного дощу за півдоби і менше може випасти в середньому біля 
40мм, а максимальна кількість може сягати 100мм і більше (рис.Б.5.1-Б.5.12). 

Велика кількість стихійних опадів (5-8 випадків за 10 років у пункті спостережень) 
відмічається також у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій областях та АР Крим, особливо  на 
північно-східних схилах Карпат та південних схилах Кримських гір. Під час дуже сильного дощу 
може випасти в середньому біля 50мм опадів, а максимальна їх кількість може сягати 150мм за 12 
год і менше, особливо в Криму (рис.Б.5.1-Б.5.12). 

Значна кількість випадків дуже сильних дощів (2-3 випадки за 10 років) буває також у 
Хмельницькій, Донецькій. Запорізькій та Кіровоградській областях  на Подільській, Приазовській 
та Донецькій височинах та Причорноморській низовині. Дещо менше СГЯ (1-2 випадки за 10 
років) спостерігається на Придніпровській височині та на сході Придніпровської низовини.  У 
цьому регіоні опади мають значно більшу інтенсивність. За півдоби може випасти в середньому 
60-70мм, а максимальна кількість може сягати 150мм і більше (рис.Б.5.1-Б.5.12). 

Рідко (менше одного випадку за 10років) бувають СГЯ на Поліссі, південно-західних схилах 
Середньо-Руської височини. За півдоби під час дуже сильного дощу  на цій території може 
випасти 60-70мм, а максимальна їх кількість коливається в межах 100-130мм за 12 год і менше 
(рис.Б.5.1-Б.5.12). 

В цілому найбільша кількість  стихійних дощів в Україні  спостерігається  у західних 
областях, особливо на високогір’ї Карпат  і південних областях України. Вдвічі рідше бувають 
вони у центральному і північному регіоні і дуже рідко – на сході. 

Основною закономірністю просторового розподілу випадків небезпечних опадів на рівнинній 
території України,  є зменшення їх кількості з півночі і північного заходу у напрямі на південь і 
південний схід (рис.Б.5.1, Б.5.13).  Максимум повторюваності опадів 15-49мм  за 12год і менше (8-
9 випадків за рік р у пункті спостережень) спостерігається у гірській місцевості, особливо в 
Українських Карпатах. У цьому регіоні  під час сильного дощу в середньому випадає біля 20мм 
опадів.  На височинах НЯ бувають дещо рідше. При цьому, найбільш часто (4-5 випадків за рік) 
вони відмічаються на Подільській та Придніпровській височинах. За півдоби в середньому 
випадає 21-23 мм опадів.  

Значну повторюваність (2-3 випадки за  рік) мають НЯ також на південних (навітряних) 
схилах Кримських гір, Приазовській  та  Донецькій височинах. У цьому регіоні опади мають 
найбільшу інтенсивність; за півдоби і менше може випасти в середньому 22-23мм опадів У 
низинах небезпечні опади мають найменшу повторюваність 

Велику роль  в утворенні небезпечної кількості опадів відіграє висота місцевості, як 
абсолютна, так і відносна. Висота місцевості в першу чергу впливає на повторюваність випадків 
стихійних опадів та їх тривалість.  Із зростанням абсолютної висоти місцевості кількість випадків 
з НЯ та СГЯ та їх тривалість зростає. Із збільшенням відносної висоти місцевості зростає її 
неоднорідність по висоті і також збільшується повторюваність сильних опадів. При цьому 
кількість НЯ зростає швидше, ніж СГЯ. Інтервал 0,5-0,7км є найбільш оптимальним для опадів 
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різної інтенсивності. Вище цього рівня повторюваність сильних опадів зменшується, 
наближуючись до середнього, хоча середня висота і неоднорідність рельєфу зростає. Максимум 
повторюваності спостерігається в пунктах, розташованих у гірській місцевості – в Українських 
Карпатах та Кримських горах. (рис.Б.5.1, Б.5.13) На височинах СГЯ бувають дещо рідше, а в 
низовинах катастрофічні опади мають найменшу повторюваність. Виявлена залежність кількості 
випадків із сильними і дуже сильними опадами від висоти проявляється більше у нічні години. 
При цьому,  вночі більшу роль відіграє відносна висота навколишньої території, а у денні години – 
абсолютна  висота пункту спостережень. 

Неоднорідність території також впливає на розподіл небезпечних і стихійних опадів в 
Україні. Для малих і великих перепадів висот, тобто дуже крупних і малих форм рельєфу 
повторюваність НЯ і СГЯ зменшується .  

Наявність водної поверхні та її величина також впливають на повторюваність опадів та їх 
кількість. Ступінь впливу залежить від сезону,орієнтації берегової лінії відносно пануючого 
напрямку вітру. Над внутрішніми водоймами та узбережжям повторюваність випадків 
небезпечних і стихійних опадів весною і на початку літа, коли водна поверхня холодніша суші, 
менше повторюваності  опадів над сушею. За першу половину теплого періоду (квітень – червень) 
на  узбережжі Чорного і Азовського морів спостерігається 25-35% загальної кількості випадків НЯ  
і СГЯ теплого періоду, тоді як на віддалі 100-150 км від берега  вона зростає і становить 35-50%. 
Такий вплив водойм на  небезпечну і стихійну кількість опадів проявляється тільки на навітряних 
берегах великих озер і водосховищ. Чим більша водойма, тим сильніше вона впливає на опади 

Кількість випадків стихійних опадів в Україні  з року в рік змінюється. При цьому з 
достовірністю 99% можна стверджувати, що протягом останніх 40 років (1971-2010рр) їх 
повторюваність зростає. Збільшується також кількість опадів, особливо максимальна, яка випадає 
під час дуже сильного дощу. Ці тенденції характерні майже для всієї території країни, але 
найбільше проявились у західному, північному та південному регіонах, особливо в Івано-
Франківській, Чернівецькій, Львівській, Рівненській, Херсонській областях. Суттєве збільшення 
кількості та інтенсивності дуже сильних дощів відмічається і в Кіровоградській області (табл.2.5, 
рис.2.5, Б.5.2-Б.5.12). На сході та на значній території центральних областей країни при 
незначному збільшенні кількості стихійних дощів спостерігається тенденція до зменшення їх 
інтенсивності. Виняток становлять Донецька. Дніпропетровська та Вінницька області, де 
спостерігається незначна тенденція до зменшення повторюваності та інтенсивності стихійних 
дощів (табл.2.5, рис.Б.5.2-Б.5.12), особливо у Волинській, Рівненській та  Львівській областях 

Для небезпечних опадів характерна більш інтенсивна зміна їх повторюваності та 
інтенсивності протягом 1971-2010рр. З достовірністю 95% і більше можна стверджувати,  що їх 
кількість та середня величина опадів під час сильного дощу протягом цього періоду зростала.  Цей 
ріст спостерігався майже на всій території України, але найбільше проявився у західному регіоні, 
особливо у Волинській, Рівненській та Львівській областях та на півночі країни. Значні зміни 
повторюваності сильних дощів відмічаються також в Кіровоградській, Черкаській, Одеській та 
Житомирській областях, але інтенсивність опадів на цій території виросла несуттєво. У 
південному регіоні та на значній території центрального регіону при незначному рості кількості 
сильних дощів відмічається суттєве збільшення їх інтенсивності. Для східних областей України 
характерне незначне зростання повторюваності та інтенсивності небезпечних опадів протягом 
1971-2010рр. Збільшення кількості сильних дощів характерно не для усієї території країни: у 
Тернопільській, Полтавській та Вінницькій областях відмічається їх зменшення, хоча 
інтенсивність опадів при цьому зростає (табл.2.5, 2.6, рис.Б.5.13-Б.5.20). 
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Таблиця 2.5*** – Параметри лінійних трендів повторюваності (кількість випадків) та 
інтенсивності (середня та максимальна величина)  стихійних дощів**** у пункті 
спостережень в Україні та її регіонах 

Повторюваність Середня величина 
Максимальна 
величина 

Регіон 

Область, регіон 

α** p*** α** p*** α** p*** 
Волинська 0.002 0.928 0.051 0.903 -0.0001 0.999 

Закарпатська 0.149 0.263 -0.021 0.623 0.160 0.343 

Ів.-Франківська 0.224 0.011 0.026 0.823 0.684 0.021 

Львівська 0.086 0.233 0.150 0.172 0.387 0.094 

Рівненська 0.018 0.150 0.758 0.105 0.780 0.098 

Тернопільська 0.008 0.745 0.029 0.911 0.172 0.627 

Хмельницька 0.018 0.483 -0.175 0.510 -0.058 0.861 

За
хі
дн
ий

 

Чернівецька 0.085 0.029 0.207 0.303 0.319 0.335 

Західний регіон 0.589 0.043 0.003 0.938 0.472 0.085 

Запорізька 0.030 0.214 0.185 0.665 0.289 0.523 

АР Крим 0.127 0.462 -0.107 0.092 0.226 0.650 

Миколаївська 0.002 0.872 0.579 0.212 0.521 0.293 

Одеська -0.003 0.872 0.339 0.305 0.600 0.177 

П
ів
де
нн
ий

 

Херсонська 0.033 0.270 1.098 0.015 1.344 0.010 

Південний регіон 0.188 0.342 -0.023 0.740 0.504 0.280 

Житомирська 0.009 0.484 0.032 0.946 0.032 0.946 

Київська 0.004 0.865 -0.570 0.140 -0.354 0.433 

Сумська 0.0008 0.945 0.014 0.977 0.016 0.974 

П
ів
ні
чн
ий

 

Чернігівська 0.010 0.478 0.015 0.975 0.042 0.938 

Північний регіон 0.024 0.493 0.046 0.804 0.128 0.654 

Донецька -0.012 0.740 -0.299 0.327 -0.437 0.234 

Луганська 0.0003 0.983 -0.044 0.926 -0.075 0.884 

С
хі
дн
ий

 

Харківська 0.020 0.408 0.376 0.407 0.513 0.328 

Східний регіон 0.009 0.869 -0.056 0.821 -0.074 0.842 

Вінницька -0.033 0.129 0.067 0.887 -0.244 0.670 

Дніпропетровська -0.002 0.908 -0.413 0.423 -0.463 0.393 

Кіровоградська 0.042 0.018 0.136 0.721 0.271 0.560 

Полтавська -0.002 0.893 0.421 0.344 0.471 0.340 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ий

 

Черкаська 0.008 0.645 -0.545 0.201 -0.541 0.243 

Центральний регіон 0.013 0.790 -0.111 0.335 -0.388 0.243 

Україна 0.948 0.015 -0.051 0.213 0.366 0.167 
*, **, ***,  як у табл.2.1 

****50мм і більше за 12 год і менше та 30мм і більше за 12 год і менше на селе- і зливонебезпечній території; 
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Таблиця 2.6*** – Параметри лінійних трендів повторюваності (кількість випадків) та 
інтенсивності (середня та максимальна величина)  небезпечних дощів**** у пункті 
спостережень в Україні та її регіонах 

Повторюваність Середня величина 
Максимальна 
величина 

Регіон 
Область, регіон 

α** p*** α** p*** α** p*** 
Волинська 0.594 0.00002 0.140 0.005 0.292 0.020 

Закарпатська 0.136 0.428 0.014 0.154 0.052 0.060 

Ів.-Франківська 0.324 0.061 0.008 0.438 0.010 0.616 

Львівська 0.394 0.094 0.035 0.007 0.127 0.085 

Рівненська 0.186 0.020 0.109 0.057 0.235 0.066 

Тернопільська -0.023 0.814 0.031 0.130 0.169 0.084 

Хмельницька 0.126 0.334 0.047 0.024 0.173 0.027 

За
хі
дн
ий

 

Чернівецька 0.055 0.432 0.041 0.033 0.022 0.476 

Західний регіон 2.011 0.044 0.032 0.00003 0.114 0.016 

Запорізька 0.155 0.304 0.133 0.019 0.267 0.041 

АР Крим 0.385 0.265 0.087 0.077 0.191 0.100 

Миколаївська 0.036 0.769 0.102 0.056 0.150 0.208 

Одеська 0.335 0.024 0.009 0.628 0.052 0.416 П
ів
де
нн
ий

 

Херсонська 0.225 0.158 0.109 0.040 0.244 0.040 

Південний регіон 1.136 0.132 0.019 0.047 0.012 0.724 

Житомирська 0.251 0.047 0.085 0.103 0.126 0.276 

Київська 0.324 0.127 0.021 0.348 0.120 0.185 

Сумська 0.010 0.941 0.095 0.061 0.124 0.282 

П
ів
ні
чн
ий

 

Чернігівська 0.206 0.177 -0.016 0.453 0.060 0.460 

Північний регіон 0.792 0.010 0.006 0.680 0.028 0.595 

Донецька 0.067 0.644 0.005 0.844 0.092 0.404 

Луганська 0.148 0.201 -0.020 0.466 0.107 0.270 

С
хі
дн
ий

 

Харківська 0.079 0.698 0.011 0.628 0.122 0.151 

Східний регіон 0.295 0.454 0.022 0.456 0.146 0.008 

Вінницька -0.158 0.330 0.008 0.711 0.027 0.671 

Дніпропетровська 0.105 0.544 0.116 0.033 0.201 0.077 

Кіровоградська 0.543 0.002 0.028 0.305 0.060 0.483 

Полтавська -0.153 0.234 0.137 0.014 0.184 0.163 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ий

 

Черкаська 0.420 0.016 0.007 0.782 0.108 0.231 

Центральний регіон 0.759 0.211 0.026 0.059 0.014 0.709 

Україна 4.992 0.045 0.023 0.001 0.040 0.056 
*, **, ***,  як у табл.2.1 

****15-49 мм за 12 год і менше та 15-29мм за 12 год і менше на селе- і зливонебезпечній території 
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Найбільші зміни повторюваності та інтенсивності небезпечних і стихійних опадів у теплий 
період спостерігаються з кінця ХХ – початку ХХІ ст. (рис.2.5, Б.5.2-Б.5.19). Ці зміни зумовлені 
збільшенням приземної та середньої температури тропосфери, які супроводжувались збільшенням 
її вологовмісту  і привели до зростання інтенсивності конвекції  та потужності опадоутворюючих 
процесів [13,14]. Суттєво вплинула на збільшення небезпечних та стихійних опадів в Україні у 
теплий період року також зміна атмосферної циркуляції у напрямку зростання меридіональності 
процесів, що привела до зміни районів формування циклонів, траєкторій їх переміщення та 
інтенсивності [15 16 ]. 

 
а)Україна. 
СМЯ

 

б) Україна. НЯ 

в) західний регіон.СГЯ 

 

г) західний регіон.НЯ 

д) Кіровоградська область. СМЯ 

 

е)  Кіровоградська область. НЯ 

 
Рисунок 2.5 – Зміна повторюваності та інтенсивності небезпечних тастихійних дощів в 
Україні та її особливості в регіонах 
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2.6 Град   

Град являє собою частинки льоду сферичної (найбільш імовірна) або неправильної форми. 
Його діаметр міняється від середніх розмірів крапель дощу до 50мм  і більше. Зустрічаються 
градини розміром 200 мм і масою більше 1 кг. Випадає він вузькою (близько 10км) і довгою (іноді 
на сотні кілометрів) полосою, яку ще називають градовою доріжкою. Товщина шару граду 
коливається від  декількох  міліметрів до десятка сантиметрів. Тривалість випадіння граду 
міняється від 10с до 45 хв і в середньому становить 5 хв. Найчастіше град випадає від 1 до 15 хв. 
За 1 хвилину на 1м2 падає 500-1000 градин, їх щільність 0,5—0,9 г/см2, а швидкість падіння – 
десятки м/сек [26]. 

Град, що завдає найбільших збитків господарству, належить до категорії стихійного, має 
діаметр 20мм і більше і складається із суміші води та льоду. Град діаметром від 6 до 20мм 
належить до небезпечних явищ погоди, а більше 20мм – до стихійних [23]. 

Діаметр граду, що досягає критеріїв НЯ та СГЯ в Україні, коливається від 20 до 100мм. В 
Україні найчастіше(90%) випадає крупний град діаметром від 20 до 50мм. Град, розміром з куряче 
яйце і більше,  спостерігається дуже рідко - 6% і переважно у південному регіоні. Найменший 
діаметр  град має на північному сході країни (рис.Б.6.5-Б.6.12). 

Найчастіше (близько 50%), випадіння крупного граду триває від 6 до 20 хв. Надзвичайно 
рідко спостерігаються градобиття, які тривають більше години. Так, 22 липня 1987р. у 
Саратському районі Одеської області град випадав протягом  2год.40хв і його розмір сягав 
величини грецького горіха. У гірських районах він випадає довше, ніж на рівнині. У цих районах 
найбільш тривалі градобиття спостерігаються у серпні, у той час, як на решті території у травні-
червні. 

Випадіння крупного граду має чітко виражений добовий хід, з максимумом о 15-18 год. У 
ранкові і нічні години він спостерігається дуже рідко. Найбільш ранні інтенсивні градобиття 
спостерігаються у гірських районах, більш пізні - на рівнинній території України, особливо у 
долинах річок та на узбережжі великих водойм. 

В Україні крупний град спостерігається переважно у теплий період року і утворюється в 
суперячейкових хмарах  при проходженні фронтів (особливо холодних - 75%). Можливий він і при 
внутрішньомасових процесах [30]. Повторюваність випадків крупного граду в Україні має добре 
виражений сезонний хід: максимум повторюваності (більше 70%) припадає на червень та липень, 
навесні та восени град великого діаметру спостерігається рідко. На повторюваність, інтенсивність 
та діаметр граду впливають місцеві орографічні особливості. У гірських районах і в передгір’ї град 
випадає частіше, ніж на рівнині. При цьому навітряні схили з теплою підстильною поверхнею є 
найбільш градонебезпечними.  Із збільшенням висоти місцевості над рівнем моря найбільша 
повторюваність зміщується на більш пізні місяці. Так, на заході України максимальна кількість 
крупного граду спостерігається у липні, а в центральних районах – у червні. У цьому ж регіоні 
розвиток градових процесів починається на місяць раніше. Найбільший діаметр  граду в Україні 
спостерігається з травня по липень, коли конвективні процеси досягають найбільшого розвитку 

Випадіння крупного граду має чітко виражений добовий хід, з максимумом о 15-18 год. У 
ранкові і нічні години він спостерігається дуже рідко. Найбільш ранні інтенсивні градобиття 
спостерігаються у гірських районах, більш пізні - на рівнинній території України, особливо у 
долинах річок та на узбережжі великих водойм. 

Град - явище локальне і повторюваність його по пункту незначна, оскільки просторовий 
масштаб градових процесів значно менше щільності мережі спостережень. Визначення 
градонебезпечності території по даним метеостанцій, при існуючій щільності мережі, не може 
правдиво відобразити частоту випадіння граду в даному регіоні. Тому для визначення 
градонебезпечності території брали кількість випадків з крупним градом по даним метеостанцій  
та даним шторм донесень з прогностичних підрозділів  і приводили їх до одиниці площі 1 млн.га 
(100км2) [26]. 

Проведені розрахунки показали, що в Україні на площі 100 км2 за 40 років може 
спостерігатись від 2 до 4 і більше випадків дуже інтенсивних градобиттів (рис.Б.6.1). Такий град 
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може пошкодити 1-2% площ сільськогосподарських культур в мезорайоні [26]. На території країни 
такі процеси бувають кожен рік. 

Виділяються регіони, де повторюваність випадків катастрофічного граду в мезорайоні у 
декілька разів більша. Найбільш небезпечними є  західні області України та АР Крим. Особливо 
виділяються Закарпатська, Івано-Франківська та Тернопільська області. У цьому регіоні на площі 
1 млн.га за 40років спостерігається 6-7  випадків граду, що досягає критеріїв СГЯ (рис.Б.6.1-
Б.6.12). Середній діаметр стихійного граду в цьому регіоні коливається від 23 до 29мм, а 
максимальний сягає 4000мм  Такі градобиття  можуть пошкодити до 20% площ 
сільськогосподарських культур [26]. На навітряних схилах височини з теплою підстильною 
поверхнею виникають найбільш сприятливі умови для розвитку інтенсивних градових процесів. 
Додатковим фактором активізації конвекції у цьому регіоні є вузькі долини річок, розташовані 
паралельно основним потокам повітряних мас, які підсилюють динамічний фактор. У цьому 
регіоні також спостерігається значна повторюваність південно-західних циклонів, які приносять 
вологі повітряні маси з Чорного та Середземного морів. Усі ці фактори разом створюють найбільш 
сприятливі умови для утворення інтенсивних градових процесів. При їх розвитку окремі ячейки 
можуть розвиватись по типу суперячейкових і зумовлювати утворення градових доріжок, коли 
інтенсивний град  одночасно  може спостерігатись на значній площі.  

Значна повторюваність випадків стихійного граду спостерігається також на південних, 
відкритих південним та південно-західним вологим повітряним масам, схилах Волино-
Подьльської, Придніпровської височин та Донецького кряжу. Град у цих регіонах випадає в 
основному плямами, тому й щільність випадків СГЯ на одиницю площі у мезорайоні невелика – 3-
4 випадки за 40років (рис.Б.6.1-Б.6.12). Проте інтенсивність градових процесів у цьому регіоні 
більша ніж на заході : середній діаметр граду може коливатись від 29 до 39 мм, а максимальний 
сягає 97мм. Найбільш небезпечним  є Баштанський район Миколаївської області, де конвективні 
явища можуть досягати дуже великої інтенсивності. У цьому районі спостерігається велика 
повторюваність не лише крупного граду, а й інших конвективних яищ: сильних  шквалів, злив, 
смерчів. На узбережжі морів та великих водойм кількість випадків крупного граду майже вдвічі 
менша, оскільки термічні інверсії, що виникають в умовах бризової циркуляції, послаблюють 
конвекцію. 

Дуже рідко інтенсивні градові процеси розвиваються на крайньому сході (Луганська та 
Донецька області) країни, де вологозапас повітряних мас недостатній для розвитку процесів такої 
інтенсивності. Середній діаметр стихійного граду в цьому регіоні коливається від 22 до 29 мм , а 
максимальний – сягає 40мм. Рідко інтенсивні градобиття спостерігаються і на Поліссі, де 
повітряні маси хоч і мають значний запас вологи, але температура повітря і особливо підстильної 
поверхні,  значно нижча, ніж на півдні, і недостатня для розвитку інтенсивної конвекції. У цих 
регіонах за 40 років  спостерігається найменша кількість випадків з СГЯ в мезорайоні  (1.1 - 1.7) Їх 
максимальний діаметр коливається в межах 30-50мм. Виняток становить Київська область на 
території якої ці процеси більш інтенсивні. (рис.Б.6.1-Б.6.12). 

Кількість випадків крупного граду на території України із року в рік змінюється. Проведений 
аналіз динаміки повторюваності граду небезпечного і стихійного діаметру показав, що протягом 
останніх десятиріч в Україні відмічається тенденція до збільшення їх кількості на площі 100 км2.  
При цьому кількість випадків з градом більше 6 мм суттєво зростає, а більше 20мм – не 
змінюється (рис.2.6, Б.6.1-Б.6.4, табл.2.11). Тобто  спостерігається тенденція до збільшення 
кількості небезпечного граду. Ці зміни значно посилились з кінця ХХст і були зумовлені  
збільшенням інтенсивності конвективних процесів Причиною цих змін стало суттєве підвищення 
температури повітря у нижній тропосфері та максимальної приземної температури в теплий 
період, яке супроводжувалось збільшенням вологовмісту атмосфери [5,6]. 
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Рисунок 2.6 – Зміна повторюваності  (кількість випадків на площі 100км2 за рік) 
небезпечного та стихійного граду в Україні  

 
Як зазначалось вище, кількість випадків за рік граду стихійного діаметру на площі 100км2 в 

Україні змінилась несуттєво, проте певні зміни стались в регіонах. Так на заході країни  протягом 
1971-2010рр   відмічається тенденція до зменшення кількості таких градобоїв, за винятком 
Тернопільської та Волинської областей (табл.2.7. рис.Б.6.1-Б.6.12). У північному та східному 
регіонах, навпаки, спостерігається тенденція до збільшення повторюваності СГЯ, за винятком 
Чернігівської області. При цьому протягом останніх 20 років кількість СГЯ у цьому регіоні 
суттєво збільшилось. Посилення інтенсивності градових процесів відмічається і в Кіровоградській, 
Дніпропетровській, Херсонській та, особливо, Миколаївській областях. У цьому регіоні 
відмічається тенденція до зростання не лише повторюваності, а й діаметру граду, як середнього, 
так і максимального. Збільшується діаметр граду також і в АР Крим, Запорізькій області. Суттєве ( 
з 90% достовірністю) збільшення діаметру СГЯ відмічається у Сумській області (табл.2.7, рис. 
Б.6.1-Б.6.12). 
 
Таблиця 2.7*** – Параметри лінійних трендів повторюваності (кількість випадків на площі 
100км2) та інтенсивності (середня та максимальна швидкість)  стихійного граду в Україні та 
її регіонах 

Повторюваність
Середня 
величина 

Максимальна 
величина Регіон Область, регіон 

α* p* α* p* α* p* 
Волинська 0.000 0.894 -0.054 0.750 -0.054 0.750 
Закарпатська -0.006 0.148 -0.207 0.124 -0.207 0.124 
Ів.-Франківська -0.010 0.060 -0.240 0.103 -0.265 0.085 
Львівська -0.002 0.617 -0.022 0.878 -0.114 0.534 
Рівненська -0.001 0.285 -0.106 0.285 -0.106 0.285 
Тернопільська 0.000 0.967 -0.020 0.907 -0.020 0.907 
Хмельницька -0.002 0.481 -0.083 0.463 -0.083 0.463 

За
хі
дн
ий

 

Чернівецька -0.004 0.183 -0.058 0.183 -0.058 0.183 

Західний регіон -0.003 0.053 -0.156 0.432 -0.316 0.185 
       

Продовження табл 2.7
Запорізька -0.002 0.510 0.052 0.764 0.036 0.836 
АР Крим -0.001 0.904 0.301 0.132 0.268 0.224 
Миколаївська 0.007 0.020 0.296 0.056 0.329 0.044 
Одеська -0.002 0.340 -0.430 0.090 -0.430 0.090 

П
ів
де
нн
ий

 

Херсонська 0.002 0.261 0.158 0.518 0.158 0.518 
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Південний регіон 0.001 0.662 0.175 0.379 0.167 0.600 
Житомирська 0.001 0.560 0.047 0.680 0.055 0.657 
Київська 0.002 0.464 0.221 0.341 0.222 0.341 
Сумська 0.003 0.161 0.206 0.092 0.206 0.092 

П
ів
ні
чн
ий

 

Чернігівська -0.001 0.606 -0.054 0.617 -0.057 0.607 

Північний регіон 0.001 0.348 0.309 0.132 0.372 0.135 
Донецька -0.002 0.132 -0.169 0.084 -0.169 0.084 
Луганська 0.001 0.451 0.107 0.388 0.107 0.388 

С
хі
дн
ий

 

Харківська 0.001 0.662 -0.088 0.551 -0.072 0.639 

Східний регіон 0.000 0.873 -0.050 0.782 -0.061 0.745 
Вінницька -0.003 0.219 -0.144 0.279 -0.147 0.273 
Дніпропетровська 0.001 0.764 0.042 0.812 0.051 0.779 
Кіровоградська 0.003 0.402 0.101 0.385 0.135 0.363 
Полтавська -0.004 0.107 -0.207 0.126 -0.246 0.174 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ий

 

Черкаська -0.002 0.568 0.011 0.940 0.011 0.940 

Центральний регіон -0.001 0.451 -0.159 0.442 -0.171 0.492 

Україна 0.000 0.545 0.092 0.445 0.065 0.830 
*, **, ***,  як у табл.2.1 

 
Оскільки град небезпечного діаметру являється дуже локальним явищем, існуюча мережа 

спостережень не може зафіксувати всі випадки таких СМЯ. Інформація про явища такої 
інтенсивності надходить з донесень із населених пунктів, які потерпіли внаслідок стихії.  
Протягом останніх років кількість і якість таких донесень значно знизилась. Зменшилась також 
кількість агрометеорологічних постів, які також надавали таку інформацію. Тому дані про СМЯ за 
останні два десятиріччя є неповними і отримані дані щодо зміни їх повторюваності та 
інтенсивності  являються ненадійними.  

2.7 Шквал 

Шквал – різке посилення вітру зі зміною напрямку протягом короткого проміжку часу. 
Небезпечними є шквали, швидкість вітру при яких від 15 до 25 м/с  сягає , а стихійними – 25 м/с і 
більше [23]. Шквал являє собою вихор з горизонтальною віссю обертання, його максимальна 
повторюваність спостерігається в після полуденні і вечірні години. Він часто супроводжується 
сильними опадами та градом.  Серед небезпечних явищ, що спостерігаються у теплий період 
шквали становлять невеликий відсоток, але левова доля збитків, заподіяних різним галузям 
господарства НЯ та СГЯ припадає саме на них. 

Шквал – один із типових проявів інтенсивної конвекції і в залежності від самої конвекції 
може охоплювати від декількох сотень квадратних метрів (локальні шквали, пов’язані з купчасто-
дощовими хмарами, що розвиваються в однорідній повітряній масі) до зон - мезомасштабу 
(шквали пов’язані з відповідними конвективними системами). Лінія шквалів (ЛШ) являє собою 
мезомасштабну систему глибокої конвекції - мезомасштабу. Протяжність ЛШ може сягати 
тисячі кілометрів, а ширина – 50-100км. 

Швидкість вітру при шквалах залежить від енергії низхідного потоку, сили вітру в 
тропосфері, швидкості потоку, контрастів температури та ін. [11]. Середня швидкість вітру під час 
небезпечних і стихійних шквалів в Україні коливається від 18 до 22 м/c. Стихійні шквали в 
Україні мають швидкість вітру переважно (82,8%) від 25 до 30 м/с. СГЯ зі швидкістю вітру 40 м/с 
і більше спостерігаються вкрай рідко - ~1%. Найбільшу інтенсивність небезпечні та стихійні 
шквали  мають на південному заході країни У цьому регіоні їх середня швидкість становить 20 - 
22 м/с, а максимальна – 32-40 м/с (рис.Б.7.5-Б.7.12). Шквали зі швидкістю 35 м/с і більше у  
регіоні становлять ~20%, у той час як у північних і південних областях – близько 7%, а у 
центральних – 4%. 
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Найчастіше (75%)     сильні шквали тривають менше 20хв. Близько 90% СГЯ  триває не 
більше 0.5год. Інколи спостерігаються шквали, що тривають понад годину. В Одеський області 
22.07 1987р. зафіксовано сильний шквал, який тривав більше 2год.  Швидкість  вітру  при  цьому  
сягала   25 м/с. Явище супроводжувалось крупним градом, діаметр якого був величиною з  
грецький горіх. Така тривалість може бути сумарною, коли спостерігається не один шквал, а лінія 
шквалів. Найбільш тривалі сильні шквали спостерігаються у південних і центральних областях 
України, а найменш тривалі – на сході. 

Повторюваність сильних шквалів  в Україні має добре виражений сезонний хід. Шквал, як  
один із типових проявів інтенсивної конвекції, виникає тоді, коли цей процес досягає найбільшого 
розвитку, найчастіше (~60%) - у червні та липні. Можливі вони також  і в холодний період. 
Весною спостерігається ~ 14% СГЯ,  а восени вдвічі менше. Зимові шквали становлять близько 
3%.  У південних та східних областях країни максимум сильних шквалів спостерігається у липні, а 
на решті території – у червні.  

Шквали мають чітко виражений добовий хід, з максимумом в після полуденні і вечірні 
години, що зумовлено інтенсивним розвитком конвекції у цей час. У цей період спостерігається 
близько 60% СГЯ. У ранкові і нічні години вони утворюються дуже рідко  

Сильні шквали мають незначну  повторюваність  по пункту, поширюються на невеликій 
території. Найчастіше (~78%) вони спостерігаються в одному адміністративному районі, рідше 
(~20%) – двох - п’яти. Тобто сильні шквали мають локальний характер. Тому для визначення 
шквалонебезпечності території (як і для крупного граду) кількість випадків з сильним шквалом, 
що спостерігались у даному регіоні, приводили до одиниці площі 1 млн. га (β-мезомасштаб). 

 Проведені розрахунки показали, що хоча СГЯ такої інтенсивності в Україні бувають кожен 
рік,  на площі 10000 км2 за 10 років сильних шквалів спостерігається вдвічі менше (1-2) ніж 
випадків крупного граду і в декілька разів більше, ніж смерчів. Зони, де буває найбільша кількість 
сильних шквалів співпадають із зонами, де спостерігається значна повторюваність і інших 
конвективних явищ: злив, граду, смерчів. Тобто значної інтенсивності  СГЯ набувають на 
території, де конвекція досягає найбільшого розвитку в Україні. Це насамперед західні і південні 
області країни. На сході явища такої інтенсивності бувають рідко і поширюються на незначну 
територію. Такі ж закономірності характерні і для шквалів, що мають швидкість більше 15 м/с. 
Найбільша кількість випадків НЯ та СГЯ такої інтенсивності на площі 100км2 за 40 років (1971-
2010рр) зафіксована у західному та південному регіоні країни. Особливо виділяється Львівська, 
Волинська, Одеська та Херсонська області, де сильні шквали спостерігаються найбільш часто і 
мають найбільшу щільність по території (21-32 випадки за 40 років на площі 100км2). Така ж 
кількість сильних шквалів характерна і для Черкаської області (рис.Б.7.1-Б.7.4). Середня 
швидкість вітру під час шквалу в цьому регіоні коливається в межах 19-20м/c,  а максимальна 
може сягати 40 м/c (рис.Б.7.1-Б.7.12). 

 Значну інтенсивність мають ці процеси  і на Поліссі ( за винятком Рівненської області), де за 
40 років спостерігалось 14-16 випадків НЯ та СМЯ на площі 100км2, а їх інтенсивність така ж, як і 
на заході. У Хмельницькій, Запорізькій областях  та АР Крим відмічається така ж повторюваність  
сильних шквалів як і на Полісі. проте їх інтенсивність. особливо максимальна, дещо нижча. 

Дуже рідко інтенсивні процеси, що зумовлюють виникнення небезпечних конвективних 
явищ, у  тому числі і сильних шквалів, розвиваються сході країни, де вологозапас повітряних мас 
недостатній для розвитку процесів такої інтенсивності. У цьому регіоні за 40 років спостерігалось 
3-7 випадків НЯ та СМЯ на площі 100км2., і  шквали мають найменшу інтенсивність: середня 
швидкість вітру коливається в межах 16-18 м/c, а максимальна – 26-34 м/c. Також рідко сильні 
шквали бувають на узбережжі морів та великих водойм, де термічні інверсії, що виникають в 
умовах бризової циркуляції, послаблюють конвекцію 

Із року в рік кількість небезпечних і стихійних шквалів в Україні змінюється.  Протягом 
останніх 40 років відмічається тенденція до збільшення їх кількості на площі 100км2.  Ці зміни 
відмічаються майже на всій території країни, але виділяються території, де збільшення 
повторюваності НЯ та СМЯ супроводжувалось зростанням їх інтенсивності, як середньої, так і 
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максимальної (рис.2.7). До таких регіонів належать насамперед  північні та східні області України 
при цьому на сході відмічається більш суттєве посилення максимальної швидкості вітру при 
шквалах. Такі ж тенденції спостерігаються і в Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, 
Дніпропетровській, Миколаївській областях та АР Крим. У Львівській області хоча небезпечних і 
стихійних шквалів стає більше, проте їх інтенсивність зменшується (табл.2.8, рис.Б.7.2, Б.7.6, 
Б.7.10). 
 
Таблиця 2.8*** – Параметри лінійних трендів повторюваності (кількість випадків на площі 
10км2) та інтенсивності (середня та максимальна швидкість)  небезпечних та стихійних 
шквалів в Україні та її регіонах 

Повторюваність
Середня 
величина 

Максимальна 
величина Регіон Область, регіон 

α* p* α* p* α* p* 

Волинська 0.016 0.354 0.039 0.737 0.090 0.483 

Закарпатська 0.032 0.002 0.286 0.013 0.317 0.011 

Ів.-Франківська 0.006 0.462 0.143 0.297 0.153 0.291 

Львівська 0.061 0.003 -0.103 0.065 -0.079 0.386 

Рівненська 0.021 0.017 0.157 0.224 0.194 0.149 

Тернопільська 0.024 0.049 0.137 0.333 0.155 0.305 

Хмельницька 0.057 0.009 0.221 0.093 0.284 0.050 

За
хі
дн
ий

 

Чернівецька 0.016 0.008 0.224 0.043 0.224 0.043 

Західний регіон 0.032 0.001 -0.060 0.025 -0.061 0.344 

Запорізька 0.019 0.109 0.042 0.691 0.093 0.440 

АР Крим 0.112 0.000 0.063 0.446 0.231 0.025 

Миколаївська 0.030 0.003 0.301 0.012 0.375 0.005 

Одеська 0.046 0.013 -0.098 0.275 0.005 0.966 

П
ів
де
нн
ий

 

Херсонська 0.002 0.842 0.112 0.213 0.161 0.155 

Південний регіон 0.041 0.000 -0.013 0.465 0.136 0.033 

Житомирська 0.061 0.000 0.232 0.024 0.360 0.004 

Київська 0.058 0.000 0.219 0.029 0.336 0.009 

Сумська 0.047 0.000 0.316 0.014 0.370 0.009 

П
ів
ні
чн
ий

 

Чернігівська 0.005 0.560 -0.141 0.224 -0.213 0.117 

Північний регіон 0.042 0.000 -0.107 0.000 -0.045 0.512 

Донецька 0.010 0.201 0.083 0.492 0.121 0.380 

Луганська 0.053 0.000 0.352 0.003 0.438 0.001 

С
хі
дн
ий

 

Харківська 0.058 0.000 0.233 0.039 0.383 0.003 

Східний регіон 0.041 0.000 0.029 0.600 0.192 0.009 

Вінницька -0.003 0.287 -0.152 0.293 -0.160 0.297 

Дніпропетровська 0.039 0.000 0.276 0.045 0.414 0.008 

Кіровоградська 0.014 0.120 -0.065 0.594 -0.065 0.634 

Полтавська -0.004 0.239 -0.178 0.172 -0.189 0.169 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ий

 

Черкаська 0.057 0.004 0.163 0.151 0.213 0.111 

Центральний регіон 0.019 0.001 -0.035 0.225 0.050 0.427 

Україна 0.035 0.000 -0.041 0.005 0.032 0.563 
*, **, ***,  як у табл.2.1 
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а) Україна 

 
б) південний регіон в) північний регіон 

Рисунок 2.7 – Зміна повторюваності та інтенсивності небезпечних та стихійних шквалів в 
Україні та її особливості в регіонах 

2.8 Вітер 

Вітер – це переміщення повітряних мас відносно земної поверхні [21]. Він характеризується 
напрямом та швидкістю, які визначаються горизонтальним баричним градієнтом 

Вітер, швидкість якого 25м/c  і більше, в Україні належить до стихійних метеорологічних 
явищ [23]. Він завдає значних збитків органам енергетики, зв’язку, сільському та комунальному 
господарству, транспорту та населенню країни. Піднімаючи в повітря пил та сніг, вітер погіршує 
видимість, ускладнюючи рух транспорту, створює снігові замети. Вітер також значно впливає на 
роботу транспорту і як безпосередній збурюючий фактор. При великих швидкостях вітру і при 
великій швидкості руху транспорту на останній можуть діяти значні аеродинамічні сили, що 
виникають при боковому вітрі. На прямолінійних ділянках доріг, де поїзд їде з великою 
швидкістю небезпечні  також раптові сильні пориви вітру. Причиною катастроф також можуть 
бути сильні вихрові збурення під несприятливо розташованими прольотами мостів. 

На узбережжі морів сильний вітер може зумовити  утворення  катастрофічних згонно-
нагонних явищ. Так, 16-17 грудня 1997 р. у Генічеську протягом 29 годин 40 хвилин спостерігався 
північно-східний вітер зі швидкістю 25-32 м/с, пориви якого сягали  37 м/с. Він завдав значних 
збитків економіці краю. До 60% підтоплення зазнав острів Бірючий. У зв’язку з підняттям рівня 
води припинено рух автотранспорту на Арабатській стрільці, стала неможлива доставка хлібу. На 
мілину сіло 4 риболовецькі судна,  підтоплено 5 баз відпочинку, у 10 селах спостерігався обрив 
ЛЕП. 
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 При сильному вітрі спостерігається інтенсивне випаровування, яке знижує вологість ґрунту 
та зменшує рівень води в водоймах. Ураганний вітер вириває з корінням і ламає дерева, зриває 
дахи і руйнує будинки, лінії електропередач та зв’язку, будівлі та споруди, виводить з ладу різну 
техніку. Внаслідок короткого замикання електромережі виникають пожежі, порушується 
постачання електроенергією, припиняється робота об’єктів. Люди можуть потрапити під обломки 
зруйнованих будівель і споруд, отримати тяжкі травми.   

По даним страхових компаній у світі  75 відсотків застрахованих збитків припадає на буревії, 
23% - на повені [24]. 

В Україні із усіх стихійних явищ вітер буває найбільш часто. Він утворюються переважно 
при виході південно-західних, південних  та пірнаючих циклонів і улоговин з північного заходу 

Найбільш часто (~76%)  спостерігається вітер зі швидкістю 25-30 м/с. Повторюваність вітру 
зі швидкістю 31-40 м/с становить ~23%. Ураганний вітер зі швидкістю більше 40 м/с буває дуже 
рідко, і переважно у високогірних районах Карпат та Криму 

Вітрове навантаження на споруди зростає із збільшенням швидкості вітру  та його 
тривалості. Ураганний вітер  в Україні  може тривати  від декількох хвилин до двох діб підряд.  
Більше двох діб він зберігається дуже рідко (~2%). Переважна більшість(88%) сильних вітрів 
спостерігається менше доби, при цьому переважають(~23%) вітри які тривають від 3 до 6 годин 
підряд. 

Найбільш тривалий сезон штормових вітрів в Україні починається у жовтні і закінчується в 
березні. У цей час їх середня тривалість коливається від 9 (лютий) до 15,5 год (грудень) підряд.  
Влітку ураганний вітер має найменшу тривалість, яка в середньому становить близько 4 год. У цей 
період активно розвинена конвективна діяльність при якій спостерігаються короткочасні 
посилення шквалистого вітру. 

Повторюваність вітру ураганної сили має чітко виражений річний хід, який повторює річний 
хід інтенсивності циклонічної діяльності в Україні, а саме,  повторюваності циклонів [10], які 
спостерігаються на її території. Найбільш небезпечним є холодний період: ~75% випадків 
штормового вітру спостерігається з жовтня  по березень з максимумом у січні - ~17%. У цьому 
місяці зафіксовано більше випадків сильного вітру, ніж за все літо.   Зумовлені вони, як правило, 
активною циклонічною діяльністю.  

У теплий період року в Україні спостерігається послаблення циклонічної і посилення 
антициклональної діяльності, яке призводить до зменшення швидкості вітру в цілому і відповідно 
зменшення повторюваності випадків ураганного вітру. Найменша кількість випадків сильного 
вітру в Україні спостерігається у травні та серпні-вересні. У липні спостерігається деяке 
збільшення повторюваності цього явища, яке зумовлене активізацією місцевого циклогенезу у цей 
період 

Оскільки штормовий вітер є результатом дії крупномасштабних центрів атмосфери, його 
виникнення рівно ймовірне  протягом усієї доби, з деякою перевагою у денні години  

Просторовий розподіл ураганних вітрів на території України характеризується великою 
неоднорідністю, зумовленою різноманіттям факторів, які впливають на швидкість вітру та його 
напрям. Серед них найбільш значимим є підстильна поверхня.  Повітряний потік, який зустрічає 
на  своєму шляху перепони, огинає їх з боків (найчастіше), або перевалює через них зверху. 
Огинаючи перепони, вітер перед ними слабшає, але з боків  - підсилюється, особливо біля їх 
виступів (миси берегових ліній, кути будівель). За перепоною швидкість вітру зменшується, там 
спостерігається вітрова тінь. Дуже суттєво збільшується швидкість вітру, коли він потрапляє у 
вузьку орографічну долину (наприклад, між гірськими хребтами, у проливах між високими 
островами, на вулицях міста) [33]. Підсилення вітру також спостерігається на відкритих 
височинах, особливо якщо їх висота більше 1000м та на узбережжі морів і великих водойм, що 
пов’язано з впливом бризової циркуляції [27].  

Сильний вітер, що досягає критеріїв СГЯ, в Україні спостерігається кожен рік. Така 
повторюваність характерна і для південних областей України. У західних і східних областях він 
спостерігається кожні два-три роки, а на півночі – три-чотири. Найбільш часто ураганний вітер 
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спостерігається в Івано-Франківській, Львівській областях та АР Крим, особливо на високогір’ї 
Карпат і Криму. У цих регіонах у пункті спостережень у середньому по області  кожен рік буває1-
2 випадки СГЯ, а на високогірї від 5 (Пожижевська) до 15 (Карабі-Яйла) випадків. Кожен другий 
рік спостерігається 10 і більше днів з СГЯ, середня швидкість буревію коливається від 28 до 34м/c, 
а максимальна швидкість вітру може сягати 40 м/с і більше і поширюватись на територію двох 
(95%) іноді більше адміністративних районів (рис.Б.8.1-8.12). Велику повторюваність сильні вітри 
мають і на Донецькому кряжі. Тут кожних два-три роки може спостерігатись до 4 випадків 
(Дар’ївка)  ураганного вітру їх середня швидкість 27-28 м/c, а максимальна - 40 м/с і більше. Таку 
ж повторюваність мають СГЯ у Прикарпатті. У Криму кожних три – п’ять років буває один-два 
випадки сильного вітру, а на узбережжі Чорного та Азовського морів дещо більше. У цих регіонах 
швидкість вітру, як середня, так і максимальна, менші ніж на високогір’ї (рис. Б.8.1-Б.8.12). 

Зміна макромасштабної циркуляції, яка спостерігається в Європі і Україні протягом останніх 
десятиріч привела до зменшення кількості циклонів, які виходять в Україну і посилення процесів 
антициклогенезу. Такі зміни суттєво вплинули на кінетичну енергію атмосфери та швидкість вітру 
і привели до зменшення середньої та максимальної швидкості вітру в приземному шарі атмосфери 
[17]. З 99% достовірністю можна стверджувати, що кількість сильних буревіїв коли швидкість 
вітру перевищує 25м/с в Україні також зменшується. Зменшується також як середня, так і 
максимальна швидкість вітру, який сягає критерію стихійного явища погоди Ці тенденції 
спостерігаються майже на всій території України, за винятком Херсонської області, де 
відмічається  суттєве збільшення кількості сильних вітрів та їх інтенсивності та Одеської області, 
на території якої при незначному зменшенні кількості випадків сильних вітрів відмічається 
тенденція до їх посилення (табл.2.9, рис.2.8, Б.8.2-Б.8.12). Найбільш суттєво зменшилась 
повторюваність та інтенсивність стихійних буревіїв у північному та центральному регіоні 
України, особливо у Чернігівській та Полтавській областях. Суттєве зменшення кількості сильних 
вітрів та їх швидкості протягом 1971-2010рр відмічається і в Івано-Франківській, Львівській, 
Запорізькій та Луганській областях. 
 
Таблиця 2.9*** – Параметри лінійних трендів повторюваності (кількість випадків) та 
інтенсивності (середня та максимальна швидкість)  сильних вітрів**** у пункті спостережень 
в Україні та її регіонах 

Повторюваність Середня величина 
Максимальна 
величина Регіон Область, регіон 

α** p*** α** p*** α** p*** 
Волинська -0.067 0.067 -0.365 0.056 -0.355 0.085 

Закарпатська -0.037 0.016 -0.290 0.119 -0.315 0.107 

Ів.-Франківська -0.196 0.00002 -0.169 0.202 -0.333 0.026 

Львівська -0.423 0.0005 -0.227 0.103 -0.393 0.023 

Рівненська -0.027 0.136 -0.235 0.186 -0.277 0.145 

Тернопільська -0.051 0.089 -0.142 0.452 -0.171 0.394 

Хмельницька -0.095 0.025 -0.526 0.002 -0.625 0.001 

За
хі
дн
ий

 

Чернівецька -0.009 0.539 -0.300 0.108 -0.309 0.104 

Західний регіон -0.919 0.001 -0.054 0.385 -0.222 0.019 

Запорізька -0.124 0.004 -0.448 0.004 -0.494 0.004 

АР Крим -0.265 0.069 -0.034 0.066 -0.111 0.099 

Миколаївська -0.004 0.834 -0.048 0.792 -0.062 0.740 

Одеська -0.014 0.726 0.019 0.922 0.019 0.923 

П
ів
де
нн
ий

 

Херсонська 0.237 0.002 0.259 0.010 0.399 0.002 

Південний регіон -0.177 0.475 0.006 0.653 0.019 0.762 

Житомирська -0.062 0.047 -0.497 0.006 -0.541 0.006 

П
ів
ні

чн
ий

 

Київська -0.063 0.028 -0.217 0.253 -0.253 0.207 



 
 

42 
 

Сумська -0.026 0.024 -0.186 0.261 -0.200 0.237 
Продовження табл 2.7

Чернігівська -0.061 0.001 -0.639 0.0004 -0.684 0.0003 

Північний регіон -0.211 0.002 -0.347 0.032 -0.448 0.011 

Донецька -0.093 0.054 -0.157 0.363 -0.217 0.269 

Луганська -0.279 0.0002 -0.238 0.136 -0.359 0.043 

С
хі
дн
ий

 

Харківська -0.090 0.025 -0.271 0.127 -0.319 0.086 

Східний регіон -0.462 0.001 0.013 0.901 -0.131 0.325 

Вінницька -0.094 0.042 -0.283 0.137 -0.344 0.089 

Дніпропетровська -0.080 0.032 -0.565 0.0003 -0.620 0.0004 

Кіровоградська -0.057 0.100 -0.223 0.238 -0.251 0.197 

Полтавська -0.043 0.008 -0.332 0.065 -0.355 0.054 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ий

 

Черкаська -0.080 0.025 -0.569 0.002 -0.593 0.002 

Центральний регіон -0.354 0.011 -0.283 0.011 -0.377 0.004 

Україна -2.082 0.001 -0.013 0.231 -0.106 0.028 
*, **, ***,  як у табл.2.1 

****25 м/c і більше 

 
Найбільші зміни повторюваності та інтенсивності сильних вітрів в Україні спостерігаються з 

середини 80-х рр. ХХ ст. і  досягли свого максимуму на початку ХХІ ст. (рис.2.8) 
 

а) Україна 

 
б) західний регіон в) Херсонська область 

Рисунок 2.8 – Зміна повторюваності та інтенсивності сильного вітру в Україні та її 
особливості в регіонах 
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2.9 Хуртовина 

Хуртовина – перенесення та завихрення снігу сильним поривчастим вітром під час снігопаду 
та здіймання його з поверхні снігового покриву [21]. Хуртовини, при яких швидкість вітру в усі 
терміни спостережень сягає 15 м/c і більше і триває 12 год і більше  є стихійними [23]. Такі 
хуртовини становлять значну загрозу для роботи транспорту, зв’язку, органів енергетики, 
житлово-комунального господарство, завдають значних збитків сільському господарству. Під час 
сильної хуртовини через погонний метр дороги за хвилину переноситься 8-10кг снігу, а через 
стандартний залізничний щит, площею 4м2, за добу переноситься до 15 тон снігу [31]. Для 
боротьби з заметами і для розчистки шляхів у нашій країні щорічно витрачається десятки 
мільйонів гривен. 

В Україні переважають (70%) сильні хуртовини під час яких середня швидкість вітру 
коливається від 15 до 30 м/с. Явище такої інтенсивності має найбільшу(~95%) повторюваність у 
північних і центральних областях країни. Хуртовини більшої інтенсивності спостерігаються у 
південному і особливо західному регіонах. На цій території середня швидкість вітру під час 
сильної хуртовини може коливатись від 25 до 29 м/с, а максимальна сягати 40 м/с і більше 
(рис.Б.9.5-Б.9.13). Так в Івано-Франківській області хуртовини зі швидкістю ~ 40 м/с  становлять 
майже четвертину усіх випадків. Найменшу інтенсивність сильні хуртовини мають на півночі та 
на північному сході країни. у цьому регіоні середня швидкість вітру під час хуртовини може 
коливатись від 17 до 21 м/с. а максимальна сягати 24 м/с (рис.Б.9.5-Б.9.13). 

На інтенсивність хуртовини  дуже впливають місцеві умови, особливо захищеність пункту. 
Сильні і тривалі хуртовини спостерігаються переважно на відкритих і підвищених ділянках земної 
поверхні [4,15,23]. 

Тривалість сильних хуртовин є дуже важливою складовою їх небезпечності. У більшості 
випадків (~95%)  хуртовина на території України триває не більше двох діб.   Середня по області 
тривалість катастрофічних хуртовин в Україні коливається від 15 до 30 год. Найбільш тривалі 
хуртовини спостерігаються на  високогір’ї Карпат і Криму, на Донецькому кряжі та на сході 
України. У цих регіонах сильні хуртовини, що тривають від однієї до  трьох діб становлять 
близько половини усіх випадків. Хуртовини, що тривають більше трьох діб спостерігаються рідко 
-3-5%. Максимальна тривалість сильних хуртовин коливається від 20год у Хмельницькій області 
(15-16.02 1969р. – Шепетівка) до 100год  і більше. Абсолютний максимум  був зафіксований  10-
20.02 1969р. у Луганській області (Дар'ївка) і становив 242 год. 

Повторюваність сильних хуртовин має чітко виражений річний хід, зумовлений сезонним 
розвитком атмосферних процесів. В Україні найбільш сильні і тривалі хуртовини спостерігаються 
з жовтня по квітень, досягаючи максимального поширення та інтенсивності у лютому (40,4%) та 
січні(26,7%), на  переважній більшості території. На заході країни найбільш інтенсивні хуртовини 
спостерігаються у січні. Весною буває близько 12% сильних хуртовин, а восени дещо менше – 6%. 
На високогір’ї Карпат та Криму цей відсоток більший . 

 Перші сильні хуртовини виникають у жовтні на заході країни (Карпати ). На півночі вони 
можуть досягти такої інтенсивності у грудні, а на решті території – у листопаді.  

Утворення сильних і тривалих хуртовин є результат дії крупномасштабних центрів 
атмосфери, тому їх виникнення рівно ймовірне протягом усієї доби, з деякою перевагою у денні 
години. При цьому СГЯ можуть поширюються на значну площу і одночасно можуть 
спостерігаються у трьох і більше адміністративних районах. Інколи явище такої інтенсивності 
може спостерігатись на території однієї або декількох областей. 

В Україні сильні хуртовини спостерігаються майже кожен рік. Найбільша кількість СГЯ 
відмічається на заході України, особливо в Івано-Франківській та Закарпатській областях (2-9 
випадків за 10років). У цих регіонах стихійні хуртовини мають найбільшу швидкість вітру і 
тривалість (рис.Б.9.1-Б.9.12). Оскільки рельєф на даній території дуже розчленований, то 
інтенсивна хуртовина одночасно може спостерігатись на  невеликій площі (один, інколи два 
адміністративні райони). 
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Значна повторюваність сильних хуртовин характерна для півдня та південного сходу країни 
(з максимумом на Донецькому кряжі та Приазовській височині). У цьому регіоні в пункті 
спостережень може відмічатись 4-8 випадків СГЯ за 100років, на Херсонщині дещо менше. У 
цьому регіоні тривалість і швидкість вітру дещо менші, ніж у гірських районах, хуртовини  
можуть поширюватись на значну площу: у більшості випадків СГЯ спостерігались більш ніж у 
одному адміністративному районі (рис.Б.9.1-Б.9.12).  

 У північних і центральних областях України СГЯ такої інтенсивності  спостерігаються 
рідше – 1-3 випадки за 100років . СГЯ мають невелику інтенсивність, хоча  поширюватись можуть 
на значні площі(рис.Б.9.1-Б.9.12). 

Зміна макро- та мезомасштабної циркуляція, яка спостерігалась у другій половині ХХ ст. у 
Північній півкулі [22,28],  зумовила зменшення випадків сильних баричних градієнтів, які 
зберігались тривалий час на території України і призводили до виникнення сильних і тривалих 
вітрів протягом  року. Це зумовило зменшення не лише кількості випадків сильного вітру, а й 
сильних хуртовин (рисю2.8, 2.9). Найбільш суттєві зміни спостерігаються у південному та  
північному  регіонах України. На цій території можна з 95% достовірністю говорити про 
зменшення кількості стихійних хуртовин та середньої і максимальної швидкості вітру, який 
спостерігається під час цього явища. Значиме зменшення повторюваності та інтенсивності 
сильних хуртовин відмічається і на сході України, особливо у Харківській області. Такі ж 
тенденції характерні і для Львівської, Запорізької областях та АР Крим. Проте в Івано - 
Франківській і Закарпатській областях, особливо на високогір’ї Карпат відмічається суттєве 
збільшення повторюваності сильних хуртовин та посилення вітру під час СМЯ (табл.2.10, 
рис.Б.9.2 - Б.9.12). 
 
Таблиця 2.10*** – Параметри лінійних трендів повторюваності (кількість випадків) та 
інтенсивності (середня та максимальна швидкість)  стихійних хуртовин**** у пункті 
спостережень в Україні та її регіонах 

Повторюваність Середня величина 
Максимальна 
величина Регіон Область, регіон 

α** p*** α** p*** α** p*** 
Волинська -0.003 0.110 -0.076 0.110 -0.076 0.101 
Закарпатська 0.043 0.028 0.428 0.035 0.558 0.016 
Ів.-Франківська 0.141 0.051 0,096 0.646 0,139 0.585 
Львівська -0.017 0.013 -0,313 0.014 -0,329 0.014 
Рівненська -0.005 0.344 -0,106 0.191 -0,107 0.202 
Тернопільська -0.009 0.188 -0,142 0.230 -0,146 0.237 
Хмельницька 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

За
хі
дн
ий

 

Чернівецька -0.002 0.370 -0,035 0.370 -0,035 0.370 

Західний регіон 0.147 0.068 -0.014 0.332 0.097 0.661 
Запорізька -0.031 0.032 -0.243 0.054 -0.255 0.060 

АР Крим -0.086 0.004 -0.381 0.038 -0.439 0.041 
Миколаївська -0.002 0.794 -0.026 0.790 -0.024 0.819 
Одеська 0.01 0.692 0.052 0.664 0.060 0.642 

П
ів
де
нн
ий

 

Херсонська 0.005 0.661 0.112 0.182 0.113 0.221 

Південний регіон -0.104 0.051 -0.380 0.022 -0.458 0.026 
Житомирська -0.009 0.051 -0.115 0.050 -0.126 0.049 
Київська -0.007 0.131 -0.072 0.131 -0.079 0.131 
Сумська 0.001 0.887 0.048 0.438 0.048 0.455 

П
ів
ні
чн
ий

 

Чернігівська -0.01 0.031 -0.145 0.020 -0.152 0.021 

Північний регіон -0.025 0.056 -0.212 0.031 -0.230 0.026 
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Донецька -0.003 0.868 0.212 0.142 0.204 0.189 
Луганська -0.03 0.037 -0.216 0.106 -0.277 0.068 

С
хі
дн
ий

 

Харківська -0.023 0.036 -0.215 0.032 -0.243 0.031 

Східний регіон -0.056 0.095 -0.054 0.720 -0.133 0.476 
Вінницька -0.007 0.023 -0.129 0.023 -0.129 0.023 
Дніпропетровська 0.006 0.690 0.098 0.458 0.086 0.544 
Кіровоградська -0.009 0.137 -0.097 0.214 -0.117 0.181 
Полтавська -0.006 0.119 -0.123 0.142 -0.123 0.142 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ий

 

Черкаська -0.004 0.196 -0.091 0.239 -0.091 0.239 

Центральний регіон -0.02 0.247 -0.184 0.192 -0.219 0.163 

Україна -0.013 0.904 -0.072 0.543 -0.050 0.764 
*, **, ***,  як у табл.2.1 

****15 м/c і більше тривалістю довше 12 год 

 
Найбільш активно ці тенденції в Україні простежувались з  початку 70-х до середини 90-х 

років ХХ ст. З кінця ХХ ст. з’явилась тенденція до посилення хуртовинної діяльності в Україні 
(рис.2.9) 

 

 
Рисунок 2.9 – Зміна повторюваності та інтенсивності стихійних хуртовин в Україні  

2.10 Пилова буря 

Пилова буря – перенесення на значну відстань великої кількості пилу(піску) сильним вітром 
у приземному шарі атмосфери. Пилові бурі, при яких швидкість вітру в усі терміни спостережень 
сягає 15 м/c і більше і триває 12 год і більше,  є стихійними [23`]. 

Пилові бурі спричиняють значні збитки економіці країни. Вони пошкоджують і знищують 
посіви сільськогосподарських культур, руйнують орний шар грунту, знижують родючість земель, 
засипають будинки, дороги наносами пилу та піску. Під час пилових бур з кожного шару пашні 
товщиною 1 см зноситься до 30 кг/га азоту, до 22 кг/га фосфору, більше 30 кг/га калію [17].  

Сприятливими умовами для формування сильних пилових бурь є тривалі засушливі періоди, 
протягом яких не буває опадів більше 5 мм за добу, відсутність рослинності або снігового 
покриву, порушення структури ґрунту, орографія і стійке підсилення вітру [17]. Суттєво впливає 
на утворення пилової бурі структура і ступінь зволоження ґрунту. Так, при вологості ґрунту в шарі 
0-20 см більше 25 мм пилові бурі утворюються при швидкості вітру більше 15 м/с, а при вологості 
менше 10 мм вони виникають і при швидкості 8-10 м/с. У залежності від механічного складу 
грантів вітрова ерозія виникає при різній швидкості вітру: піщаний грунт – 3-4 м/с, легко 
суглинистий – 4-6 м/с, важко суглинистий - 5-7 м/с, глинистий - 7-9 м/с [14,17].  

В Україні найбільш інтенсивні і тривалі  пилові бурі спостерігаються лише у південних і 
східних областях країни.  На решті території явище такої інтенсивності за досліджуваний період 
не спостерігалось (рис.Б.10.1-Б.10.4). Вони поширюються на значній території країни. Майже у 
80% випадків СГЯ спостерігались на площі не менше 10 адміністративних районів. Іноді СГЯ 
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можуть поширюватись  на території декількох областей. Запиленість атмосфери по вертикалі 
може при цьому коливатись від 1-2 м до 6-7 км. 

Сильні пилові бурі в регіоні спостерігаються кожні 4-5 років, а в пункті спостережень 
можуть бути один раз на 100років. Частіше вони бувають у Запорізькій та Донецькій областях 
(рис. Б.10.1, Б.10.3-10.4).  Середня швидкість вітру при цьому коливається від 19 до 26 м/с, а 
максимальна може сягати 34 м/с. У Херсонській та Дніпропетровській областях стихійні пилові 
бурі бувають рідше, проте їх інтенсивність значно більша: середня швидкість вітру коливається 
від 28 до 36 м/с, а максимальна  біля 40 м/с. Один раз на 100років у пункті спостережень може 
відмічатись сильна пилова буря і в Луганській області, але  СГЯ в цьому регіоні має найменшу 
інтенсивність: середня  швидкість вітру під час пилової бурі становить 19 м/с, а максимальна -22 
м/с (рис.Б.10.1-Б.10.12). 

В Україні переважають (81%) сильні бурі тривалість яких менше двох діб (12-48 год). 
Інтенсивні бурі, які тривають п’ять діб і більше становлять близько 1%. Найбільш інтенсивні і 
тривалі пилові бурі спостерігаються в кінці зими (лютий - 62%) – на початку весни (березень - 
20%).  Це характерно для усієї території країни. Влітку та восени  пилові бурі такої інтенсивності 
за досліджуваний період (1971-2010рр.) не зафіксовані. Найбільш інтенсивні пилові бурі 
спостерігаються в січні. У цьому місяці середня величина максимальної швидкості вітру  при СГЯ 
становить близько 28 м/c.  

Пилові бурі, в цілому [19], і стихійні, зокрема, мають чітко виражений добовий хід. 
Виникають вони переважно у ранкові години(~30% з 9 до 12 год.). У вечірні, і особливо нічні 
години, бувають дуже рідко. Такий хід відповідає добовому ходу швидкості вітру, умовам 
вологості повітря і поверхневих шарів ґрунту. 

Спостерігаються пилові бурі у засушливі і суховійні роки [32]. Із року в рік їх частота  
змінюється. Найбільш тривалі та інтенсивні пилові бурі спостерігались у 1969 році, коли вони 
поширились на більшу частину території України. У наступні роки СГЯ виникали значно рідше, 
охоплювали меншу територію, мали меншу інтенсивність та тривалість (табл.2.11, Б.10.2-Б.10.12). 
 
Таблиця 2.11*** – Параметри лінійних трендів повторюваності (кількість випадків) та 
інтенсивності (середня та максимальна швидкість)  стихійних пилових бур**** у пункті 
спостережень в Україні та її регіонах 

Повторюваність Середня величина 
Максимальна 
величина Регіон Область, регіон 

α** p*** α** p*** α** p*** 
Західний регіон Не спостерігалось 

Запорізька -0.058 0.013 -0.318 0.013 -0.374 0.009 

АР Крим -0.026 0.024 -0.226 0.010 -0.274 0.012 

Миколаївська Не спостерігалось 
Одеська 0.006 0.155 0.096 0.155 0.099 0.155 

П
ів
де
нн
ий

 

Херсонська 0.009 0.155 0.118 0.155 0.124 0.155 

Південний регіон -0.069 0.044 -0.351 0.014 -0.406 0.015 

Північний регіон Не спостерігалось 
Продовження табл 2.5

Донецька -0.010 0.206 -0.113 0.130 -0.130 0.126 

Луганська -0.007 0.580 -0.023 0.580 -0.027 0.580 

С
хі
дн
ий

 

Харківська Не спостерігалось 

Східний регіон -0.017 0.394 -0.113 0.130 -0.132 0.129 

Вінницька 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ц
ен
т

ра
ль
н

ий
 

Дніпропетровська -0.009 0.156 -0.121 0.156 -0.128 0.177 
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Кіровоградська Не спостерігалось 
Полтавська Не спостерігалось 
Черкаська Не спостерігалось 

Центральний регіон -0.009 0.156 -0.121 0.156 -0.128 0.177 

Україна -0.095 0.050 -0.345 0.013 -0.417 0.015 
*, **, ***,  як у табл.2.1 

****15 м/c і більше тривалістю довше 12 год 

 
У періоди 1975-1976, 1978-1983,1985-2006, 2008-2010рр. стихійних пилових бур в Україні не 

спостерігалось (рис.2.10). Їх відсутність можна пояснити достатньою кількістю опадів у цей 
період  та зменшенням швидкості вітру. В останні роки  з’являтись тенденція до зростання 
інтенсивності процесів, що зумовлюють утворення пилових бур. Так, у квітні 2003 року на півдні 
України спостерігалась  пилова буря,яка майже досягла критеріїв СГЯ. В окремих пунктах: 
Чорноморське, Бехтери, Маріуполь, Дар’ївка  майже 10год безперервно спостерігалась швидкість 
вітру 15м/с і більше. Вона завдала значних збитків сільському господарству. СГЯ такої 
інтенсивності в Україні не відмічалось більше 20 років. 

 
Рисунок 2.10 – Зміна повторюваності стихійних пилових бур  в Україні  
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ВИСНОВКИ 
 

Протягом 1971-2010рр в Україні спостерігалась значима зміна  повторюваності та 
інтенсивності небезпечних і стихійних явищ погоди. Ці зміни значною мірою  зумовлені зміною їх 
умов формування, і насамперед зміною атмосферної циркуляції та термічного режиму.  

Підвищення температури повітря, особливо мінімальної у холодний період, зумовило зміну 
структури опадів. У багатьох регіонах України  відмічається тенденція до зростання 
повторюваності дощу і мокрого снігу що привело до  збільшення кількості випадків налипання 
мокрого снігу небезпечного діаметру,  проте кількість випадків з небезпечною та стихійною 
ожеледдю та складними відкладеннями зменшилась,  хоча з початку ХХІ ст. спостерігається 
збільшення кількості таких явищ.  

Протягом останніх 40років в Україні також значимо збільшилась повторюваність та 
інтенсивність сильних снігопадів . Найбільш суттєві зміни сталися протягом останніх десятиріч і 
привели до зміни локалізації цих явищ. Так, якщо в 1971-1990рр найбільша повторюваність 
стихійних снігопадів відмічалась на заході та північному заході країни, то протягом останніх 
десятиріч їх кількість у цьому регіоні зменшилась і суттєво зросла на півдні та південному сході. 

У теплий період року ріст температури повітря, особливо максимальної, та вологовмісту 
атмосфери зумовили в Україні збільшення інтенсивності конвекції – конвективно доступної 
потенційної енергії, швидкості висхідних рухів, зниження рівня конденсації і підвищення рівня 
конвекції і привели до збільшення нестійкості атмосфери. Внаслідок таких змін збільшилась 
кількість та інтенсивність  небезпечних і стихійних опадів, шквалів, граду 

Зміна макро- та мезомасштабної циркуляція, яка спостерігалась у другій половині ХХ ст. у 
Північній півкулі,  зумовила зменшення випадків сильних баричних градієнтів, які зберігались 
тривалий час на території України і призводили до виникнення сильних і тривалих вітрів протягом  
року. Це зумовило зменшення не лише кількості випадків сильного вітру, а й сильних хуртовин та 
пилових бур. 

Виявленні тенденції зміни повторюваності та інтенсивності небезпечних і стихійних явищ 
погоди  мають регіональні особливості, зумовлені зміною їх умов формування на цій території 
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Інструкція користувача бази даних  

„СТИХІЯ” 
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ВСТУП 
 

База даних (БД) „Стихія” призначена для просторово-часового аналізу багаторічних даних 
спостережень за  небезпечними та стихійними метеорологічними явищами  погоди  

Областю інформаційного забезпечення БД є територія України, інформаційною основою – 
узагальнені за періоди (1971-1990, 1991-2010, 1971-2010рр) дані про повторюваність та 
інтенсивність небезпечних та стихійних явищ погоди.  

В БД  реалізовані наступні функції: 
64 пошук інформації для користувача за всіма джерелами і по всіх корпоративних 

системах: 
65 для будь-якого пункту спостережень, області, регіону і України в цілому, можна 

отримати інформацію про повторюваність та величину НЯ та СГЯ за 1971-1990, 1990-2010 та в 
цілому за 1971-2010ррю 

66 введення та редагування вхідних даних в автоматичному, інтерактивному режимі; 
67 представлення інформації в текстовому та табличному вигляді. 
68 забезпечення можливості розповсюдження інформаційної продукції на Web,.  
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1  ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 
 

1.1 Технічна підтримка  
БД реалізована як серверний Інтернет додаток. Введення запиту користувача на пошук 

інформації в БД і отримання відповіді на запит здійснюються по мережі Інтернет. Для доступу до 
БД можна використовувати будь-який доступний Інтернет-браузер. 

Для експлуатації програми необхідний комп’ютер з наступною мінімальною конфігурацією: 

 IBM РС-сумісний комп’ютер з процесором Pentium II або вище; 
 128 MБ оперативної пам’яті; 
 150 MБ вільного простору на жорсткому диску С; 
 90 МБ вільного простору на жорсткому диску D; 
 монітор з VGA-адаптером. 
На комп'ютері користувача (не нижче Рentium III) повинне бути встановлене наступне 

загальне програмне забезпечення: 
1) операційна система MS Windows (XP,7); 
2) Інтернет оглядач з підтримкою javascript (Internet Expolrer, Mozila Firefox). 
Користувачеві поставляється дистрибутив програми на CD, інструкція користувача. 
1.2 Порядок інсталяції та послідовність роботи 
    1.2.1 Порядок інсталяції 
Для того, щоб розпочати роботу з БД, необхідно інсталювати локальний  HTTP сервер та 

програмне забезпечення БД на комп’ютер користувача. 
Інсталювання локального HTTP сервера. Запустити на виконання програму apachewin32.exe . 

Далі слідувати  інструкціям по установці (погоджуватися та натискати кнопки Next,  Finish). 
Сервер буде інстальовано на диск C. 

Інсталювання драйвера бази баних. Запустити на виконання програму SetupBDE.exe. Далі 
слідувати  інструкціям по установці (погоджуватися та натискати кнопки Next,  Finish). Дані 
будуть записані в каталог C:\Atables . 

Інсталювання  бази баних. Розпакувати файл “Styhiya.zip” в кореневий каталог на диск С. 
При появі повідомлення «Замінити …» - погоджуватись з заміною. Після завершення роботи 
програми база даних буде записана в каталог C:\Atables. 

Вивести ярлик  “Стихія.lnk”  з папки C:\Atables на робочий стіл. 
 
 
 
Запуск БД та сервера. 
1. Для запуску на роботу БД натиснути (подвійний клік лівою клавішею миші) ярлик  

“Стихія.lnk”  на робочому столі. З'явиться два вікна: вікно HTTP сервера та вікно інтернет-
навігатора (рис. А.1, А.2): 
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Рисунок А.1 - Вікно HTTP сервера 

 
 

 
Рисунок А.2 - Вікно інтернет-навігатора 
 
Для того, щоб увійти в БД, необхідно ввести логін  (ім’я користувача) та пароль. Після 

завершення роботи з БД, вікна інтернет-навігатора та HTTP сервера Apache  необхідно закрити. 
Для цього у вікні навігатора натиснути на  у верхньому правому куті екрану та  на будь-яку 
клавішу у   вікні HTTP сервера. Сервер буде зупинено.   

Запуск БД з іншого комп'ютера 
Оскільки БД реалізується як Internet-система, то передбачається можливість паралельної 

роботи з однією базою даних багатьох користувачів. Для цього необхідно відкрити НТТР сервер і 
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інформаційна система буде доступна з будь-якого комп’ютера локальної мережі. Для цього на 
віддаленому комп’ютері повинен бути встановлений лише Інтернет навігатор Microsoft Internet 
Explorer або Mozilla Firefox.  

Для загрузки  БД необхідно :  
- відкрити вікно Інтернет навігатора 
- в адресному  рядку вказати IP адресу комп’ютера, на якому встановлено ІДС та запущено 

сервер, наприклад,  http://192.168.0.1/ap?aux=&breaf=x  
- натиснути Enter 

Дізнайтесь IP адресу комп’ютера, на якому БД встановлена, у свого системного 
адміністратора. 

 
Рекомендації при використанні Mozilla Firefox 
Для того, щоб завантаження сторінок БД  в Mozilla Firefox проходило швидше, потрібно 

настроїти Інтернет навігатор так, щоб він оминав проксі-сервер комп’ютерної мережі і напряму 
звертався за сторінкою до комп’ютера, на якому БД інстальована. Для цього в меню Mozilla 
Firefox обрати : 

—  Tools/Options (рис.А.3); 
— Advanced/Network/Connect/Settings (1,2,3 на рис.А.4); 
— в полі "No Proxy for “ вказати localhost,127.0.0.1,192.168.1.0,  
де 192.168.1.0 IP- адреса комп’ютера, де БД встановлено (рис.А.5). 
 

 
 
Рисунок А.3 – Вікно меню Mozilla Firefox 
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Рисунок А.4 – Вікно меню опцій Mozilla Firefox 
 

 
Рисунок А.5 – Вікно меню установок проксі сервера  Mozilla Firefox 
 
БД не буде працювати, якщо відключено використання Javascript (рис.А.6): 
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Рисунок А.6 – Вікно меню установок Javascript.в Mozilla Firefox 
 
Рекомендації при використанні Microsoft Internet Explorer 
Для того, щоб завантаження сторінок БД  в Internet Explorer проходило швидше, потрібно 

настроїти Інтернет навігатор так, щоб він оминав проксі-сервер комп’ютерної мережі і напряму 
звертався за сторінкою до комп’ютера, на якому БД інстальована. Для цього в меню Internet 
Explorer обрати: 

— Сервис/Свойства обозревателя (рис.А.7); 
— Подключения/Настройка LAN (включити "Не использовать прокси сервер для 

локальных адресов")/Дополнительно (1,2,3,4 на рис.А.8); 
— в полі "Исключения" вказати localhost,127.0.0.1,192.168.1.0,  
де 192.168.1.0 IP- адреса комп’ютера, де БД встановлено (рис.А.9). 

 
 

Рисунок А.7 - Вікно меню Internet Explorer 
 



 
 

58 
 

  
 
Рисунок А.8 - Вікно меню налаштувань Internet Explorer 
 

 
Рисунок А.9 – Вікно меню налаштувань проксі-сервера  Internet Explorer 
 
1.2.2 Послідовність роботи. Вхід  до БД можна здійснити після введення паролю 
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користувача на  головній  сторінці програми «Стихія» (рис.А.2). 
Послідовність роботи визначається користувачем, для зручності якого розроблені різні 

елементи навігації. Перелік розділів БД представлений в основному меню, розташованому у 
верхній частині сторінки (рис.А.10). 

 

  
Рисунок А.10 – Тематичні розділи БД та список небезпечних явищ, представлених в ній 
 
Вказівка вибраного розділу здійснюється за допомогою заміни background картинки з назвою 

розділу і використанні смуги синього кольору. Залежно від того, яку сторінку розглядає 
користувач, міняється також і навігаційна панель, яка представляється у вигляді посилань. По цих 
посиланнях можна повернутися на будь-яку кількість кроків .. 

1.3 Порядок перевірки працездатності 
Працездатність БД перевіряється шляхом завантаження його сторінок в Інтернет-браузер. 

При цьому  використовуються наступні конструкції інтерфейсу: 
a) Основне меню, що містить перелік розділів верхнього рівня БД. 
b) Навігаційна панель, призначена для допомоги в орієнтуванні по БД організовує 

лінійну ієрархію розділів і дозволяє повернутися на будь-яку кількість кроків назад без 
використання меню. 
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 2  ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ 
2.1 Структура  та  формування запитів до БД 
Бази даних містять узагальнену інформацію про  кількість випадків, інтенсивність та 

локалізацію небезпечних та стихійних явищ погоди у різні часові інтервали: 1971-2010, 1971-1990, 
1991-2010рр. Також у БД  представлена інформація про динаміку цих величин за період 1971-
2010рр: коефіцієнт лінійного тренду та його значимість для пунктів спостережень  області, 
регіонів та України в цілому. 

Формування запитів до БД. 

Для формулювання запиту до БД використовується мова SQL. Мова запитів служить для 
визначення гідрометеорологічних параметрів запрошуваних від інформаційного ресурсу “ Служба 
вибірки даних і проведення розрахунків ” і служить універсальним засобом запиту 
гідрометеорологічних даних.  

Запит на ім'я колонок в таблиці бази даних. Ця форма визначення використовується, якщо 
запитувані дані розміщені в таблицях бази і відомі найменування колонок і найменування таблиці. 

Запит по кодових позначеннях параметрів. Ця форма визначення використовується для 
запиту даних з бази по кодових позначеннях параметрів, визначених в базі метаданих системи. 
Кодові позначення параметрів можуть бути ключовими. 

На головній сторінці  користувач може зробити запит про Явище (вибрати  одне, або 
декілька явищ), його Характеристику (Величина  (максимальна, середня);  Повторюваність 
(кількість випадків) та їх Коефіцієнт лінійного тренду та Значимість тренду) по пунктах 
спостережень або областях  

Після вибору характеристик явища необхідно вказати рівень деталізації інформації (по 
станціях/по області). При виборі «по станціях» - інформація про характеристику явища буде 
надаватись по пунктах спостережень вибраного регіону (Україна або область). Якщо вказати «по 
областях», то інформація надається загалом по Україні та області. Необхідний регіон потрібно 
вказати в розділі «Регіон». У цьому розділі користувач може вибрати Україну в цілому, область 
або пункт спостережень. 

Період за який надається інформація необхідно вказати у розділі «Період». При цьому можна 
вибрати один період (наприклад, 1971-1990) або декілька. 

 

 
Рисунок А.11 - Елемент інтерфейсу користувача розділу «Характеристика». Вибір однієї або 
декількох характеристик НЯ та СГЯ 
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2.2. Формування вихідних документів.  
Вихідні документи БД «Небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні» 

представляються у вигляді HTML сторінок Інформація надається в табличному, вигляді (рис. 
А.12). 

 

 
Рисунок А.12 - Приклад виводу даних на запит користувача 
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ДОДАТОК  Б 
 
 
 
 

 
Просторово - часові зміни 

небезпечних і стихійних явищ погоди 
в Україні 
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Б.1 Снігопад 

 
Рисунок Б.1.1 – Середня за рік кількість випадків стихійних снігопадів у пункті 
спостережень  у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б.1.2 – Зміна (%) середньої за рік кількості випадків  сильних снігопадів у пункті 
спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його 
значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
 

•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б.1.3 – Кількість випадків стихійних снігопадів у пункті спостережень  у 1971-
1990рр. 
 

 
 
Рисунок Б.1.4 – Кількість випадків стихійних снігопадів у пункті спостережень  у 1991-
2010рр. 
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Рисунок Б.1.5 – Середня кількість опадів під час  стихійних снігопадів у пункті спостережень  
у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б.1.6 – Зміна (%) середньої кількості опадів під час    сильних снігопадів у пункті 
спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його 
значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
 

•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б.1.7 – Середня кількість опадів під час стихійних снігопадів у пункті спостережень  
у 1971-1990рр. 
 
 

 
Рисунок Б.1.8 – Середня за рік кількість опадів під час стихійних снігопадів у пункті 
спостережень  у 1991-2010рр. 
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Рисунок Б.1.9 – Максимальна  кількість опадів під час  стихійних снігопадів у пункті 
спостережень  у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 1.10 – Зміна (%) максимальної кількості опадів під час    сильних снігопадів у 
пункті спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та 
його значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
 

•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 1.11 – Максимальна кількість опадів під час стихійних снігопадів у пункті 
спостережень  у 1971-1990рр 
 

 
Рисунок Б. 1.12 – Максимальна кількість опадів під час стихійних снігопадів у пункті 
спостережень  у 1991-2010рр. 
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Б.2 Ожеледь 

 
Рисунок Б.2.1 – Середня  за рік  кількість випадків ожеледі небезпечного і стихійного 
діаметру у пункті спостережень  у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 2.2 – Зміна (%) кількості випадків  ожеледі небезпечного і стихійного діаметру у 
пункті спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та 
його значимість (р) за період 1971-2010рр

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 2.3 – Кількість випадків ожеледі небезпечного і стихійного діаметру у пункті 
спостережень  у 1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 2.4 – Кількість випадків ожеледі небезпечного і стихійного діаметру у пункті 
спостережень  у 1991-2010рр. 
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Рисунок Б. 2.5 – Середній за рік діаметр відкладень небезпечної і стихійної ожеледі у пункті 
спостережень  у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 2.6 – Зміна (%) середнього діаметру відкладень небезпечної і стихійної ожеледі у 
пункті спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та 
його значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 2.7 – Середній діаметр відкладень  небезпечної і стихійної ожеледі у пункті 
спостережень  у 1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 2.8 – Середній діаметр відкладень  небезпечної і стихійної ожеледі у пункті 
спостережень у 1991-2010рр. 
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Рисунок Б. 2.9 – Максимальний   діаметр відкладень небезпечної і стихійної ожеледі  у пункті 
спостережень  у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 2.10 – Зміна (%) максимального діаметру відкладень небезпечної і стихійної 
ожеледі  у пункті спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного 
тренду(α) та його значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 2.11 – Максимальний  діаметр відкладень небезпечної і стихійної ожеледі  у 
пункті спостережень  у 1971-1990рр 
 

 
Рисунок Б. 2.12 – Максимальний  діаметр відкладень небезпечної і стихійної ожеледі  у 
пункті спостережень  у 1991-2010рр.
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Б.3 Налипання мокрого снігу 

 
Рисунок Б.3.1 – Середня за рік кількість випадків  небезпечних і стихійних відкладень 
налипання мокрого снігу у пункті спостережень  у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 3.2 – Зміна (%)кількості випадків  небезпечних і стихійних відкладень налипання 
мокрого снігу у пункті спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх 
лінійного тренду(α) та його значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
 

•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 3.3 – Кількість випадків небезпечних і стихійних відкладень налипання мокрого 
снігу у пункті спостережень  у 1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 3.4 – Кількість випадків небезпечних і стихійних відкладень налипання мокрого 
снігу у пункті спостережень  у 1991-2010рр.



 
 

77 
 

 

 
Рисунок Б. 3.5 – Середній діаметр  небезпечних і стихійних відкладень налипання мокрого 
снігу у пункті спостережень  у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 3.6 – Зміна (%) середнього діаметру небезпечних і стихійних відкладень 
налипання мокрого снігу у пункті спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, 
коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 3.7 – Середній діаметр  небезпечних і стихійних відкладень налипання мокрого 
снігу у пункті спостережень  у 1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 3.8 – Середній діаметр  небезпечних і стихійних відкладень налипання мокрого 
снігу у пункті спостережень  у 1991-2010рр.
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Рисунок Б. 3.9 – Максимальний діаметр   небезпечних і стихійних відкладень налипання 
мокрого снігу у пункті спостережень  у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б.3.10 – Зміна (%) максимального діаметру  небезпечних і стихійних відкладень 
налипання мокрого снігу у пункті спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, 
коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його значимість (р) за період 1971-2010рр. 

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 3.11 – Максимальний діаметр  небезпечних і стихійних відкладень налипання 
мокрого снігу у пункті спостережень  у 1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 3.12 – Максимальний діаметр  небезпечних і стихійних відкладень налипання 
мокрого снігу у пункті спостережень  у 1991-2010рр.
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Б.4.Складні відкладення 
 

 
Рисунок Б.4.1 – Середня за рік кількість випадків небезпечних і стихійних складних 
відкладень у пункті спостережень  у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 4.2 – Зміна (%) кількості випадків  небезпечних і стихійних складних відкладень 
у пункті спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) 
та його значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 4.3 – Кількість випадків небезпечних і стихійних складних відкладень у пункті 
спостережень  у 1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 4.4 – Кількість випадків небезпечних і стихійних складних відкладень у пункті 
спостережень  у 1991-2010рр. 
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Рисунок Б. 4.5 – Середній  діаметр небезпечних і стихійних складних відкладень у пункті 
спостережень  у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 4.6 – Зміна (%) середнього діаметру  небезпечних і стихійних складних відкладень 
у пункті спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) 
та його значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 4.7 – Середній діаметр небезпечних і стихійних складних відкладень у пункті 
спостережень  у 1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 4.8 – Середній діаметр небезпечних і стихійних складних відкладень у пункті 
спостережень  у 1991-2010рр. 
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Рисунок Б. 4.9 – Максимальний  діаметр небезпечних і стихійних складних відкладень у 
пункті спостережень  у 1971-2010. 
 

 

Рисунок Б. 4.10 – Зміна (% )максимального діаметру небезпечних і стихійних складних 
відкладень  у пункті спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного 
тренду(α) та його значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 4.11 – Максимальний діаметр небезпечних і стихійних складних відкладень у 
пункті спостережень  у 1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 4.12 – Максимальний діаметр небезпечних і стихійних складних відкладень у 
пункті спостережень  1991-2010рр.
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Б.5 Сильний та дуже сильний дощ 
Б.5.1 Дуже сильний дощ (50мм і більше за 12 год і менше у селе і зливонебезпечних 

областях – 30мм і більше за 12 год і менше) 

 
Рисунок Б.5.1 – Середня за рік кількість випадків дуже сильних дощів у пункті спостережень  
у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 5.2 – Зміна (%) середньої за рік кількості випадків  дуже сильних дощів у пункті 
спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його 
значимість (р) за  1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 5.3 – Кількість випадків  дуже сильних дощів у пункті спостережень  у 1971-
1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 5.4 – Кількість випадків дуже сильних дощів у пункті спостережень  у 1991-
2010рр. 
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Рисунок Б. 5.5 – Середня кількість опадів під час  дуже сильних дощів у пункті спостережень  
у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 5.6 – Зміна (%) середньої за рік кількості опадів під час    дуже сильних дощів у 
пункті спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та 
його значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 5.7 – Середня кількість опадів під час дуже сильних дощів  
у пункті спостережень  у 1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 5.8 – Середня кількість опадів під час дуже сильних дощів  
у пункті спостережень    у 1991-2010рр. 
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Рисунок Б. 5.9 – Максимальна  кількість опадів під час  дуже сильних дощів у пункті 
спостережень  у 1971-2010рр. 

 

 

Рисунок Б. 5.10 – Зміна (%)максимальної кількості опадів під час  дуже сильних дощів у 
пункті спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та 
його значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 5.11 – Максимальна кількість опадів під час а дуже сильних дощів у пункті 
спостережень  у 1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 5.12 – Максимальна кількість опадів під час дуже сильних дощів у пункті 
спостережень  у 1991-2010рр.
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Б.5.2 Сильний дощ (15-49мм і більше за 12 год і менше у селе і зливонебезпечних областях –
15-29мм і більше за 12 год і менше) 
 

 
Рисунок Б.5.13 – Середня за рік кількість випадків сильних дощів у пункті спостережень  у 
1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 5.14 – Зміна (%) середньої за рік кількості випадків  сильних дощів у пункті 
спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його 
значимість (р) за період 1971-2010рр. 

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 5.15 – Кількість випадків   сильних дощів у пункті спостережень  у 1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 5.16 – Кількість випадків  сильних дощів у пункті спостережень  у 1991-2010рр. 
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Рисунок Б. 5.17 – Середня кількість опадів під час  сильних дощів у пункті спостережень  у 
1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 5.18 – Зміна (%) середньої за рік кількості опадів під час   сильних дощів у пункті 
спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його 
значимість (р) за період 1971-2010рр. 

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 5.19 – Середня кількість опадів під час сильних дощів  у пункті спостережень  у 
1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 5.20 – Середня кількість опадів під час сильних дощів  у пункті спостережень    у 
1991-2010рр. 
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Б.6 Град 
 

 
Рисунок Б.6.1 – Кількість випадків  стихійного граду на площі 100 км2  у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 6.2 – Зміна (%)кількості випадків   стихійного граду на площі 100 км2 у1991-
2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його значимість (р) за 
період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 6.3 – Кількість випадків стихійного граду на площі 100 км21971-1990рр. 
 
 

 
Рисунок Б. 6.4 – Кількість випадків  стихійного граду на площі 100 км2у 1991-2010рр.
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Рисунок Б. 6.5 – Середній діаметр  стихійного граду  у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 6.6 – Зміна (%) середнього діаметру   стихійного граду у1991-2010рр відносно1971-
2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його значимість (р) за період 1971-2010рр. 

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 6.7 – Середній діаметр стихійного граду на площі   у 1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 6.8 – Середній діаметр стихійного граду на площі  1991-2010рр. 
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Рисунок Б. 6.9 – Максимальний діаметр стихійного граду у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 6.10 – Зміна (%) максимального діаметру і стихійного граду на площі 100 км2 
у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його значимість (р) за 
період 1971-2010рр. 

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 6.11 – Максимальний діаметр стихійного граду  у  1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 6.12 – Максимальний діаметр стихійного граду  у  1991-2010рр. 
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Б.7 Шквал 

 
Рисунок Б.7.1 – Кількість випадків небезпечних і стихійних шквалів на площі 100км2  у 1971-
2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 7.2 – Зміна (%)кількості випадків  небезпечних і стихійних шквалів на площі 
100км2 у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його 
значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 7.3 – Кількість випадків небезпечних і стихійних шквалів на площі 100км2у 1971-
1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 7.4 – Кількість випадків небезпечних і стихійних шквалів на площі 100км2у 1991-
2010рр. 
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Рисунок Б. 7.5 – Середня  по області швидкість вітру під час  небезпечних і стихійних 
шквалів у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 7.6 – Зміна (%) середньої швидкості вітру під час  небезпечних і стихійних 
шквалів на площі 100км2у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного 
тренду(α) та його значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 7.7 – Середня швидкість вітру під час  небезпечних і стихійних шквалів у 1971-
1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 7.8 – Середня по області швидкість вітру під час  небезпечних і стихійних 
шквалів у 1991-2010рр.
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Рисунок Б. 7.9 – Максимальна  швидкість вітру під час  небезпечних і стихійних шквалів у 
1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 7.10 – Зміна (%) максимальної швидкості вітру під час  небезпечних і стихійних 
шквалів  у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його 
значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 7.11 – Максимальна  швидкість вітру під час  небезпечних і стихійних шквалів у 
1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 7.12 – Максимальна  швидкість вітру під час  небезпечних і стихійних шквалів у 
1991-2010рр. 
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Б.8 Вітер 

 
Рисунок Б.8.1 – Середня за рік кількість випадків стихійного вітру у пункті спостережень  у 
1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 8.2 – Зміна (%) середньої кількості випадків  стихійного вітру у пункті 
спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його 
значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
 

•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 8.3 – Кількість випадків стихійного вітру у пункті спостережень  у 1971-1990рр. 
 
 

 
Рисунок Б. 8.4 – Кількість випадків стихійного вітру у пункті спостережень  у 1991-2010рр. 
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Рисунок Б. 8.5 – Середня за рік швидкість стихійного вітру у пункті спостережень  у 1971-
2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 8.6 – Зміна (%) середньої  швидкості стихійного вітру у пункті спостережень 
у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його значимість (р) за 
період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 8.7 – Середня швидкість стихійного вітру  у пункті спостережень  у 1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б. 8.8 – Середня швидкість стихійного вітру  у пункті спостережень  у 1991-2010рр 
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Рисунок Б. 8.9 – Максимальна швидкість стихійного вітру у пункті спостережень  у 1971-
2010рр. 

 
 

 

Рисунок Б. 8.10 – Зміна (%)максимальної  швидкості стихійного вітру у пункті спостережень 
у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його значимість (р) за 
період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 8.11 – Максимальна швидкість стихійного вітру у пункті спостережень  у 1971-
1990рр. 
 
 

 
Рисунок Б. 8.12 – Максимальна швидкість стихійного вітру у пункті спостережень  у пункті 
спостережень  у 1991-2010рр.
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Б.9 Хуртовина 

 
Рисунок Б.9.1 – Середня за рік кількість випадків стихійних хуртовин у пункті спостережень  
у 1971-2010рр. 
 

 
 

Рисунок Б. 9.2 – Зміна (%)кількості випадків  стихійних хуртовин у пункті спостережень 
у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його значимість (р) за 
період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 9.3 – Кількість випадків стихійних хуртовин у пункті спостережень  у 1971-
1990рр. 
 

ї 
Рисунок Б. 9.4 – Кількість випадків стихійних хуртовин у пункті спостережень  у 1991-
2010рр.
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Рисунок Б. 9.5 – Середня швидкість вітру  під час  стихійних хуртовин у пункті спостережень  
у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 9.6 – Зміна (%) середньої швидкості вітру  під час  стихійних хуртовин у пункті 
спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та його 
значимість (р) за період 1971-2010рр. 

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 9.7 – Середня швидкість вітру  під час  стихійних хуртовин у пункті спостережень 
у 1971-1990рр. 
 
 

 
Рисунок Б. 9.8 – Середня швидкість вітру  під час  стихійних хуртовин у пункті спостережень 
у 1991-2010рр.
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Рисунок Б. 9.9 – Максимальна  швидкість вітру  у пункті спостережень під час  стихійних 
хуртовин  у 1971-2010рр. 

 

 

Рисунок Б. 9.10 – Зміна (%) максимальної швидкості вітру  у пункті спостережень під час  
стихійних хуртовин у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та 
його значимість (р) за період 1971-2010рр. 

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б.11 – Максимальна швидкість вітру  під час  стихійних хуртовин у пункті 
спостережень  у 1971-1990рр. 
 

 
Рисунок Б.12 – Максимальна швидкість вітру  під час  стихійних хуртовин у пункті 
спостережень  у 1991-2010рр.
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Б.10 Пилова буря 

 
Рисунок Б.10.1 – Середня за рік кількість випадків стихійних пилових бур у пункті 
спостережень  у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 10.2 – Зміна (%) середньої за рік кількості випадків  стихійних пилових бур у 
пункті спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та 
його значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 10.3 – Кількість випадків стихійних пилових бур у пункті спостережень  у 1971-
1990рр. 
 
 

 
Рисунок Б. 10.4 – Кількість випадків стихійних пилових бур у пункті спостережень  у 1991-
2010рр. 
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Рисунок Б. 10.5 – Середня швидкість вітру  під час  стихійних пилових бур у пункті 
спостережень  у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 10.6 – Зміна (%) середньої швидкості вітру  під час  стихійних  пилових бур у 
пункті спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) та 
його значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 10.7 – Середня швидкість вітру  під час  стихійних пилових бур у пункті 
спостережень у 1971-1990рр. 
 
 

 
Рисунок Б. 10.8 – Середня швидкість вітру  під час  стихійних пилових бур у пункті 
спостережень у 1991-2010рр.
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Рисунок Б. 10.9 – Максимальна  швидкість вітру  під час стихійних  пилових бур у пункті 
спостережень  у 1971-2010рр. 
 

 

Рисунок Б. 10.10 – Зміна (%) максимальної швидкості вітру  під час  стихійних  пилових бур 
у пункті спостережень у1991-2010рр відносно1971-2010рр, коефіцієнт їх лінійного тренду(α) 
та його значимість (р) за період 1971-2010рр.

Зміна характеристик екстремальних явищ погоди у пункті спостережень та її значимість:
•  ∆ - зміна у 1971-2010 відносно 1971-1990, % 
     α – коефіцієнт лінійного тренду (1971-2010) 
     p – значимість тренду (1971-2010) 

Статистична значимість тренду (р): 
від’ємний тренд 

      
      0,01       0,05       0,1 

додатний  тренд 
    

      0,01       0,05       0,1  
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Рисунок Б. 10.11 – Максимальна швидкість вітру під час стихійних  пилових бур у пункті 
спостережень  у 1971-1990рр. 
 
 
 

 
Рисунок Б. 10.12 – Максимальна  швидкість вітру   під час стихійних  пилових бур у пункті 
спостережень  у 1991-2010рр. 


