
Доповідь директора обсерваторії Косовця О.О.  
з нагоди відзначення 160-річчя Центральної геофізичної обсерваторії 

 
Шановні колеги! 

Сьогодні ми в тринадцятий раз відзначаємо «День обсерваторії», який збігається з 160-річчям створення 
нашої організації і вперше урочиста частина цього заходу проходить у стінах Національного університету ім. Тараса 
Шевченка.  

І це не випадково. Адже Центральна геофізична обсерваторія веде свій родовід від метеорологічної 
обсерваторії університету Святого Володимира, яка урочисто відкрилась 15 травня 1855 року поряд з червоним 
корпусом університету на вулиці Толстого, 14.  

 

Перший будинок обсерваторії

 
 

На жаль, через «прихватизацію» наприкінці ХХ століття історична будівля обсерваторії із державної 
перейшла у приватну власність і нинішній ресторан «Маріо» мало чим нагадує будинок, споруджений архітектором 
Олександром Беретті у 1854 році. 

З 1964 року обсерваторія розташована у непримітному цегляному будинку, що знаходиться за адресою 
проспект Науки, 39, корпус 2.  

 

Сучасний будинок обсерваторії

 



Але незважаючи на скромний вигляд будинку, колектив обсерваторії за 160 років має досягнення, якими по 
праву гордиться. 

І тому невипадково саме наша організація з нагоди 150-річчя заснування за «заслуги перед українським 
народом» нагороджена Грамотою Верховної Ради України. Таку високу державну відзнаку має лише одна організація 
державної гідрометеорологічної служби. 

 

 
 
Під методичним керівництвом обсерваторії перебуває близько 70 % працівників мережі.  
 

Структура мережі

 
 
Щоб не перетворити сьогоднішнє урочисте дійство на банальний ювілейний захід, я не буду переповідати 

160-річну історію. Тим, хто не був на урочистостях з нагоди 150-річчя обсерваторії, які проходили у тодішньому 
Київському геологорозвідувальному технікумі, я рекомендую ознайомитись із статтею В.І. Дугінова і В.В. Соколова 
«Київська обсерваторія – колиска гідрометслужби України», що надрукована у відновленому з нагоди 150-річчя 
Першому випуску праць Центральної геофізичної обсерваторії.  

 
 
 



 
Всі одинадцять випусків Праць ЦГО можна знайти на сайті обсерваторії: http://www.cgo.kiev.ua.  
 

Праці ЦГО

 
 
 
Стосовно наших звершень за останні 10 років, то про них розкажуть керівники відділів-ювілярів – Швень 

Наталія Іванівна, яка очолює відділ метеорології, що є по-суті ровесником обсерваторії та Доніч Олена Анатоліївна – 
начальник відділу кліматології, якому виповнюється 90 років. 

Формально наймолодшим ювіляром є галузевий державний архів гідрометслужби, про досягнення якого 
доповість його начальник Довгич Михайло Іванович. Однак у архіві зберігаються результати метеорологічних 
спостережень з початку ХІХ століття, тому 20-річний ювілей архіву – це чисто умовна дата, що веде свій відлік від 
Постанови Кабінету Міністрів України 1995 року, яка надала вищий статус гідрометфондові, який існував до того в 
обсерваторії. 

Тому дозвольте мені зупинитись на досягненнях інших підрозділів обсерваторії, які в цьому році не є 
ювілярами.  

 

 
Почну з відділу гідрології та державного водного кадастру, який регулярно виконує складання гідрологічних 

щорічників. 



Крім цього, вперше після 1985 року підготовлено та видано у 2008 та 2012 роках «Багаторічні дані про режим 
та ресурси поверхневих вод суші» (БДС, випуски 1-3): 
 

– частина 1 «Річки і канали» з узагальненням за 1981–2010 рр. (2008 р.)  
 

Багаторічні дані
(БДС,випуски1-3)

Річки та канали (1981-2010рр.)

 
 
–  та 2001–2010 рр. (2012 р.);   

Багаторічні дані
(БДС, випуски 1-3)

Річки та канали (2001-2010рр.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
– частина 2 «Озера та водосховища» з узагальненням за 1981–2010 рр.(2012 р.).  
 
 

Багаторічні дані. Озера та водосховища (1981-2010рр.)

 
 
Ці узагальнення було передано основним користувачам, а їх електронна версія направлена до всіх організацій 

гідрометслужби з гідрологічним розділом робіт.  
Підготовлено та видано у 2014 р. додаток до БДС «Характерні рівні води» (порічні дані) за 1981–2010 роки. 

Загальний обсяг виданих матеріалів БДС – 3600 аркушів формату А4.  
 
За ініціативою директора підготовлено та видано плакати «Гідрологічні рекорди України» (2013 р.) 
 

  
    
 



 
 та «Гідрологічні рекорди на водомірному посту Київ» (2014 р.).  
 

 
 
 Всі ці видання, як інші придбавались за рахунок коштів, зароблених ЦГО. 

У 2006 році комплексною гідрографічною партією було завершено роботи по складанню «Каталогу селевих 
басейнів і осередків», який включає відомості по 508 селевих басейнах. Його було направлено УкрГМЦ та 
відповідним організаціям мережі спостережень. 

Підготовлено «Каталог висот реперів гідрологічної мережі Гідрометслужби України"(станом на 01.01.2008 р.) 
і розіслано його до Укркартгеофонду, Держгідромету, УкрГМЦ, ГДА та інших зацікавлених організацій. Каталог за 
потреби уточнюється. 

Одним із основних завдань ЦГО є моніторинг забруднення довкілля. Крім планових завдань за бюджетною 
програмою «Гідрометеорологічна діяльність» (бюджетна програма «Моніторинг довкілля» поки що в Україні відсутня) 
аналітичними підрозділами ЦГО виконуються роботи щодо вивчення стану забруднення навколишнього середовища 
на замовлення державних установ, різних організацій, приватних компаній. Зароблені таким чином кошти є по суті 
єдиним фінансовим джерелом, що дозволяє підтримувати функціональність лабораторій ЦГО, робочий стан засобів 
вимірювання та допоміжного виробничого обладнання, а от на придбання нових приладів цих коштів не вистачає.    

Вагомий внесок у вивчення стану забруднення атмосферного повітря в Україні і, особливо у столичному 
регіоні,  належить лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА). В останні 10 років в 
Києві почали відновлюватись маршрутні та експедиційні спостереження на замовлення органів влади та різних 
організацій, розташованих в Києві та Київській області. Протягом 2005-2015 років ЛСЗА провела оцінку рівнів 
забруднення атмосферного повітря на замовлення МНС України, Київської міської державної адміністрації, НВК 
«Інженерний центр Енерготехпром», Укрпромінвестбанк, ТОВ «Геоексперт», ТОВ «Екоберег», ГО «Інститут 
розвитку самоорганізації населення» та інших організацій. 

Оскільки мережа стаціонарних пунктів спостереження досить обмежена, завдяки експедиційним 
спостереженням є можливість  отримати оцінки стану забруднення атмосферного повітря, максимально наближені до 
реальних для різних частин Києва. 

За результатами спостережень за якістю повітря можна зробити висновок, що рівень забруднення атмосферного 
повітря вздовж всіх автомагістралей міста Києва доволі високий.  

Найбільше забруднюється атмосферне повітря у так звані години «пік», коли автомагістралі охоплює колапс 
внаслідок утворення автомобільних заторів.   

Прикро, але рекомендації ЦГО щодо розширення мережі стаціонарних постів контролю забруднення атмосфери 
та відновлення регулярних маршрутних спостережень в різні пори року в районах Києва, де відсутні стаціонарні 
пости, хоч формально підтримані, але в планах природоохоронних заходів міста так і не знайшли свого місця.  

З 2004 р. лабораторія спостережень за забрудненням поверхневих вод (ЛСЗПВ) є постійним учасником 
програми міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань масових концентрацій забруднювальних речовин в 
об’єктах навколишнього природного середовища, кожного року успішно провадить визначення вмісту 13 інгредієнтів, 
що дає можливість контролювати якість спостережень за станом поверхневих вод, які на території України 
здійснюють гідрометеорологічні організації.  

На жаль, застаріла аналітична база ЦГО не дозволяє ЛСЗПВ більш активно брати участь у договірних роботах 
з вимірювання показників складу та властивостей проб поверхневих вод. Крім планових завдань лабораторія 
періодично виконує нечисленні замовлення аналізу стічних вод деяких організацій регіону, в т. ч. КНУ ім. Тараса 



Шевченка.  
Лабораторія гідробіології (ЛГБ) постійно працює над удосконаленням методології оцінки якості поверхневих 

вод, наближенням її до європейських стандартів, впровадженням нових методів –  у 2008 році введений новий 
гідробіологічний показник екологічного стану водних об’єктів: вища водна рослинність (водні макрофіти) та 
оптимізовано мережу спостережень, зокрема в басейні р. Дунай (введено більш показові для гірських річок Карпат 
гідробіологічні показники – макрозообентос та перифітон).  

З 2011 по 2014 роки ЛГБ на договірних засадах виконала біотестування зворотних вод (визначення фактичних 
рівнів їх токсичності після очисних споруд) більше ніж 60 підприємств України. 

Як і у ЛСЗПВ у лабораторії спостережень за забрудненням ґрунтів та моніторингу важких металів 
досить обмежені аналітичні можливості. Крім планових завдань вона у 2005-2011 роках виконала ряд робіт по 
обстеженню земельних ділянок на договірних засадах з різними приватними організаціями і особами.  

Всі згадані лабораторії, що входять до складу відділу спостережень за хімічним забрудненням, відповідно до 
планових завдань, разом із відділом інформації про стан забруднення природного середовища (ВІЗ) здійснюють 
обробку і узагальнення результатів спостережень за напрямками їх профільної діяльності, регулярно випускають 
відповідні щорічники, в яких відображено дані отримані на всій мережі базових спостережень за забрудненням 
навколишнього природного середовища.  

З відкриттям у 2006 р. інтернет-сторінки ЦГО, поточна інформація про стан забруднення довкілля в Києві та 
містах Київської області, а також про стан забруднення навколишнього природного середовища на території України 
за І півріччя та рік, що узагальнюється у ВІЗ, постійно розміщується в Інтернеті.  

За допомогою існуючих програмних забезпечень на ПК формуються різноманітні довідкові та табличні 
матеріали для підготовки інформації про стан забруднення довкілля, зокрема Щорічники.  

У 2006 році підготовлено друге, доповнене видання «Екологічного атласу Києва» за даними спостережень по 
2005 рік.  

 
 
 

Екологічний атлас Києва

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Фактично за даними ЦГО у 2011 р. ДНВП «Картографія» підготовлено навчальну карту під егідою Міносвіти 

про стан забруднення навколишнього природного середовища на території України за 2009 рік – «Україна. Екологічна 
ситуація». Науковим консультантом карти був я.  
 

 
 
З 2010 р. з укомплектуванням сектору візуалізації даних спостережень були розгорнуті роботи по візуалізації – 

створенням карт для Щорічників (розміщення пунктів спостережень у містах за забрудненням атмосферного повітря, 
областях – забрудненням поверхневих вод), а також карт забруднення природного середовища, інших інформаційних 
матеріалів для доповідей та презентацій.  

Візуалізація даних спостережень проводиться за допомогою сучасних програмних продуктів – 
геоінформаційних систем (типу MapInfo та ін.). 

За даними спостережень гідрометеорологічних організацій на запит споживачів у відділі здійснюється 
розрахунок фонових концентрацій хімічних речовин у поверхневих водах.  

Протягом 2005-2014 року відділ радіаційно-екологічного контролю (ВРЕК) продовжував роботи з оцінки 
радіаційного стану довкілля на території України. Результати спостережень дозволяють створити повну та об’єктивну 
картину радіоактивного забруднення довкілля на території країни. На основі узагальнених даних спостережень 
щороку видавався звіт «Радіоактивне забруднення території України», здійснювалася оцінка якості планових 
спостережень за рівнем радіоактивного забруднення довкілля, у тому числі в районах впливу об’єктів ядерної 
енергетики. Щойно підготовлено звіт за 2014 рік.   

 

Звіт про радіоактивне
забруднення у 2014р.

 
 



 
Позапланові роботи, які виконували підрозділи ВРЕК: 
разом з ЛСЗПВ та ЛГБ на замовлення компанії NEMIROFF та Всеукраїнської спілки «Громада рибалок 

України» в рамках першого етапу всеукраїнської екологічної акції «Чисте джерело» за договором з ПП «Джей Бі Кей 
Бі Паблік Рілейшнз» виконано оцінку екологічного стану окремих (за вибором громадськості) водних об’єктів у 
кожному регіоні України (2007 р.); 

для складання дозиметричних паспортів населених пунктів, що віднесені до зон радіоактивного забруднення у 
Київській області  визначався вміст цезію-137 та стронцію-90 у пробах молока та картоплі, відібраних у цих  
населених пунктах (2008 р.);  

з метою підготовки інформаційного базису для складання експертних висновків щодо радіологічної ситуації в 
кожному із населених пунктів, що згідно чинного законодавства віднесені до зон радіоактивного забруднення, та 
підготовки пропозицій щодо перегляду меж зон радіоактивного забруднення (крім зони відчуження ЧАЕС) у 12 
областях України, сформовано дозиметричні паспорти 2217 населених пунктів за даними обстежень за період з 1986 
по 2011 рік (2011-2012рр.).  

У 2011 році виповнилося 25 років аварії на ЧАЕС. Фахівці відділу брали участь у заходах, пов’язаних з цією 
датою, зокрема у міжнародній конференції «25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього», яка 
відбулась 20-22 квітня у Києві; підготували матеріали для наукової конференції, присвяченої 50-річчю 
загальнодержавної радіометричної служби та 25-річчю аварії на ЧАЕС (м. Обнінськ, Російська Федерація), у якій 
автор цієї статті брав участь з доповіддю.  

2011 рік виявився сумно багатим на радіаційні інциденти різного масштабу, що призводили до викиду 
радіоактивних речовин у навколишнє середовище або загрожували їх виходом: у березні 2011р. наймасштабніша після 
Чорнобильської катастрофи аварія на японській атомній електростанції "Фукусіма-1" призвела до викиду в атмосферу 
значної кількості радіоактивних аерозолів, а у другій половині цього ж року сталися вибух на станції з переробки 
ядерних відходів у Франції та витік радіоактивного йоду з лабораторії Інституту ізотопів у Угорщині. У ці періоди 
гідрометслужба України впроваджувала почащений відбір проб аерозолів та випадів, які негайно направлялись на 
радіонуклідний аналіз до лабораторій відділу радіаційно-екологічного контролю. На щастя, загрози здоров'ю 
населення України ці викиди не мали. 

Фінансова підтримка радіаційного моніторингу за минуле десятиріччя суттєво погіршилася.  
ЦГО доводиться докладати неабияких зусиль для скорочення витрат на функціонування мережі зі 

збереженням її працездатності. Зокрема, у 2013 році із залученням фахівців ВРЕК проведені роботи у Києві та Щорсі 
із заміни на метеостанціях фільтроповітряних установок типу «Тайфун» на менш енергоємні. 

Багато зроблено щодо популяризації діяльності українських гідрометеорологів. 
Починаючи з 2005 року за ініціативою доповідача випускаються щорічно накладом 500 примірників настінні 

календарі-довідники, які безкоштовно розповсюджуються у всі гідрометеорологічні організації, включаючи 
метеостанції.  

 

Настінні календарі ЦГО

 
 
 
 
 
 
 



 
У 2010 та 2015 роках, крім них, накладом 100 примірників видано ювілейні календарі, які мають багато 

інформації про історію ЦГО та її вклад у розвиток вітчизняної гідрометеорології.  
 

Ювілейні
перекидні
календарі
ЦГО

 
 

 
Також для розширення уявлення жителів України про мінливість погоди за ініціативою автора перший канал 

національного радіо щоранку оголошує мінімальну та максимальну температуру для цього дня, яка фіксувалась з 1881 
року за даними спостережень обсерваторії у Києві.  

Однак нам потрібно докласти ще більше зусиль в інформаційній сфері, щоб донести до керівництва Держави 
необхідність створення повноцінного органу державної влади в сфері гідрометеорології та моніторингу забруднення 
природного середовища. Адже в умовах глобального потепління зацікавленість органів державної влади в об’єктивній 
інформації про стан довкілля має зростати (до речі, у сусідній Румунії навіть існує Міністерство охорони природи і 
змін клімату). 

У колективі, середній вік якого складає 48 років, працює багато ветеранів гідрометслужби, деякі - понад 50 
років, серед них: аеролог Дідковська Віра Вікторівна, радіометрист Майоренко Діна Тимофіївна, метеоролог ІІ кат. 
Старкова Віра Костянтинівна, а провідний метеоролог Гіль Галина Марківна – вже більше 55 років. 

 

 



 
 
 Зараз в ЦГО працює 21 Почесний працівник гідрометслужби України, і на підвідомчій мережі – ще 8 

гідрометеорологів. Почесними працівниками двох гідрометслужб – України та Росії, є В.О. Корнійчук та 
О.О. Косовець. В той же час до лав ЦГО приєднується і молодь - фахівці різних спеціальностей.  

До підготовки гідрологів і метеорологів обсерваторія залучена давно. Але останніми роками на виробничу 
практику до нас направляються екологи з коледжу геолого-розвідувальних технологій, Національного університету 
«Київська політехніка», Національного університету біоресурсів та природокористування. У минулому році загалом 
практику пройшло 44 студенти. Ми приймаємо й іногородніх, якщо вони мають де жити на час практики.            

 

 
 

 
Це дає підстави впевнено констатувати, що у обсерваторії є майбутнє. От ще б і реальної уваги з боку 

держави було б побільше. 
 

Графік СНВ

 
 
 
Сподіваюсь, що наступний день обсерваторії колектив ЦГО зустріне в оновленій гідрометслужбі, діяльність 



якої буде організована відповідно до вимог ст. 12 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність». Адже 
розгалужена мережа спостережень потребує повноцінної вертикалі державного управління. 

 

 


