Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

*

01601, Київ-34,
вул. Золотоворітська, 6

(

Тел.: 279 10 80, 239 93 87
Факс: 279 10 80

Від _____________ №______________

e-mail: kulbida@meteo.gov.ua
Web: http://www.meteo.gov.ua

Керівникам ЦГМ,

На №____________ від_____________

ГМЦ ЧАМ, ЦГМ в АР Крим,
ГМО, ГМБ

З огляду на недотримання деякими організаціями Гідрометслужби єдиної
форми та термінів передачі донесень про стихійні явища (СГЯ), різкі зміни
погоди (РЗП), поєднання небезпечних явищ (поєднання НЯ), нагадуємо порядок
складання донесень і надсилаємо форму „Донесення про стихійні явища (СГЯ),
різкі зміни погоди (РЗП), поєднання небезпечних явищ (поєднання НЯ)”, якої
необхідно дотримуватися.
Відповідно до „Положення про порядок складання та передачі попереджень
і донесень про виникнення стихійних явищ, різких змін погоди , поєднання
небезпечних явищ”, 1994р., розділ 3, обласні ЦГМ, ЦГМ в АР Крим, ГМО, ГМБ
зобов’язані негайно після закінчення СГЯ (РЗП, поєднання НЯ) передати в
Український ГМЦ наявними засобами зв’язку ( електронна пошта, факс тощо)
донесення про інтенсивність, тривалість, район розповсюдження , а також вплив
на господарську діяльність цих явищ. Не пізніше, ніж через дві доби після
закінчення СГЯ ( РЗП, поєднання НЯ) надсилається уточнене донесення про
збитки і вплив на господарську діяльність за даними держадміністрацій та
обласних управлінь МНС. В п’ятиденний термін обов’язково надсилається
зведене донесення з аналізом за наданою формою.
Звертаємо Вашу увагу на те, що інформація про період спостереження
СГЯ, РЗП, поєднання НЯ - початок і кінець явища - передається у МСЧ
( UTC) , а час передачі штормового попередження – за київським часом.

Додаток: згадане по тексту на 1-у арк..

Начальник УкрГМЦ

М.І.Кульбіда

Донесення
Про стихійні гідрометеорологічні явища (СГЯ) , різкі зміни погоди (РЗП) та поєднання
небезпечних явищ (поєднання НЯ) на території ___________________ області
(республіки)
___________________
( дата, рік)
Назва пункту
спостережень
(М, А, Г, ГП,
Сл, Сс, МГ),
населених
пунктів,
районів
на тер-ії яких
спостеріг.
СГЯ,
РЗП,
поєднання НЯ

1

Період спостереження СГЯ, РЗП,
поєднання НЯ (час МСЧ)
Початок
Кінець
Загальна
явища
явища
трива(дата,
(дата,
лість
години,
години,
явища
хв.)
хв.)
(години)

2

3

Керівник організації
Склав: П.І.П, контактний телефон

4

Інтенсивність
явища
(максимальне
значення )

Текст штормового
попередження,
яким
передбачено СГЯ, РЗП,
поєднання НЯ та час
(київський)
його
передачі

Завчасн-ть
попередж.
про СГЯ,
РЗП,
поєднання
НЯ
(в
годинах)

Збитки,
спричинені
СГЯ, РЗП,
поєднання НЯ.
Загальна сума
збитків.

5

6

7

8

підпис (П.І.П)

Дата обстеж.
(якщо проводилось )

9

