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В рамках діяльності управління ООН з питань космічного
простору (UNOOSA — United Nations Office for Outer Space
Affairs)
в
напрямку
популяризації
використання
супутникових даних для розв’язання задач дослідження Землі
підтримується робота в межах програми по реалізації
механізму оперативного забезпечення широкої міжнародної
спільноти супутниковими даними у випадках стихійних лих
та надзвичайних ситуацій UN-SPIDER [1].
Декілька років тому (у лютому 2010-го) було підписано
угоду між UNOOSA та Інститутом космічних досліджень
НАНУ-ДКАУ про створення на базі Інституту регіонального
центру підтримки (Regional Support Office) програми UNSPIDER в Україні та співробітництво у сфері використання
космічної інформації для попередження та екстреного
реагування на надзвичайні ситуації [2].
Основними задачами Регіонального центру підтримки
UN-SPIDER є наступні:
розповсюдження інформації про програму UN-SPIDER;
розвиток можливостей України в сфері використання
супутникових даних для моніторингу надзвичайних ситуацій
та зменшення їх наслідків [3];
відпрацювання процедури отримання супутникових даних
за програмою UN-SPIDER для оперативного реагування на
стихійні лиха та надзвичайні ситуації;

обробка супутникових даних та надання сервісів та
продуктів в інтересах моніторингу стихійних лих та
надзвичайних ситуацій;
навчання користувачів.
В рамках функціонування інформаційної системи
регіонального центру підтримки надається ряд продуктів на
послуг, серед яких:
сервіс оперативного прогнозування врожайності озимої
пшениці в Україні за супутниковими даними на обласному
рівні [4, 5, 6];
сервіс моніторингу снігового покриву та паводків для
Києву, Київської області та в рамках міжнародного чартеру
за супутниковими даними;
сервіси моніторингу стану довкілля (вирубка лісів,
пожежі тощо).
У доповіді основні напрями діяльності та поточні
отримані результати Регіонального центру підтримки UNSPIDER будуть розглянуті більш докладно.
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