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АНОТОВАНИЙ 
про виконану роботу у 2020 році в рамках реалізації проекту 

із виконання наукових досліджень і розробок
«Прогнозування небезпечних впливів радіоактивно забруднених поверхневих вод і затоплення 
берегів: розвиток моделей та їх впровадження для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій

у м. Києві, спричинених водами р. Дніпро»
(назва Проекту)

Назва конкурсу: «Наука для людини та суспільства»
Реєстраційний номер Проекту: 2020.01/0421
Підстава для реалізації Проекту з виконання наукових досліджень і розробок (реєстраційний 
номер Проєкту2020.01/0421) «Прогнозування небезпечних впливів радіоактивно забруднених 
поверхневих вод і затоплення берегів: розвиток моделей та їх впровадження для зменшення 
наслідків надзвичайних ситуацій у м. Києві, спричинених водами р. Дніпро»

Рішення наукової ради Національного фонду досліджень України щодо визначення переможця 
конкурсу «Наука для людини та суспільства» протокол від «16-17» вересня 2020 року № 21

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

Тривалість виконання Проекту
Початок -  07.10.2020 - дата укладання Договору про виконання наукових досліджень і розробок; 
Закінчення -  2021 рік.

Загальна вартість Проекту, грн. 5 943 625 грн. (п’ять мільйонів дев’ятьсот сорок три тисячі 
шістсот двадцять п’ять) гривень.

Вартість Проекту по роках, грн.:
1- й рік 2 063 625 грн. (два мільйони шістдесят три тисячі шістсот двадцять п’ять гривень)
2- й рік 3 880 000 грн. ( три мільйони вісімсот вісімдесят тисяч гривень).

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ

до виконання Проекту було залучено 17 виконавців, з них: 
доктори наук 1;
кандидати наук 6; 
інші працівники 10.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТООТРИМУВАЧА
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
м.Київ-187, просп. Академіка Глушкова, 42 , код за ЄДРПОУ 05417503, КВЕД 054175026503



ОРГАНІЗАЦІЯ СУБВИКОНАВЦЯ ПРОЄКТУ
Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, код за ЄДРПОУ
02572508, КВЕД 025725026502
До виконання Проекту було залучено 5 виконавців.

4. ОПИС ПРОЄКТУ

4.1. Мета Проекту (до 200 знаків)
Створення високопродуктивних комп’ютеризованих систем підтримки прийняття рішень 

для оперативного прогнозування радіаційного стану поверхневих вод і затоплення річкових 
берегів для м. Києва.
4.2. Основні завдання Проекту (до 400 знаків)

• Польові і лабораторні дослідження змін в динаміці чорнобильських радіонуклідів у 
системах «вода -  донні відклади» та в гідробіонтах ВО ЧАЕС і Київського водосховища;

• Розвиток відповідних моделей переносу і гідроекологічних моделей;
• Створення нових Систем підтримки прийняття рішень (СППР) прогнозування і оцінки 

ризиків шкідливих впливів вод Дніпра на населення і інфраструктуру Києва.
4.3. Детальний зміст Проекту:

Сучасний стан проблеми (до 400 знаків)
Після аварії на ЧАЕС в ІПММС розроблялися моделі різної розмірності для розрахунків 

радіоактивного забруднення водних систем. Вони інтегрувались в гідрологічний модуль 
Європейської системи прогнозування наслідків радіаційних аварій КЕЮ08. З 1986 року 
здійснювались польові та експериментальні дослідження поведінки радіонуклідів у 
гідрологічних системах зони відчуження та Київського водосховища.

Новизна Проекту (до 400 знаків)
Будуть отримані нові дані про концентрації радіонуклідів у ВО ЧАЕС та в Київському 

водосховищі. Буде розроблена моделююча система прогнозування радіаційного стану 
поверхневих вод при затопленнях забруднених територій та проведенні днопоглиблювальних 
робіт. Вперше будуть проведені деталізовані розрахунки зон затоплень прибережної забудови 
м. Києва під час повеней і сценаріїв руйнування греблі ГЕС.

Методологія дослідження (до 400 знаків)
Дослідження будуть виконуватися із використанням науково-експедиційного теплоходу 

«Георгій Готовчиць» УкрГМІ в Київському водосховищі і в гирлі р. Прип’ять. Для моделювання 
руху води у водних об’єктах і переносу радіонуклідів будуть використовуватися сучасні чисельні 
методи. Створення нових СППР здійснюватиметься з використанням Іауа технології 
розподілених об’єктів-обгорток.

5. ОТРИМАНІ НАУКОВІ АБО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 2 сторінок) в 
поточному році/ в рамках реалізації Проекту, зокрема:

5.1. Опис наукових або науково-технічних результатів, отриманих в рамках виконання 
Проекту (із зазначенням їх якісних та кількісних (технічних) характеристик)

В рамках робіт у 2020 році отримані такі наукові та технічні результати:
1. Здійснена перша фаза польових досліджень обміну радіонуклідів у системах «вода -  донні 

відкладення» на заплаві р. Прип’ять, у ВО ЧАЕС, а також динаміки радіонуклідів у 
гідробіонтах ВО і Київського водосховища. Проведена первинна обробка відібраних 
зразків.

2. Здійснена систематизація радіологічних і метеорологічних даних лісових пожеж у ЗВ 
ЧАЕС для 2015, 2018 і 2020 рр. Розглянуто ,6 пожеж, найбільших за своїми екологічними 
та радіологічними наслідками. За результатами аналізу сформовано сценарії пожеж, які 
відповідають максимальному потенційному радіологічному впливу на населення через 
водні шляхи переносу радіонуклідів: квітня-травня 2015 р. та квітня 2020 р.



3. Виконано статистичну обробку багаторічних рядів по максимальному стоку річок 
Прип’ять (для створу Мозир), Верхній Дніпро (для створів Річиця, Неданчичі), Десна (для 
створу Чернігів) та розроблено сценарії гідрографів стоку весняного водопілля 1-, 5-, 10-, 
25-% забезпеченості, виходячи з даних по максимальних витратах за багаторічний період.

4. Зібрані існуючі дані концентрації радіонуклідів у воді, донних відкладах та гідробіонтах 
ВО ЧАЕС за 1986-2018 роки, на яких буде здійснюватися валідація відповідних моделей.

5. Реалізований тестовий сценарний розрахунок переносу радіонуклідів на заплаві 
р. Прип’ять у випадку руйнування захисної дамби.

6. Проведене калібрування і верифікація моделі повеней СОА8ТОХ на р. Дніпро у м. Києві 
на даних повеней попередніх років. Показано, що змодельовані рівні води добре 
узгоджуються із вимірами на протязі всього часу проходження повені під час водопілля 
2004 року та повені 1979 року.

7. Нова версія моделі СОА8ТОХ для паралельних розрахунків тестувалася на графічних 
процесорах ОРИ. Показано, що швидкість розрахунків нової версії моделі для ОРИ 
перевищує паралельну версію на багатопроцесорних комп’ютерах у 3 і більше рази.

8. Здійснене налаштування камерної моделі Р08ЕГО(Ж_К та тривимірної моделі переносу 
ТНКЕЕТОХ для розрахунків динаміки радіонуклідів у ВО ЧАЕС та проведене її 
попереднє калібрування за історичними даними.

9. Здійснено аналіз сучасних підходів в Україні до зонування зон затоплень за методикою 
ДСНС в порівнянні з директивами ЄС, на основі якого і з використаттям двовимірної 
моделі затоплень СОА8ТОХ будуть створюватись «карти загроз затоплень», що 
заплановано на наступних етапах Проекту.

10. Підготовлена наукова стаття “МиШ-сотраіїтепІ кіпейс-аііотеїгіс тосіеі ої гасііописіісіе 
Ьіоасситиіаііоп іп тагіпе їі$Ь”, присвячена розвитку моделі Р08ЕГО(Ж_К., яка подана на 
розгляд в міжнародний журнал В іо ^ е о з с іе п с е з :  Шрз://(іоі.оге/10.5194/Ьа-2020-423.

5.2. За наявності науково-технічної продукції обґрунтування її переваг у порівнянні з 
існуючими аналогами

У результаті проведених експедицій здійснений відбір проб води, донних відкладів та 
гідробіонтів у ВО ЧАЕС і в Київському водосховищі, а також ґрунтів на заплаві р. Прип’ять. 
Подальша їхня обробка в лабораторних умовах дозволить отримати дані про актуальні 
концентрації забруднення у зоні відчуження та унікальні нові дані обміну радіонуклідів у 
системах «вода -  донні відкладення» на заплаві р. Прип’ять та у ВО ЧАЕС.

Проведені тестові розрахунки переносу радіонуклідів на заплаві р. Прип’ять, на основі яких 
будуть реалізовані сценарії затоплень заплави у випадку руйнування захисної дамби, що 
дозволить вперше розрахувати відповідні концентрації радіонуклідів в Прип’яті в сучасних 
умовах.

Адаптовані до ВО ЧАЕС моделі Р08ЕГО0ЕГК. та ТНКЕЕТОХ, для яких в подальшому буде 
здійснена валідація на даних вимірювань, вперше дозволять описувати динаміку радіонуклідів у 
воді, донних відкладах та гідробіонтах з унікальною деталізацією, що вирішить існуючу 
проблему коротко- і довгострокового прогнозування динаміки радіонуклідів в водоймі- 
охолоджувачі.

Тестова версія двовимірної моделі розрахунку зон затоплень для графічних процесорів ОРИ, 
робота над якою буде продовжуватись наступного року в ході виконання Проекту, показує 
потенціал до суттєвої переваги над існуючими аналогами за швидкістю обчислень.

5.3. Практична цінність отриманих результатів реалізації Проекту для економіки та 
суспільства (стосується проектів, що передбачають проведення прикладних наукових 
досліджень і науково-технічних розробок)

У результаті Проекту будуть створені програмні комплекси, які мають переваги над 
існуючими аналогами. Роботи, проведені в 2020 році, стануть підґрунтям для створення

• СППР прогнозування динаміки радіонуклідів в екосистемах нових водойм, щойно 
сформованих в ВО ЧАЕС при його частковому осушенню та СППР з прогнозних 
розрахунків динаміки підвищення радіоактивного забруднення вод Дніпра біля Києва.



(Практична цінність визначається отриманням науково обґрунтованих оцінок радіаційних 
ризиків для персоналу в ЧЗВ і для населення регіону м Києва від водного фактору при 
реалізації інженерних проектів у водних системах і в надзвичайних ситуаціях і 
відповідних публікацій в наукових виданнях та в мас-медіа.)

• СППР розрахунків затоплень річкових заплав під час високих повеней біля Києва 
(Практична цінність визначається збереженням здоров’я і життя населення в зонах 
потенційних затоплень своєчасним попередженнями населення про загрози на основі 
використання моделюючої системи в оперативних режимах.)

5.4. Опис шляхів та способів подальшого використання результатів виконання Проекту 
в суспільній практиці.

Вплив надзвичайних ситуацій на здоров’я людини та суспільство здійснюють як «прямі» 
наслідки надзвичайних ситуацій (отримані дози радіації, впливи хвилі що затоплює береги, 
руйнує екосистеми та об’єкти інфраструктури), так і пов’язане з цим психологічне напруження. 
Розроблені в проекті СППР задовольнять потребу суспільства в науково обгрунтованій кількісній 
оцінці рівня реальності загроз екологічній безпеці і ризиків затоплення, а також сприятимуть 
підвищенню готовності і опірності суспільства до реальних загроз.

СППР КСШ08, гідрологічний модуль якої (ГМ) розроблено в ІПММС, протягом 2012-2016 
років встановлена в кризових центрах Держатомрегулювання, Центрі прогнозування наслідків 
радіаційних аварій УГМЦ ДСНС і ДСП Екоцентр ДАЗВ м. Чорнобиль. Результати даного 
проекту суттєво підсилюють прогностичні можливості ГМ К0Б08, тому що в даний час у 
моделях ГМ використовуються значення коефіцієнтів обмінів, отримані ще в перші десятиріччя 
після аварії. Крім того, оскільки двовимірні і тривимірні моделі потребують значних 
обчислювальних ресурсів, їх використання у ГМ КСЮ08 дуже обмежене. Нова СППР 
швидкісних розрахунків на відеокартах дозволить використовувати ці моделі, а значить і 
отримувати не лише оцінки впливу високих повеней на радіоактивне забруднення, але й 
аналізувати радіаційні впливи днопоглиблення та інших інженерних проектів, зокрема 
транспортного коридору Е-40. Тому саме перелічені вище державні установи, де вже встановлено 
систему К.СЮ08, стануть першими користувачами нової швидкісної СППР.

Оперативним прогнозуванням зон затоплень в м. Києві в системі державного управління 
займається Відділ гідропрогнозів УГМЦ ДСНС, представники якого є членами команди проекту. 
Вони є вмотивованими покращити розроблену технологію моделювання після ознайомлення з її 
прототипом. По закінченню проекту нова швидкісна СППР на ОРИ процесорах буде встановлена 
в УГМЦ для оперативного прогнозування кожної весняної повені на Дніпрі. Після цього можливі 
модифікації системи для інших міст України, що мають загрози затоплень, з установкою СППР у 
регіональних прогностичних центрах УГМЦ. Крім того, СППР може бути використана для 
зонування території на можливість затоплень в неоперативному режимі -  для впровадження 
результатів в Генплан розвитку Києва та інших міст. В перспективі система буде корисна для 
ДСНС, яка нещодавно стала відповідальною за розроблення Планів управління ризиками 
затоплення (ПУРЗ) у відповідності до Паводкової Директиви ЄС 2007/60/ЕС та статті 107 
Водного Кодексу України (Постанова КМ України 4.04.2018).

Примітка: Анотований звіт не містить відомостей, заборонених до відкритого опублікування.

Науковий керівник Проекту
С.н.с., старший дослідник, д.т.н.
Беженар Р .В .^

(підпис)


