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Зміст

Джерела відкритих даних

EO Browser

- бомбардування і обстріли в містах

- пожежі на відкритих територіях

FEAT-аналіз

Інші відкриті ресурси: Windy, FIRMS, 



Джерела відкритих даних:

● ЗМІ

● Інтернет

● Державні дані (Public Government Data)

● Професійні та академічні публікації (Professional and Academic 

Publications)

● Комерційні дані (Commercial Data)

● Сіра література (Grey literature)

● Спостереження — використання загальнодоступних даних 

дистанційного зондування землі та аерофотознімання



Escalation & Deterrence in the Second Space Age -

https://www.researchgate.net/publication/320911538_Escalation_D

eterrence_in_the_Second_Space_Age



Супутникові системи раннього попередження
НАСА ЄКА Комерційні

Розрізнення:      300 м – 1 км                     10 м – 300 м                                     0.3 м – 10 м

Періодичність:         4-6 год                               3 дня                                             1-7 днів

Доступ:                  безкоштовний               безкоштовний                                        платний

Сенсор:   тепловий, мультиспектральний – залежать від погоди, радарний – не залежать від погоди



EO-браузер дозволяє переглядати та порівнювати знімки з різних джерел. Ви

просто обираєте область інтересів, позначаєте такі критерії, як діапазон

часу і хмарність і шукаєте доступні знімки.

https://www.sentinel-hub.com/explore/eobrowser

https://www.sentinel-hub.com/explore/eobrowser


Що потрібно для початку роботи:

- локація

- дата

- ймовірний тип події 

(обстріли, пожежа, 

руйнування)



Локація: Гостомельський аеропорт



Локація: Маріуполь - 24.03.2022



Пожежі в Чорнобильській зоні



Локація: Бердянськ - 24.03.2022



Пожежа
Ця анімація використовує дані з різних супутників Sentinel-2, щоб показати поширення 

аерозолів і диму та вигорілу територію (коричневого кольору).



FEAT

Для оцінки потенційного впливу

небезпечних речовин дієвим є

довідник «Flash Environmental

Assessment Tool (FEAT) 2.0», що

базується на Європейських

Директивах щодо поводження з

небезпечними речовинами.

www.unocha.org/sites/dms/Documents/FE
AT_pocket_final.pdf

https://www.eecentre.org/resources/feat/


У залежності від типу виробництва та речовин, які можуть знаходитися на об’єкті

визначається відстань потенційного поширення забруднення (км) для низьких і високих

концентрацій речовин (кг).



Додаткові відкриті ресурси

Моніторинг пожеж - FIRMS - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/

Моніторинг напрямку/швидкості вітру в реальному часі, забруднення повітря -

Windy - https://www.windy.com/

Система раннього попередження Сopernicus - https://emergency.copernicus.eu

Моніторинг активних пожеж та погодних умов -

https://zoom.earth/#view=47.93,30.44,6z/date=2022-04-

07,14:15,+3/layers=base,wind,fires

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/
https://www.windy.com/
https://emergency.copernicus.eu/
https://zoom.earth/#view=47.93,30.44,6z/date=2022-04-07,14:15,+3/layers=base,wind,fires


Спільнота Bellingcat -

https://www.bellingcat.com/, 

https://ukraine.bellingcat.com/

PAX - https://paxforpeace.nl/war-in-ukraine, 

https://paxforpeace.nl/news/overview/environment

-and-conflict-alert-ukraine-a-first-glimpse-of-the-

toxic-toll-of-russias-invasion-of-ukraine

Conflict News - https://twitter.com/conflicts

Wim Zwijnenburg - https://twitter.com/wammezz

Centre for Information Resilience -

https://twitter.com/Cen4infoRes

Conflict and Environment Observatory 

(CEOBS) - https://twitter.com/detoxconflict

Ukraine War Map -

https://twitter.com/War_Mapper

https://www.bellingcat.com/
https://paxforpeace.nl/war-in-ukraine
https://twitter.com/conflicts
https://twitter.com/detoxconflict


Війна на карті онлайн

https://ukraine.liveuamap.com/uk/2022/6-april-1400-a-column-of-belarusian-and-russian-military



StoryMap



Zoï Environment Network

https://zoinet.org/product/u

kraine-war-map/



GREENPEACE

https://greenpeace.carto.

com/

https://greenpeace.carto.com/u/greenpeacemaps/builder/02b713ad-ac13-485a-8fcf-02e62b22a6fb/embed?state={"map":{"ne":[43.1811470593997,7.119140625],"sw":[53.76170183021052,48.955078125],"center":[48.748945343432936,28.037109375000004],"zoom":6},"widgets":{"a9e5b555-9de8-40c6-82c4-aa3e910a81b6":{"normalized":true}}}


Зменшення освітлення території України

https://www.lightpollutionmap.info/

https://christopherwolfram.com/projects/ukraine-nightlights/

www.reddit.com/r/MapPorn/comments/t8wrxo/difference_in_nighttime_lights_over_ukraine_one/?fbclid=IwAR3Yrn21PRYLYwpQbOwQomdeDcNAvtmrj7FvjQvBl6AERtFlWHAoo471qM

M

https://www.lightpollutionmap.info/
http://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/t8wrxo/difference_in_nighttime_lights_over_ukraine_one/?fbclid=IwAR3Yrn21PRYLYwpQbOwQomdeDcNAvtmrj7FvjQvBl6AERtFlWHAoo471qMM


Тут розповідають як фіксувати злочини окупантів і куди надсилати дані:

👉 Центр протидії дезінформації – https://tribunal.in.ua/

👉 СБУ – https://web.telegram.org/k/

👉 Опора – https://russiancrime.org/

👉 Правозахисники – https://zmina.info/articles/pamyatka-...

👉 Мінкульт – https://culturecrimes.mkip.gov.ua/

👉 МінЕко - https://shtab.gov.ua/

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3Y2WWNPRU1nWWZXNDlPUmh2dzVLdEx1QzZtQXxBQ3Jtc0tueTZhcEdwcEZzRUo0VW5qOHVpaFJIOGlPVzBtYmFaOUE1cDdoWWVfVVB6ZXlnY2tobThlVHJGbXp0aGFCN0puRG9KUk1hOEd4XzN2WGRhUGJoamROVHF5STlZSVVXZWxqc2ZoX2twRjlzbXRsTGx3OA&q=https://tribunal.in.ua/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEVrTF9VcWZlU0cycVhiSk1STEZPNDI0V0dyQXxBQ3Jtc0trcURRM2JnM1B4ZE5JcE5GVnFFR1l5czZfOFdvUTZ4SHRYM3VoT0xvSnVDXzFTaHdUdEJzRER5TkotZEJ4U2hNZlZoQmJZNTFzWG5yZGFNN3BOVzdGWWgxTzVRQnFXNS1NTHZzZ1gwdFVVTmI2QVIyNA&q=https://web.telegram.org/k/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkd6cVpDUEV1TXNmRU53R3FLQ1h1OEVTTURzZ3xBQ3Jtc0tuNFdJTmFZV0hBWTdSNG9GWjBFWGplOENnYmNLLWlKQ0VLQmdBMHlMdjd3WURiX2I2cHJLMGN1TmxpRlFRMWRsaUhlbjZCMGs5WjF2NUZDc25yaG9hY0FJT3h6aDJCc0FCSGZSOEE1aktxS1c0OWtodw&q=https://russiancrime.org/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2diNzBQMnc4dXJ4cVB3NEQ4aDFMU05HVE9QQXxBQ3Jtc0ttMFBEUG55OWZMRHJLZDhYWDZZM2tjOWtkOUhKWVY3TVcyZ1FUcS1WMmVIM2I4cEphNlpSYjNWMnFvaTZyaTR3YjJhU2xXdGl2b1BOWEx1RkUyVWxDOGlzQS1XMGpnMFNwME05Mmp1MmVIVVZ4RkFOZw&q=https://zmina.info/articles/pamyatka-fiksacziyi-dokaziv-zlochyniv-proty-czyvilnogo-naselennya/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWRua2ItVDhycHRGdXF5RGZXNGpxdXRKN2FHQXxBQ3Jtc0trOHBHMjhWOUk3VjJtREd3RWhXb3pLcUhpeW45dTh4XzN3Zkg2SnBKcElVVS1IUjFqZFVaT1Q4dUZlUzZXMlBzSjBnZndYd2poTUltdFU1YkFXdUNHeGVmaE5jV0lCa290dmpLdUx3Mzk0Vm52UC1EVQ&q=https://culturecrimes.mkip.gov.ua/
https://culturecrimes.mkip.gov.ua/
https://shtab.gov.ua/

