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НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

АбрАмовський ромАн ромАновичАбрАмовський ромАн ромАнович

міністр захисту довкілля та природних ресурсів України 

Освіта вища, закінчив Київський націо-
нальний університет внутрішніх справ у
2006 році та отримав диплом спеціаліста,
здобувши кваліфікацію юриста.

1992 – 1994 рр. – ЗАТ «Юрзовнішкон -
сульт», комерційний директор.

1994 – 1995 рр. – ТОВ «Украгробізнес»,
комерційний директор.

1995 – 2000 рр. – ЗАТ «Консул-моторз»,
заступник директора.

03.2004 – 05.2005 рр. – ВАТ «ЕМЗ
«Металіст», перший заступник голови
правління, голова правління.

05.2005 – 03.2012 рр. – ВАТ «Укрсталь -
конструкція», заступник генерального
директора, генеральний директор.

03.2013 – 11.2014 рр. – апарат Верховної ради України, помічник-кон-
сультант народного депутата України.

02.2015 – 10.2015 рр. – заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства.

07.2016 – 09.2019 рр. – ТОВ «Ріола-модуль ЛТД», заступник директо-
ра.

10.2019 р. – по 19 червня 2020 р. – заступник Міністра енергетики та
захисту довкілля України

19 червня 2020 року – призначений міністром захисту довкілля та
природних ресурсів. 

Мін істерство захисту довкілля та
природних ресурс ів  україни :

нов і  призначення



Євдокія вАсилівнА яровАЄвдокія вАсилівнА яровА

державний секретар міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів України

1998 – 2005 рр. працювала на керівних посадах Державної подат-
кової адміністрації. Має спеціальне звання державного радника
податкової служби 3 рангу.

З 2008 року обіймала керівні посади у Міністерстві охорони
навколишнього природного середовища України, яке протягом своєї
діяльності змінювало назву.

9 липня 2020 року Євдокія Василівна призначена державним сек-
ретарем Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України.

борУховський богдАн вАлентиновичборУховський богдАн вАлентинович

Перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України

У 2001 році закінчив Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, здобув кваліфікацію філолога.

В 2004 році завершив навчання у Київському національному еко-
номічному університеті та отримав кваліфікацію магістра з економіки
підприємства.

З 2009 по 2010 рр. здобув освіту в Києво-Могилянській бізнес-
школі за програмою МВА.

У 2004 – 2016 рр. проходив навчання по короткострокових
навчальних програмах в США, Естонії, Ізраїлі, Нідерландах, Сінгапурі
та Україні по проектному менеджменту, економіці, управлінню люд-
ськими ресурсами та фінансах. 

Трудову діяльність розпочав у 1998 році.
З 2004 року працював на керівних посадах в приватному секторі в

інвестиційній, аграрній, транспортній та будівельній галузях. Заснував та очолював ТОВ
«Таргет Констракшн», ТОВ «Таргет Інжиніринг», ТОВ «Авант Інжиніринг», ТОВ «АВАНТ
АГРО», ФГ «АВАНТ ОРГАНІК» та ТОВ «АВАНТ ТРАНС».

З листопада 2016 року працював керівником ДП «Укрмедпроектбуд».
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

стАвчУк іринА івАнівнАстАвчУк іринА івАнівнА

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України

Ірина Ставчук закінчила з відзнакою теплоенергетичний факультет
Київського політехнічного інституту за спеціальністю "Комп'ютерний
еколого-економічний моніторинг".

Здобула другу вищу освіту в Міжнародному інституті промислової
та екологічної економіки (Лунд, Швеція) за спеціальністю "Екологіч -
ний менеджмент та політика".

У 2006 – 2017 рр. працювала в Національному екологічному цен-
трі України та координувала роботу в сфері розробки та запровад-
ження кліматоохоронної політики в Україні, брала участь у міжна-
родних переговорах ООН зі зміни клімату.

З 2008 по 2019 рік – координаторка Climate Action Network в регіо-
ні Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії.

Є засновницею, а з 2011 по 2013 рр. головою громадської організації «Асоціація
Велосипедистів Києва».

2015 – 2019 рр. – спостерігач від громадськості в раді директорів Фонду Чистих
Технологій Світового Банку.

2017 – 2019 рр. – виконавча директорка Центру екологічних ініціатив "Екодія".
2019 – 2020 рр. – заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України.



НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

стрілець рУслАнстрілець рУслАн

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Украін̈и 
з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Руслан Стрілець закінчив Дніпропетровський національний
університет ім.О.Гончара за спеціальністю “Міжнародна еко-
номіка”, Дніпропетровський державний університет внутріш-
ніх справ за спеціальністю “Правознавство”, Придніпровську
державну академію будівництва та архітектури” за спеціаль-
ністю “Екологія та охорона навколишнього середовища” та
Дніпропетровський регіональний інститут державного управ-
ління Національної академії державного управління при
Президентові України за спеціальністю “Публічне управління
та адміністрування”.

У 2007 – 2012 роках працював головним спеціалістом,
заступником начальника відділу в структурних підрозділах
Дніпропетровської облдержадміністрації.

З 2012 по 2014 рік був заступником начальника Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.

2014 – 2015 рр. – виконувач обов’язків директора департаменту екології та при-
родних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації.

2015 – 2019 рр. – директор департаменту екологі та природних ресурсів Дніпропет -
ровської облдержадміністрації.

2019 – 2020 рр. – заступник директора Департаменту з питань управління відхода-
ми, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики
та захисту довкілля України.

ШАхмАтенкоШАхмАтенко ромАнромАн

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України

Роман Шахматенко в 2009 році здобув вищу юридичну осві-
ту в Національній юридичній Академії імені Ярослава Мудрого
за спеціальністю «Правознавство» та в Університеті графства
Кент (Великобританія).

У 2014 році здобув науковий ступінь кандидата історичних
наук (Історія міжнародних відносин) у Дипломатичній акаде-
мії України при Міністерстві зовнішніх справ України.

З 2009 по 2010 роки працював головним спеціалістом,
начальником відділу європейської інтеграції в Міністерстві
охорони навколишнього природного середовища.

З 2012 до 2017 року працював юристом, начальником юри-
дичної служби, заступником директора в ряді юридичних та
адвокатських компаній.

У 2015 році – головний спеціаліст, заступник начальника
Управління з повернення активів у Міністерстві внутрішніх справ України.

З 2017 року – керуючий партнер адвокатського об’єднання «БАЄРС».
Крім того, працював національним консультантом у проєктах Програми розвитку

ООН (2013, 2015 рр), юристом, проєктним менеджером, виконувачем обов’язків
директора в Команді підтримки реформ при Мінприроди (з 2017 року).
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хорЄв михАйло ЮрійовичхорЄв михАйло Юрійович

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України

Михайло Хорєв у 2005 році закінчив Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка за спеціаль-
нісю "Гідрологія та гідрохімія", здобувши кваліфікацію
ма гістра гідрології і гідрохімії, гідроеколог, менеджер,
географ, викладач.

У 2006–2008 роках працював у Дніпровському басей-
новому управлінні водних ресурсів.

У 2008–2011 рр. – у Державному комітеті України по
водному господарству.

У 2011–2016 рр. – обіймав посади головного спеціаліс-
та, начальника відділу у Державному агентстві водних
ресурсів України.

У 2016–2020 рр. – перший заступник голови
Державного агентства водних ресурсів України.

З червня 2020 року – заступник голови Державного агентства водних ресурсів
України.

крАснолУцький олексАндр вАсильовичкрАснолУцький олексАндр вАсильович

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України

Олександр Краснолуцький отримав вищу освіту в
Національному аграрному університеті за спеціальністю
«Землевпорядкування та кадастр», здобувши кваліфікацію
інженера-землевпорядника. 

З 2001 по 2006 рр. обіймав різні посади в
Хмельницькому обласному управлінні земельних ресурсів.

У 2006–2007 рр. працював у Державному комітеті
України по земельних ресурсах. 

З 2007 по 2008 рік – заступник начальника управління в
Державному агентстві земельних ресурсів України.

З 2008 по 2011 рік – обіймав керівні посади у
Державному комітеті України із земельних ресурсів.

У 2012–2014 роках працював на керівних посадах у
Державному агентстві земельних ресурсів України.

З 2014 р. почав працювати у Державній службі України з питань геодезії, кар-
тографії.

З 2019 року – заступник голови Державної служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ гАЛУЗІ

Опади не полишають Карпатський регіон вже майже місяць. Відповідно це спричи-
няє різке та небезпечне підвищення рівнів води у річках басейнів Дністра, Пруту,
Сірету та Тиси.

За даними Українського гідрометцентру, протягом 23-24 червня у Карпатському
регіоні випало 200-235 мм опадів. До того ж, половина з них випала локально протя-
гом трьох годин. Такі опади призвели до значного підтоплення деяких населених
пунктів, де рівні у річках піднімалися, але дамби залишилися не ушкодженими, а насе-
лені пункти підтопило дощовими, а не річковими водами.

Крім того, внаслідок значних та сильних дощів 23 та 24 червня 2020 року, на
Дністрі на ділянці Галич – Залiщики відбулося формування високого дощового паводка.

Вода вийшла та зберігається на заплаві на р.Дністер – в/п Журавне, Галич, Нижнів,
річках Бистриця, Свіча, Перевозець (басейн Дністра), Тиса – в/п Тячив – Хуст. На
більшості річок Карпатського регіону сформовані максимуми рівнів води, близькі та
вищі за середні багаторічні максимальні значення. Перевищення історичних максиму-
мів не спостерігається.

Рівні води збільшуються у матема-
тичній прогресії, але водогосподарські
організації Держводагентства у межах
можливостей оперативно реагують на
штормові попередження від Україн -
ського гідрометцентру.

Водогосподарська інфраструктура
захищає більшість осель місцевих меш-
канців. Але внаслідок постійних коли-
вань рівнів води та враховуючи високу
водність на окремих ділянках гірських
річок, руйнуються бе регоукріплення,
пошкоджені під час про ходження попе-
редніх паводків (2017, 2019 роки), які
не були відновлені.

Тому паводкова хвиля, яка триває
останні дні через сильні опади, призве-
ла до надзвичайних наслідків.

Востаннє такі паводки формувалися у
липні 2008 року та червні-липні 2010
року.

У 2008 році, внаслідок випадіння ду -
же сильних опадів, на річках Карпат
сформувався екстремально високий до -
щовий паводок, що проходив декілько-
ма піками та за гідрологічними характе-
ристиками був близьким до історично
високого паводка, який проходив на цій
території у червні 1969 року.

Зокрема, внаслідок значних опадів на
території Львівської області відбувся

катастрофічна повінь у зах ідних
рег іонах україни :  хроніка подій
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ гАЛУЗІ

підйом рівнів води на річках, рівнів ґрунтових вод та підтоплення об’єктів у адмініс-
тративних районах Львівської області та містах Червоноград, Борислав.

У 2008 році паводок спричинив дуже високий та інтенсивний приплив до
Дністровського водосховища внаслідок значних та тривалих дощів. Максимум при-
пливу сформувався 27 липня величиною 5680 м3/с, що мало 2% забезпеченість мак-
симумів дощових паводків.

Він був найбільшим за період існування Дністровського водосховища (скид з водос-
ховища 3400 м3/с). Для порівняння 23-24 червня 2020 року скидні витрати із
Дністровського водосховища становили 2000-2050 м3/с, з 14.00 25 червня – 1870 м3/с.

У 2008 році найбільші рівні на річках були близькими до історичних, а по ряду
постів – на 30-90 см перевищили їх значення. Паводок 23-24.06.2020 за рівнями
затоплення не перевищив 2008 рік, але цього року зони затоплення паводковими вода-
ми були більшими.

Наслідками проходження катастрофічного паводка 2008 року стали: загибель 30
людей, підтоплення 41 тис. житлових будинків, 34 тис. га сільгоспугідь, руйнування
671 км автошляхів, 561 пішохідного мосту, 31 км захисних дамб і 29 км берегоукріп-
лень.

Ще один такий катастрофічний паводок пройшов у червні та першій половині
липня 2010 року у басейнах р. Дністер та річок Прикарпаття.

Зокрема, внаслідок активної циклонічної діяльності випали 2-4 місячні норми опа-
дів, внаслідок чого спостерігались значні підйоми рівнів води (до 4-5 м). За цей період
на Дністровському водосховищі зафіксовано чотири дощових паводки, останній – най-
більший (10 липня приток води до водосховища становив близько 3800 м3/с).

Максимальний скид з водосховища складав 2000-2050 м3/с, як і станом на 23-24
червня.

Від негативної дії погодних умов у 10 районах
Чернівецької та 6 районах Івано-Франківської об -
ластей постраждали 347 населених пунктів, у тому
числі місто Чернівці. Було зруйновано та пошкод-
жено автомобільні і залізничні мости, автошляхи,
водозахисні дамби і берегоукріплення.

Внаслідок стихії загинули 3 особи, 1 особа пропа-
ла безвісти, зруйновано 108 житлових будинків, 733
зазнали значних пошкоджень та 1402 будинки пош -
коджено. Було підтоплено 105 населених пунктів,
4400 житлових будинків, 2980 домогосподарств,
7181 підвальних приміщень, понад 15000 присадиб-
них ділянок, понад 5000 криниць, близько 2000 га
сільськогосподарських угідь.

Збитки від паводка 2020 року будуть значними
для України.

Варто зазначити, що у зв’язку з відсутністю
фінансування на ліквідацію наслідків надзвичайної
ситуації 2019 року, паводок 2020 року спричинив
подальше руйнування раніше пошкоджених гідро-
технічних споруд.

Відповідно, зволікання у фінансуванні зазначених
заходів призводить до непродуктивних втрат бюд-
жетних коштів, а саме здорожчання відновлюваль-
них робіт (в середньому на 20% з кожним наступ-
ним паводком). В подальшому, при виникненні ана-
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логічних паводків гідротехнічні споруди не зможуть витримати напір води та будуть
повністю розмиті, що може призвести до непередбачуваних катастрофічних наслідків
для Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Відповідно до результатів міжнародного аудиту попередження та ліквідації наслід-
ків паводків, проведеного в Україні, Грузії, Республіці Сербія, Республіці Польща,
Республіці Білорусь, сума коштів, вкладених у зниження ризиків виникнення катас-
трофи, є найбільш ефективною, оскільки належні заходи щодо попередження та запо-
бігання можуть значно зменшити негативні результати, спричинені стихійними лиха-
ми. Зокрема, в українських реаліях 1 вкладена у протипаводковий захист гривня еко-
номить 7, які будуть витрачені на відновлювальні роботи.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, паводки є одни-
ми з найбільш поширених природних катастроф у світі, збитки від яких щороку скла-
дають близько 40 млрд. доларів США.

Повінь У ЗАхідних облАстях УкрАїни: чи можнА бУлоПовінь У ЗАхідних облАстях УкрАїни: чи можнА бУло
УникнУти тА як ПодолАти нАслідкиУникнУти тА як ПодолАти нАслідки

Повінь затопила івано-Франківську, чернівецьку, львівську, тернопільську та
Закарпатську області. У Західній Україні за кілька днів випала двомісячна норма
опадів. Це стало справжньою катастрофою для мешканців Івано-Франківщини,
Чернівецької області, Львівщини, Тернопільщини та Закарпаття. На негоду чекали і
на Одещині. А на Заході річки вже вирвалися з берегів і позмивали все на своєму
шляху. Дороги, дамби, мости – затопило все.

Злива – це форс-мажор, але наслідки повені могли б бути значно меншими, якби
не людська недбалість. Вирубані лісі Карпат, засмічені річки, поганий стан лісових
доріг, щільні забудови в горах. Це сукупні фактори, які в поєднанні з кліматичними
змінами накоїли такого лиха. І тепер потрібно буде витрачати мільярди на подолання
наслідків повені.

На межі життя та смерті опинилися мешканці всього Прикарпаття. Після рясних
дощів стрімка вода гірських річок вийшла з берегів та зносила все на своєму шляху.

Стихія зруйнувала тисячі житлових бу динків, сараїв та господарств. Велетенська
сила стрімкої течії
позносила дамби,
пошкодила 90 мостів
та сотні доріг. Авто -
шляхи вмить перетво-
рилися на ріки, а села
на острови. Під водою
опинилися майже 300
населених пунктів.
Місцями рівень води
в річках сягав 8 мет-
рів. Евакуювали кіль-
ка сотень людей.
Негоду, яка раптово
нахлинула на При -
карпаття, місцеві
жителі бачили хіба
що в кіно. Масштабна
повінь 2008 року нині
здається не такою
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страшною.
Епіцентром стихійного лиха рятувальники

називають місто Галич. Там Дністер підняв-
ся до 7 метрів, частину дороги підтопило й
надзвичайникам довелося перекрити міст,
що заблокувало сполучення між Івано-
Франківськом та Львовом. Із будинків ряту-
вальники на човнах та катамаранах евакуйо-
вували людей.

Масштабний зсув ґрунту повністю відрі-
зав від цивілізації більше десятка сіл
Верховинського району. Через повінь у
населених пунктах не стало газу, електрики
та води. Їжу, ліки та питну воду людям доставляли гелікоптерами.

У водяній пастці застрягли ще кілька сіл Галицького та Тлумацького районів
Прикарпаття. Більшість мешканців від евакуації відмовилися. Люди, які живуть
поблизу річки, до погодної стихії були готові. Тут у кожного припаркований човен.
Нині цей вид транспорту в населених пунктах користується популярністю.
Пересуватися селом можна лише плавзасобами або великими вантажними автомобі-
лями. Пішки не перейдеш, адже вода по коліна, а подекуди сягає навіть грудей.

Внаслідок негоди на Прикарпатті загинули дві людини, а одна зникла безвісти.
Стихія вирувала й на Буковині. Рівень води в річці Прут перетнув критичну познач-

ку й перевищив 6,5 метрів. Підтоплено зо два десятки населених пунктів. На Буковині
оголосили червоний рівень небезпеки. У воді опинилися понад 400 будинків та більш
як пів тисячі присадибних ділянок. Евакуйовано понад сотню людей.

Великої біди завдала повінь у Стрілецькому Куті та Ревному (принесло багато боло-
та та деревини). 

Збитки орієнтовно склали понад 140 млн. гривень. 
Негода пройшлася й Львівщиною. Водою залило до 12 населених пунктів. Найбільше

постраждало село Зарічне. Його омивають дві річки. Тут повінь затопила сотню
помешкань, та ще й стільки ж господарських будівель. Далі з берегів вийшла друга
річка й затопила дорогу в село. До потерпілих рятувальники добиралися катамараном.
Подвір’я селян перетворилися на озера.

Наступної доби після потопів у найбільш постраждалий регіон Прикарпаття при-
були урядовці та прем’єр-міністр. Ще за добу прибув і президент.

Бурхливі потоки Дністра потрохи стихають. Річка входить у свої береги, до звич-
ного життя повертаються мешканці постраждалих від повені регіонів, наводять лад у
своїх оселях, у господарчих будівлях та городах, врожаю з яких цього року вже не
отримають. Все пошкоджене паводком. Якщо природа до звичного буття повернеться
швидко, то люди наслідки стихії відчуватимуть ще довго.

У районах, де спала вода, розчищають дороги, викачують залишки води наводять
лад на подвір’ях. Наслідки стихії ліквідовують надзвичайники, нацгвардійці та кому-
нальники. 

“великий ПотоП” нА ЗАході УкрАїни“великий ПотоП” нА ЗАході УкрАїни

внаслідок сильних опадів, які тривали 22-24 червня, постраждала тернопільщина.
Підтоплено тисячі житлових будинків, домогосподарств, зруйновано та пошкоджено
сотні кілометрів доріг, мости, дамби, з десятками населених пунктів порушено транс-
портне сполучення. Рятувальники змушені були доставляти заблокованим людям про-
дукти харчування на гелікоптерах. Скасовано рейси потягів. Через стихію випускни-
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ки деяких шкіл не мали змоги
скласти ЗНО. 

Найбільшого лиха паводок
завдав івано-Франківській об -
ласті. Свій гордовитий норов
показали гірські річки Прут,
Білий Черемош, Чорний Че -
ремош та їх притоки. Проливні
зливи спричинили селеві пото-
ки, розмивали дороги та мости,
відрізали від світу десятки
населених пунктів. Річка
Дністер затопила старовинну
столицю Галицько-Волинсь -
кого князівства – місто Галич

та навколишні села.
Першим удар стихії відчув найвисокогірніший район області – Верховинський. У

повній ізоляції через підтоплення залишився 21 населений пункт. Рятувальники виво-
зили із зон підтоплення літніх людей та вагітних. 

У ніч на 22 червня в річку білий черемош у селі яблуниця верховинського райо-
ну зірвався автомобіль, в якому перебували двоє людей. Ще одна жінка впала у бур-
хливий потік і загинула. 

Внаслідок затоплення водами Дністра міста галич й навколишніх сіл, людей дово-
дилося евакуйовувати, а тим, хто не захотів, привозили продукти. Підтопленою в місті
виявилась і районна лікарня, в якій перебували хворі з коронавірусом (їх перевезли
в обласний центр).

Підрозділами управління ДСНС в області в Галицькому районі через водні пере-
шкоди було перевезено понад 300 людей, евакуйовано із зони підтоплення 25 осіб. 
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23 червня без світла та питної води у водяній пастці в селі Осмолода
Рожнятівського району опинилися 15 рівненських туристів, серед яких – четверо
дітей. Працівники управління Держагентства рибного господарства в Івано-Фран -
ківській області за допомогою надувного човна евакуювали людей. 

Річка Лімниця зруйнувала міст, який з’єднував село Підмихайля і мікрорайон
Хотінь міста Калуш, який вже був зруйнований паводком у липні 2008 року. Сім
років селянам доводилося добиратися до Калуша через Добровляни чи Вістову. У
жовтні 2015 року відбулося урочисте відкриття новозбудованого пішохідного моста.
Цьогорічна вода його знесла.

Від стихії в області постраждали не тільки люди. Затопило калуський притулок для
тварин “Дім Сірка”. 

24 червня у місті Галич, через підняття рівня води у Дністрі був перекритий рух на
автомобільному мосту на трасі національного значення Мукачево-Львів. 

Для жителів гірських районів чернівецької області негода і стихія, яка розпочалась
тут 22 червня і тривала три дні, стала справжнім шоком. Зруйно вані дамби, розвале-
ні мости, затоплені помешкання – з такими наслідками природного лиха буковинці
стикалися востаннє десять років тому. Чи не найбільше пост раждало село розтоки на
Путильщині. Крім того, що гірська річка Черемош відрізала близько 100 сімей від спо-
лучення із районним та обласним центрами, жителі опинилися у водяній пастці: у
десятках будинків після паводку – води по коліна, затоплені меблі і речі домашнього
вжитку.

село банилів на вижниччині готувалося до паводка. 
Фахівці басейнового управління водних ресурсів повідомили про ймовірну загро-

зу прориву дамби у випадку підняття рівня води у річці черемош за кілька тижнів
до початку дощів. Тому місцеві жителі, спільно з рятувальниками, взялися укріплю-
вати дамбу. Щоправда, це не врятувало від біди – 22 червня велика вода прорвалась
крізь перешкоду, підтопивши десятки домогосподарств. Значної шкоди завдав паво-
док і селу ревне кіцманського району. Нині тут зруйновані паркани та намул на
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подвір’ях. 
25 червня саме в цьому

селі мешканці різних сіл і
міст Чернівецької області
зібралися вранці на допомо-
гу тим, чиї домівки затопи-
ло. Разом з рятувальниками
вони відтягували колоди,
вивозили намул з обійсть.
“Вже четвертий день боре-
мося з наслідками повені.
Спочатку річка Брусниця
вийшла з берегів, порозмива-
ла дорогу, рух було перекри-
то. Ми ліквідували цю про-
блему. В селах Ревно та
Стрілецький Кут збитки
значно більші. Людям заму-
лило городи, врожаю не
буде”, – повідомив голова
Кіцманської районної ради
Петро Лумей. 

Калинівський ринок до загрози підготувався краще, ніж 12 років тому. Три доби
неспокою і безсоння через загрозу повені пережили підприємці “Калинки” – одного з
найбільших ринків Західної України, який фактично годує тисячі чернівецьких сімей.
Цей базар розміщено на одній із найнижчих точок міста – просто поблизу річки Прут.
За два дні до повені адміністрація ринку рекомендувала підприємцям готуватися до
найгіршого. Тоді, за прогнозами синоптиків, очікувалась хвиля паводку, яка мала сяг-
нути понад 7 метрів від звичного рівня води у річці Прут. 

На відміну від подій 12-річної давнини, нині підприємці до прогнозованої загрози
підготувалися краще. Люди взялися вивозити свої товари, дехто підіймав їх на “вер-
хні поверхи” контейнерів. Щоправда, цього року паводок торкнувся “Калинівського
ринку” мінімально. Річка підтопила десятки торговельних точок, але без критичних
наслідків. 

на Закарпатті від стихії постраждали 14 населених пунктів у 10 адміністративно-
територіальних районах області. У регіоні затоплено понад сотню домогосподарств,

пошкоджено 15 авто-
доріг, зруйновані 6
підвісних мостів та 11
мостових переходів,
ще кілька пошкодже-
но. За попередніми
підрахунками, для від-
новлення пошкодже-
них об’єктів необхідно
понад 125 млн. грн.

львівщина постраж-
дала від стихії трохи
менше. Проте й тут
завдано значної шкоди
житловим будинкам,
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присадибним ділянкам та дорогам. В регіо-
ні сталося підтоплення понад 100 домівок у
12 населених пунктах. Найбільше постраж-
дали об’єкти у чотирьох районах області –
Стрийському, Жидачівському, Старосам -
бірському та Дрогобицькому. А у селищі
Смільна Дрогобицького району рятувальни-
кам довелося відселили родину, дерев’яний
будинок якої через загрозу зсуву ґрунту на
схилі гори може зруйнуватися.

Внаслідок виходу з берегів річки Дністер,
“водяна хвиля” дісталася й тернопільщини.
Тут найбільше постраждали три села
Монастириського району – Устя Зелене,
Коропець та Вістря. В них, станом на ранок
25 червня, було підтоплено 9 житлових
будинків, 16 колодязів, 18 га городів, ста-
діон. У селі Вістря затоплено дві дороги. 

в тернопільській області найбільш небез-
печною була ситуація в Бучацькому, Монас -
тириському, Бережанському та Заліщиць -
кому районах, де підіймався рівень води в
річці Дністер та її лівих притоках, а саме в
річках Золота Липа та Серет. Там є загроза
підтоплення та виходу води на заплаву. У
Монас тириському районі проведено заходи
щодо оповіщення населення про небезпеку,
розгорнуті пункти можливої евакуації для
населення. За добу на різних гідропостах
рівень води піднявся на висоту від 0,5 м до
1,5 м, вода і надалі продовжує підійматися і
зараз підійшла до критичних рівнів,
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перейшла позначку 7 м. До критичної точки залишається 1,5-2 м. Якщо тенденція до
підйому води зберігатиметься, то рятувальники планують масову примусову евакуа-
цію людей із села Устя Зеленого. Наразі у зв’язку з підтопленнями відселили вже
понад 150 осіб. Реагуючи на страшні наслідки стихії, президент Володимир Зеленський
поставив уряду завдання розробити програму для розв’язання проблеми підтоплення
в західних областях. У свою чергу, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, з метою недопу-
щення подібних катастроф у майбутньому, доручив профільним міністерствам розро-
бити проекти з закріплення дамб, укріплення берегів, збереження заплав річок та
недопущення незаконної вирубки лісів. На подолання наслідків стихії уряд виділив із
державного резерву понад 670 млн грн. Залишається лише сподіватися, що це дозво-
лить мінімізувати наслідки стихії та не допускати таких ситуацій у майбутньому.
Адже кожне людське життя та витрачені на оговтування від стихійного лиха кошти
для України мають значення.

селище ланчин опинилося в епіцентрі стихіїселище ланчин опинилося в епіцентрі стихії , що вирувала на Прикарпатті, що вирувала на Прикарпатті
протягом протягом 22-24 червня22-24 червня.

Під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент
Володимир Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні. Мешканці Ланчина
розповіли главі держави, як рятувалися від стихії, та про збитки, яких зазнали через
повінь.

Під час перебування у Надвірнянському районі Івано-Франківської області
Володимир Зеленський сказав: “Вражає масштаб трагедії. Майже 8 тисяч будівель
треба відновлювати, багато будівель повністю знесені. Це ніби поганий природний
жарт, з яким усім доводиться боротися. Знесені і дамби, і декілька старих мостів.
Єдиний плюс, який ми побачили, це те, що нові дороги не змило, очевидно, якісні”. 
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Президент наголосив, що держава
допоможе постраждалим людям.
“Будемо допомагати людям, це головне.
На це вже виділені гроші, біля 750 млн
грн. Там, де знесено повністю будинки,
ми бачили такі приклади, там треба
повністю людей переселити. Купимо їм
будинки і обов'язково допоможемо”.

За словами Глави держави, вражає не
лише масштаб повені, але й робота
служб: “Кілька днів поспіль з початку
біди потужно 24 на 7 працюють наші
рятувальники, поліція. Пишаємося нашими людьми, але хочеться, щоб це не повторю-
валось”.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у
Верховній Раді, повідомив, що на подолання наслідків повеней у західних областях
країни потрібно буде виділити ще 2 мільярди гривень. “Понад 750 млн. гривень виді-
лених коштів – не остаточна сума, яку уряд спрямує на відновлення структури регіо-
нів. Ми отримали від наших відповідальних органів попередні розрахунки, що для подо-
лання наслідків стихії нам потрібно буде додатково ще близько 2 млрд. грн. Це попе-
редні розрахунки обласних державних адміністрацій”.

Внаслідок ускладнення паводкової обстановки у івано-Франківській, чер нівецькій,
львівській, Закарпатській та тернопільській областях підтопленими є 285 населених
пунктів, майже 10 тис. будинків та 8 фельдшерсько-акушерських пунктів; пошкоджено
500 км автодоріг, 135 мостів та 280 м дамб.

Через стихію загинули 3 особи, ще одна людина зникла безвісти (Івано-Франківська
область). 

Президент особисто перевірив перебіг ліквідації наслідків повені на івано-
Франків щині.

Станом на ранок 25 червня інтенсивність опадів на території західних областей
України зменшилась, а рівень води поступово спадав. Максимальні рівні води вже
пройдено на території Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей. На
Закарпатті ситуація нормалізувалася, підтоплень населених пунктів немає.

Наразі найскладнішою ситуація залишалась у 15 районах Івано-Франківщини, трьох
районах Закарпаття та одному районі Львівщини.

Всього ДСНС спільно з Національною поліцією та органами місцевого самовряду-
вання врятували 331 особу, евакуювали 610 осіб, відселили 290 осіб та перевезли
через підтоплені ділянки доріг 588 осіб.
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нА ПрикАрПАття ПриїхАли ПредстАвники ооннА ПрикАрПАття ПриїхАли ПредстАвники оон

8 липня 2020 року в ланчинській громаді (івано-Франківщина) перебувала група
представників оон.

Вони ознайомились з ситуацією, зі станом здоров’я мешканців громади, які
постраждали від повені. Особливої уваги було надано стану води, гігієні і санітарії. 

Представники ООН побували у сім’ях, оселі яких були повністю зруйновані.
“Нас цікавить, як стихія вплинула на можливості людей заробляти, на приватний

бізнес, а також, чи є в регіоні хімічна, екологічна загроза, чи проводяться такі обсте-
ження і які запобіжні заходи вживаються”, – зазначив представник ООН.

Селищний голова Володимир Попович поінформував представників ООН про ситуа-
цію, яка склалася в Ланчинській громаді внаслідок небувалої повені.

Протягом 23 червня стихія завдала великих збитків. Через сильні зливи піднявся
рівень води у річці Прут та потічках Урюк та Кобилиця.
Сильний схиловий стік зносив все на своєму шляху:
будівлі, паркани, дерева, машини. Шкоди завдано у всіх
населених пунктах та найбільше постраждали мешканці
Заріки в селищі Ланчин. Пошкоджені дороги, підтоплені
та пошкоджені берегоукріплення та пішохідні мости.

Наразі у постраждалих повністю відновлено газопос-
тачання та електропостачання.

Ознайомившись із наслідками стихійного лиха і пере-
бігом їх подолання, експерти ООН підготують висновки
як на урядовому, так і на місцевому рівнях, з метою
запобігання подібних природних катаклізмів у майбут-
ньому.

На Прикарпатті триває дезінфекція криниць, які
забруднилися після повені напрікінці червня. Для дезін-
фекції криниць використовуються деззасоби.

Станом на 7 липня в області провели дезінфекцію
1469 криниць та каптажів.

Досліджено 278 проб води питної водопровідної, 770
проб води децентралізованого водопостачання.

Змите ПрикАрПАттяЗмите ПрикАрПАття

20 червня 2020 року першими постраждали жителі
верховинщини. У селі Біла Річка Гринявської сільської

ради внаслідок зливових дощів відбувся зсув
ґрунту та селевий потік. Через це припинив-
ся рух автотранспорту на автодорозі місцево-
го значення “Гринява – Голошино”, було від-
сутнє транспортне сполучення з кількома
селами.

22 червня повінь нашкодила ледь не у всіх
населених пунктах Прикарпаття. У когось
затопило тільки частину городу або двору,
але були й такі, кому довелося полишати свої
домівки на човнах та чекати рятувальників.

Того ж дня стало відомо про першу заги-
бель. Опівночі посеред річки Білий Черемош
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в селі Яблуниця (Верховинський район) знайшли лег-
ковий автомобіль, який частково виглядав з води.
Відстань від берега становила орієнтовно 12-15 мет-
рів. Рівень води тоді був приблизно два метри.
Дорогу розмило, автівку знесло у річку.

Через негоду в горах зникло невелике карпатське
озеро Криве. Два зсуви сталися навколо озера, при-
родну дамбу знесло і все понесло у Чорний Черемош
(озеро Криве утворилося в 2008 році під час повені,
коли зсув перекрив потік).

Один із зсувів підійшов впритул до дороги, ще метр – і там не зможе проїхати авто,
а внизу – прірва.

Поза зоною доступності також перебувала одна з головних природних і туристич-
них принад Татарова, та й всієї Яремчанщини, – Женецький водоспад Гук. Вода зруй-
нувала дорогу до нього. Окрім дороги, пошкоджені три дерев’яні мости. Місцеві жите-
лі та туристи були фактично відрізані від світу.

Загалом на території 16 районів підтоплено 263 населених пунктів. Затопило 13 109
житлових будинків, зруйновано 339 кілометрів автодоріг, пошкоджено 604 кілометри
автодоріг. Негода знищила 122 мости. Було обмежено транспортне сполучення до 19
населених пунктів.

місто івано-Франківськ теж постраждало від повені. У міському парку Шевченка
впав 95-річний цукровий клен. Він був окрасою серед зелених насаджень парку.
Територію обгородили та викликали аварійників.

Найбільше постраждав від надзвичайних погодних умов мікрорайон Пасічна. Тут
підтопило житлові будинки, тролейбусне депо, а також дошкільний навчальний
заклад.

На ліквідацію наслідків стихійного лиха на Прикарпатті із резервного фонду дер-
жавного бюджету було виділено 480 мільйонів гривень. 
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Ці кошти, відповідно до урядової постанови, можна скеровувати лише на відновлен-
ня об’єктів, які постраждали від стихії.

На даний час вважаються пошкодженими приблизно 13 тисяч домогосподарств.
Розміри збитків будуть встановлювати органи місцевого самоврядування.

Згідно з даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, в івано-Франківській



області підтоплено понад 4,5 тисячі
житлових будинків, зруйновано близь-
ко 110 км автодоріг, пошкоджено 130
мостів.

Паводок уже призвів до людських
жертв. На Івано-Франківщині негода
забрала життя трьох людей.

Рятувальники евакуюють людей,
відкачують воду, укріплюють береги.

25 червня на Прикарпатті, під керів-
ництвом очільника уряду, відбулося

позачергове засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій. Розглядалися питання надання гуманітарної допомоги постраждалим
районам.

А тим часом вода у Карпатах не спадає. Синоптики оголосили штормове поперед-
ження через підняття рівня води у річці Прут.

Повідомляють про зруйновані захисні дамби, розмиті та перекриті через зсуви доро-
ги, відрізані від комунікації села. Дехто з представників місцевої влади каже про
“рекордну повінь” та вищий рівень води навіть порівняно з великим паводком 2008
року.

Причини Повені нА ЗАхідній УкрАїніПричини Повені нА ЗАхідній УкрАїні

Внаслідок тривалих сильних дощів ґрунт так перенасичився вологою, що зривають-
ся селеві потоки, річки виходять з берегів. Дощі ллють, з невеликими перервами, уже
місяць, а паводки і повені для цих районів – явище типове.

Усе це призводить до руйнування інфраструктури, знищення людського майна,
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худоби, смерті людей.
Так, у червні 1969 року в басейнах

дністра, Прута, тиси спостерігався
потужний паводок, який вважається
найвищим. Подекуди кількість опа-
дів складала 150-250 мм за 24 години
(це 1,5-2,5 місячної норми опадів).

В травні 1970 року на території
Українського Закарпаття стався
сильний паводок, зумовлений інтен-
сивними дощами, коли рівень води
на Тисі підвищився на 5-6 метрів.
Тячів тоді затопило, прорвало дамбу,
житловий фонд був пошкоджений на
90 відсоків, загинули люди.

Через велику кількість опадів та
значне підняття води в гірських річ-
ках виникла загроза пошкодження
об’єктів газотранспортної інфра -
структури в західному регіоні
України.

На цей час стихія зруйнувала
повітряний перехід газопроводу-від-
воду до ГРС “Брусниця” через річку
Черемош біля села Завалля (Івано-
Франківська область), що спричини-
ло зупинку газопостачання для 9
населених пунктів в Чернівецькій
області. Також є значні ризики під-
топлення ГРС “Могилів-Подільсь -
кий” (Вінницька область).

З метою оперативного реагування
та забезпечення безперебійного газо-

постачання для українських та європейських споживачів були визначені всі потен-
ційно небезпечні ділянки та розроблені заходи локалізації у випадку аварійних ситуа-
цій, а також сценарії переключень газових потоків. 

Ведеться постійний моніторинг рівня води та стану опорних конструкцій в місцях
переходу газопроводів через річки.

Відновлення газопроводу через річку Черемош та ліквідація наслідків аварії роз-
почнеться відразу, як тільки стихне негода. Через затяжні зливи та значний рівень
підтоплення територій залишається обмеженим рух по дорогах та мостах в регіоні.

лісівники ворохтянського лісгоспу впорядковують пошкоджені стихієюлісівники ворохтянського лісгоспу впорядковують пошкоджені стихією
об’єкти.об’єкти.

Гірські населені пункти залишаються відрізаними від цивілізації. До відновлення
інфраструктури у віддалених районах залучили людей та техніку Ворохтянського ліс-
госпу.

Наразі аварійні бригади відновлюють мости, водні переходи на гірських річках, роз-
чищають потоки, канави від порубочних решток, деревини, проводять заходи з бере-
гоукріплення.

До ліквідації наслідків, завданих стихією залучено спецтехніку та усі наявні спец-
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засоби – екскаватори, маніпулятори,
трелювальні трактори, автомобілі під-
вищеної прохідності, мотопомпи.

верховинщина. верховинщина. Мешканцям сіл
Бистрець та Дземброня Верховин -

ського району, постраждалим від повені, надійшла допомога. Сюди гелікоптером було
переправлено понад дві тони харчових продуктів. Ці гірські населені пункти довгий
час залишались відрізаними від навколишнього світу.

Цього разу допомога надійшла із Закарпатської області, а ще раніше жителі Івано-
Франківщини отримали гуманітарну допомогу з Ізраїлю.

https://gk-press.if.ua/u-sela-na-verhovynshhyni-postrazhdali-vid-poveni-
vidpravyly-ponad-dvi-tonny-produktiv/

У чернівецькій областіУ чернівецькій області, станом на 5 липня 2020 року, після великого паводку,
який пройшов Буковиною наприкінці червня, досі підтопленими залишаються 5 насе-
лених пунктів. 

Зруйновано: • 1,4 км автодоріг; • 1 міст.
Пошкоджено: • 40,9 км автодоріг; •15 мостів.
Поки що точно не відома площа загиблих посівів агрокультур та шкода, завдана

фермерським та тепличним господарствам. Наразі рятувальники продовжують лікві-
довувати наслідки паводку.

нАУковці й ексПерти Про Причини “великої води”нАУковці й ексПерти Про Причини “великої води”

Повідомлення із зони стихійного лиха в івано-Франківській, чернівецькій,
львівській, тернопільській і Закарпатській областях нагадують фронтові зведення:
ще кілька річок вийшли із берегів... зруйновано міст... затоплено село... припинено транс-
портне сполучення... евакуюють районну лікарню... Та головне – велика вода вже забра-
ла кілька життів... 

Поміж головних причин теперішньої гідрологічної катастрофи не лише кліматичні
та географічні, а й вплив нераціонального господарювання. Та й зміни клімату також
залежать, переважно, від антропогенного втручання. 

Чи можна мінімізувати масштаби подібних надзвичайних повеней у майбут-
ньому (повністю уникнути їх у найближчі десятиліття, певно, не вдасться)? Чи
й надалі будемо долати наслідки і витрачати мільярди?

“Збільшення кількості, а головне інтенсивності опадів – один із наслідків змін кліма-
ту, що відбуваються останніми роками, – пояснює завідувачка відділу прикладної
метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і
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НАНУ Віра Балабух. – Зокрема, про ймовірність такого сценарію свідчили досліджен-
ня, проведені науковцями у рамках проектів “Зміна клімату та безпека в басейні річки
Дністер” і “Стратегічні напрямки адаптації до зміни клімату в басейні Дністра”.
Спостереження у високогірному Рахівському районі на Закарпатті, де особливо щільно
вивчалося це питання, продемонстрували: кліматичні зміни досить суттєві. Загроза
паводків, пов’язаних з інтенсивними зливами, дедалі більша. І, на жаль, прогнози справ-
джуються...”.

1. кліматичні зміни. Ще у 2016-2017 роках дослідники зазначали, що Дністер чи не
найбільше потерпатиме від зміни клімату – більш теплих і вологих зим та гарячих,
сухих літніх днів. Нижній Дністер дедалі частіше потерпає від засухи. Кількість
посушливих періодів протягом останнього десятиліття суттєво зросла. А це означає,
що дисбаланси, викликані нерівномірною інтенсивністю опадів, – посилюються. Такі
наслідки для водних ресурсів мають каскадний вплив – крім населення, – сільське
господарство (зменшення запасів води для зрошення разом з підвищеним попитом),
енергетика (обмежений гідроенергетичний потенціал), туризм (водний туризм),
рибальство та біорізноманіття, зазначають дослідники. Та головне – це загроза пове-
ней не лише навесні, а й в інші періоди року.

За словами Віри Балабух, це стосується не тільки Карпат, а й України загалом.
Більше того – і Європи та всієї Північної півкулі. Через різницю в температурах
повітряних мас (холодне повітря вгорі і максимально розігріте поблизу землі) утво-
рюються більш потужні купчасто-дощові хмари.

Протягом останніх десятиріч на Закарпатті і зокрема у високогірній частині регіо-
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ну стрімко зростає приземна температура повітря. Це зумовлено збільшенням як міні-
мальної, так і максимальної температури упродовж всього року. Влітку значно збіль-
шилася кількість спекотних днів, коли повітря прогрівається до понад 25 градусів. Те,
що маємо зараз... Збільшується кількість періодів зі спекою та їх тривалість.
Температура підвищується не лише біля поверхні землі, а і в нижній тропосфері. Там,
де формуються хмари і відбувається процес утворення опадів. А через підвищення
температури повітря збільшується вміст у ньому вологи. Як наслідок – активізація
зливових процесів, граду і гроз. І все це – у максимально стислі терміни. Адже кіль-
кість дощових днів у році постійно зменшується. Отже, 30% річного обсягу опадів у
басейні Дністра припадає на сильні та дуже сильні зливи. За 10 останніх років “вне-
сок” таких дощів зріс на 7%.

2. Фактор гір. У Карпатах на цей процес накладається ще й орографічний чинник
(рельєф, висота над рівнем моря, крутизна і напрямок схилів). Тобто, додається дина-
мічна конвекція, коли на потужність хмар впливають ті ж гори. Система гірських
хребтів Карпат розташована на шляху переміщення вологих повітряних мас з
Атлантики, що призводить до динамічного впливу гірських схилів на повітряні пото-
ки, гальмування їх панівного “західно-східного переносу”. Внаслідок цього теж відбу-
вається інтенсифікація злив, коли кількість опадів за 24 години може перевищувати
2-3 місячну норму – 150-250 міліметрів. Якщо на рівнинній території України в серед-
ньому за рік випадає 400-600 міліметрів опадів, то в Карпатах – 1000-1600, а подеку-
ди – і до 2000-2400 міліметрів.

Дуже інтенсивна злива, яка триває порівняно недовго, може заподіяти набагато біль-
шої шкоди, аніж багатогодинні “грибні” дощі. Свій внесок роблять і особливості рельє-
фу. Похили місцевості в горах перевищують 200-500 метрів (різниця висоти) на кіло-
метр. Тому під час зливових дощів стоки формуються доволі інтенсивно. Вода при-
буває швидко. Підйоми рівнів води у гірських річках досягають 1,5-2,5 метрів за 3-4
години. Одночасно відбувається швидке скидання паводкових вод з гірських водото-
ків до річкових долин Тиси, Дністра, Пруту та пониззя їхніх приток. Але, на відміну
від гір, ситуація там більш прогнозована. Є більше часу на реагування.

3. Антропогенний чинник. Така інтенсивність паводків зумовлена не лише геогра-
фічними і кліматичними особливостями, а й впливом людини, зокрема захаращеніс-
тю та безконтрольною самовільною забудовою заплав гірських річок.... Рух води при-
швидшує те, що опади потрапляють на схили, де вже немає дерев. Відповідно із вер-
шини до підніжжя гори вода надходить миттєво. 

Ще один зі згубних антропогенних впливів – згадане вже вирубування карпатських
лісів. Люди не лише власними руками ліквідували природні перепони для руху води
і захисту від підвищення температури повітря, а й самі “вказують” стихії напрямок до
власних осель. Якщо пройтися багатьма карпатськими схилами, можна побачити, що
там, де вивозили дерева, утворилися величезні колії, якими й течуть донизу бурхли-
ві потоки. Тож у людей фактично немає часу, щоб врятуватися.

Заважає вчасно відреагувати на наближення біди і те, що інтенсивні опади, зазви-
чай, мають локальний характер. Вони пов’я зані із утворенням окремих хмар. І дуже
часто за таких об ставин та мережа пунктів спостереження, яка є в Карпатах (хоча вона
й найщільніша в Україні), не дозволяє завчасно виявити райони, де можуть випасти
інтенсивні локальні опади. Тому попередити про це населення не завжди вдається. 

як мінімізувати впливи стихії? “За допомогою кліматичних моделей можемо оціни-
ти ймовірні зміни в Карпатському регіоні. Зокрема, на високогір’ї, – повідомляє науко-
вець Віра Балабух. – Прогнозуємо, що навіть за досить помірного сценарію інтенсив-
ність опадів там стрімко зростатиме. А отже – до середини століття у літній період
кількість паводків у верхній течії Дністра може зрости на 20-30% (подекуди – й до
40%), у середній течії – на 25%. Інтенсивність паводків, вочевидь, збільшуватиметь-
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ся на всій території Дністровського басейну”.
За рекомендаціями науковців на державному (може, й на законодавчому) рівні,

певно, будуть ухвалені нові рішення і програми. Але головне при цьому – виконува-
ти поставлені завдання і дотримуватися законів та правил співіснування із матінкою-
природою у таких специфічних регіонах, як Карпатський, де повені були завжди, але
через вплив людини від десятиліття до десятиліття ставали все небезпечнішими.

Експерти нагадують, що в Україні вже втілюють кілька протипаводкових програм,
покликаних запобігати украй негативним наслідкам стихії. Перш за все, йдеться про
продовження робіт із укріплення берегів річок, підсилення гідроспоруд. Окрема тема
– заборона вивезення гальки. Вона начебто існує. І відповідальність за порушення
нібито є. Але на практиці місцеві жителі продовжують активно вивозити її для будів-
ництва, а іноді – й на продаж до сусідніх регіонів. Те ж стосується і дієвості заборо-
ни на будівництво в заплавах річок. Багато споруд, які пошкодила нинішня повінь,
зведені незаконно.

І, звісно ж, фахівці нагадують про давнє гасло: “Бережіть ліс”.
Супутникові знімки Карпат просто жахають... Причина – і промислова (здебільшо-

го – браконьєрська) заготівля деревини, і, як не прикро, – туристична популярність
регіону. Взяти, приміром, престижний Буковель... Схили, якими прокладено лижні
траси, практично “голі”... Одна із нових “фішок”, яка виправдовує наше споживацьке
ставлення до природи, – нібито очищення лісів від сухостою. Річ у тім, що зміни клі-
мату, з-поміж іншого, призводять до всихання зелених насаджень. Особливо потерпа-
ють від цього смерекові ліси. 

Винні в цьому й державні та правоохоронні органи, які не завжди наполягають на
безумовному дотриманні законодавства і не карають винних у вирубуванні карпат-
ських лісів, вивезенні гальки, забудові й захаращенні річкових заплав. І самі українці
– через низьку екологічну культуру, звичку жити “одним днем”. У результаті ж самі
й потерпають.

За публікацією Владислава Обуха

дУмкА екологів щодо Причин мАсШтАбних втрАтдУмкА екологів щодо Причин мАсШтАбних втрАт
від Повеней нА ЗАхідній УкрАїнівід Повеней нА ЗАхідній УкрАїні

Внаслідок сильних дощів, які тривали на Західній Україні не один тиждень, річки
Чорний і Білий Черемош вийшли з берегів, згодом – й річки басейнів Дністра і Пруту.

Вода підтопила сотні домогосподарств, є загиб-
лі. Найбільше постраждали Івано-Франківська
та Чернівецька області.

За даними експертів “Екологічної ліги”, на сьо-
годні зафіксовано 14 тис. зруйнованих будинків,
близько тисячі кілометрів пошкоджених доріг,
понад 150 зруйнованих або пошкоджених мос-
тів, об'єктів інфраструктури. 

В 2000 році, після повеней на Закарпатті,
"Всеукраїнська екологічна ліга" провела міжна-
родну конференцією, де зібрала представників
різних країн Карпатського регіону, вчених та
фахівців, які запропонували кілька першочерго-
вих кроків, аби зменшити масштаби таких
явищ.

“Насамперед, це створення системи протипо-
веневого захисту. В усіх країнах Карпатського
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регіону, що межують з Україною, є такі системи протиповеневого і протипаводкового
захисту. Це інженерні спеціальні споруди, не лише дамби, а й водосховища, і ємності
для додаткової води. Крім того, має бути категорична заборона забудови водоохорон-
них зон і прибережних смуг. Також відсутність будь-яких перетинів гірських річок, які
затримують проходження води. Тобто, є комплекс інженерних заходів, які створюють
цю систему, каркас протиповеневого захисту. Другою важливою причиною, яка призве-
ла до виникнення повені, було визначено жахливе вирубування карпатських лісів. Воно
почалося саме в 90-х роках, а в 1998-2000 роках набуло неймовірного розмаху і про-
довжується нині. Причому, це вирубування багаторічне. Якраз це облисіння верхів і
спричинило зменшення водопоглинаючої функції лісів”, – зазначила голова Всеук -
раїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

вирУбкА лісУ, ЗАбУдовА ЗАПлАв і видобУток грАвіЮвирУбкА лісУ, ЗАбУдовА ЗАПлАв і видобУток грАвіЮ

Повеней у карпатах неможливо уникнути, проте якщо знати причини, можна
робити їх менш руйнівними і мінімізувати наслідки.

Прем’єр-міністр України уже заявив, що затоплення 2020 року перевершує масштаб
затоплення у 2008 році, коли загинули 30 людей.

Окремі фахівці пов’язали їх передусім із вирубками лісу в Карпатах – немає дерев,
які могли б затримати воду. Натомість експерти визнають: вирубка має значення, та
все ж не вирішальне.

отже, звідки вода? Дощі – сильні, хоча не аномальні. 
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Найочевидніша причина нинішньої повені – сильні опади. За дві доби в Івано-
Франківській області випало 200-235 міліметрів дощу. Такий обсяг опадів є екстре-
мальним. За останні 20 років таких опадів у цьому регіоні не спостерігалося. Так ста-
лося, що над більшою частиною України у кінці червня нависла тепла і волога повіт-
ряна маса, а в гірській місцевості цей процес загострився. Тобто гори відіграли свою
роль – теплі й вологі повітряні маси натікали на Карпати, а гори ставали ніби бар’єра-
ми, вони піднімалися і затримували дощі, які тривали дві доби і були сильними.

Низка коментаторів у соцмережах поклала відповідальність за повені на тих, хто
вирубує карпатські ліси. Вирубки дійсно до певної міри посилюють наслідки повеней,
проте це не основна причина.

Якби вирубок було менше, то й повені траплялися б рідше і були не такими силь-
ними. Від катастрофічних повеней застрахуватися неможливо, але можна зменшити
їхні наслідки. Проведені академіком Ситником дослідження повеней у минулому сто-
літті показали, що повені стали частішими і сильнішими. До негативних чинників
додалися й різкі зміни клімату.

Рубки лісу слід контролювати, проте для запобігання важким наслідкам повеней
цього недостатньо.

Якщо дощ не надто сильний, ліс дійсно може “втримати” воду, проте, якщо злива
ллє добу, повені не уникнути, пояснює гідролог Віктор Вишневський. Але вирубка пра-
цює й опосередковано, адже після неї залишаються корчі й гілляки, які можуть
потрапляти у воду.

“Найчастіше на поворотах русла і під мостами гілляки збираються і утворюють під-
пори. Тому така агенція, як Державне агентство водних ресурсів, повинна слідкувати
за тим, щоб залишки деревини не накопичувалися. В руслі потрібно вирубувати чагар-
ник, тобто за річками треба слідкувати. Отже, потрібен моніторинг, визначення пріо-
ритетних ділянок, направлення туди техніки, вивезення корчів, гілляк, щоб русло про-
пускало те, що йому належить пропускати”, – пояснює В.Вишневський.

Забудова заплав річок. Заплава – це частина долини річки, яка зазвичай затоплю-
ється водою під час повені. Еколог Петро Тєстов назвав забудову заплав річок основ-
ною причиною руйнівних повеней. На прикладі закарпатської річки Боржави аналі-
тик стверджує, що ці ділянки завжди затоплювалися водою, тож і зараз цей процес
логічний.

“Спочатку меліорація та днопоглиблення, потім забудова та розорювання. Якщо
місце, куди вода виходила під час паводків протягом тисяч років, знищили – то куди ж
їй діватись?” – питає П.Тєстов.

Серед причин руйнувань екологи називають забудови заплав. На цих ділянках не
мало бути будинків. Тому треба наслідувати європейський досвід: заборона селитися
в тих зонах, які вражають повені.

видобуток ресурсів із річкових русел. Браконьєрський видобуток алювію (зазви-
чай гравію чи піску) призводить до пришвидшення руху води в річці, а отже – на
рівень води в ній. 

“Це прискорює течію річок, коли там немає піску й гравію, і викликає швидше під-
няття рівня води. Плюс річки випрямляли, особливо в низинних частинах, і, коли русло
пряме, то вода жене як жолобом. Коли є меандри (тобто звивини), коли є заплава
річки, тобто всі ці озера, стариці, якісь болотисті місця – тоді це місце, де акумулю-
ється вода”, – стверджує еколог Олег Листопад.

Відтак для зменшення наслідків повені, додає він, річки треба повертати до їхнього
природного стану.

А от Віктор Вишневський вважає, що видобуток ресурсів не шкодить, “якщо робити
це акуратно”, натомість може нашкодити спорудам, які захищають населені пункти від
повеней.
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Навпаки, зниження позначок русла (через видобуток) сприяє тому, що при павод-
ку рівень води знижується. Але, на жаль, коли видобувають алювій, погіршується
стійкість мостів і дамб. 

вплив повеней можна мінімізувати в тому числі належними спорудами, каже
Віктор Вишневський. Наприклад, протиповеневими ємностями або дамбами. Але такі
проєкти вимагають фінансування й обслуговування.

А Олег Листопад нагадує про реформу лісового господарства, про яку екологи в
Україні говорять уже не перший рік. 

Серед інших превентивних заходів він називає раннє сповіщення жителів про мож-
ливі повені, що входить до відповідальності Державного агентства водних ресурсів.

“Наприклад, на річці Тиса встановлені такі пости спостережень, є спільна програма
з сусідніми країнами і про підняття рівня води стає відомо завчасно. Крім того,
Державне агентство водних ресурсів багато років будує різні польдери, споруди для
того, щоб відводити зайву воду. Але цього замало, і це вже не функція
Держводагентства – відновлювати природні екосистеми. Це вже має здійснювати
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів”, – каже еколог.

За дорученням міністра захисту довкілля та природних ресурсів України,
Держводагентство підготувало оперативний План заходів для подолання наслідків
негоди в західних областях України.

Водночас О.Листопад вказує на те, що зливи і повені на заході України не скасо-
вують гідрологічної посухи на сході й півдні, відтак і підхід до вирішення проблем
довкілля має бути комплексним.

“Хай нікого не обдурюють ці картинки із Заходу, в нас води в Україні недостатньо.
Потрібно відновлювати в Поліссі болота, меандри і заплави річок, зупинити видобуток
торфу, тому що зараз ми переживаємо за ці повені, місяць тому переживали за поже-
жі в Чорнобилі, а завтра знову будемо переживати за посуху”, – прогнозує еколог.

https://www.radiosvoboda.org/a/prychyny-velykoji-vody/30688842.html

боротьбА З неЗАконними вирУбкАми: в УкрАїніборотьбА З неЗАконними вирУбкАми: в УкрАїні
інвентАриЗУЮть лісиінвентАриЗУЮть ліси

В Україні проведуть національну інвентаризацію лісів – ухвалений Верховною
Радою відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Однак
чи допоможе такий крок боротися з нелегальними вирубками?

Достовірної інформації про площі та запаси лісофого фонду в Україні зараз немає
– востаннє повний державний облік лісів в країні здійснювали у 1996 році. У
Державному агентстві лісових ресурсів України пояснюють, що держава протягом
тривалого часу не виділяла коштів на проведення обліку лісів.

навіщо потрібна інвентаризація? Україні потрібна інвентаризація лісів, щоб
нарешті об'єктивно дізнатись, яка фактична лісистість держави, який запас дереви-
ни в лісах та її технічна придатність

Утім, на початку червня з'явилась надія, що незабаром вдасться перевірити, скіль-
ки в цілому по країні залишилося лісів і у якому вони стані. Верховна Рада ухвали-
ла закон про запровадження державного лісового кадастру та проведення національ-
ної інвентаризації лісів в Україні – ініціативу депутатів фракції "Слуга народу" з комі-
тету з питань екологічної політики та природокористування підтримали 322 народних
обранця. 23 червня закон підписав президент України Володимир Зеленський.

У документі передбачається, що щорічно на інвентаризацію лісів з державного бюд-
жету виділятиметься близько 9 мільйонів гривень. "Вперше для України будуть
визначені показники поточного приросту насаджень, необхідні для оцінки рівня інтен-
сивності лісокористування", – говориться у пояснювальній записці закону. Також
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його автори розраховують, що зібрані дані допоможуть Україні відзвітуватися про
виконання рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу щодо
щорічного рівня поглинання парникових газів українськими лісами.

хто, як і де проводитиме інвентаризацію?
Порядок проведення національної інвентаризації лісів має ще розробити та затвер-

дити Кабінет Міністрів. 
Правове поле проведення інвентаризації має розробляти уряд. Особи, які проводи-

тимуть інвентаризацію, під час обстежень мають право перебувати на земельних
ділянках лісового фонду України. "Враховуючи, що ліси в Україні можуть перебува-
ти також у приватній власності, задля усунення ризиків свавілля ключові питання
унормування проведення національної інвентаризації земель мають визначатися
виключно законом, а не підзаконними актами органів виконавчої влади", – йдеться у
висновку юристів парламенту.

У ньому також зазначається, що автори закону не уточнюють, яка саме інформація
має бути отримана під час проведення інвентаризації лісів.

Як пояснив професор Національного лісотехнічного університету України Ярослав
Геник, зараз лісгоспи в обов'язковому порядку проводять моніторинг та інвентариза-
цію своїх лісових насаджень. Однак держава не володіє повними даними про ліси вій-
ськових лісгоспів, де облаштовані військові полігони, у так званих агролісах, які нале-
жать до комунальної власності, та нічого не знає про лісові ділянки на сільськогос-
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подарських землях.
"Колись це була земля сільськогосподарського призначення, але тепер вона покрита

лісом. Насадженням там вже по 20 років. Саме там частіше і здійснюються незакон-
ні вирубки. Люди, які вирубують, апелюють, що ліс нічий, тому рубати можна", –
пояснює Ярослав Геник. Він підтримує проведення повної інвентаризації лісових
насаджень в Україні та передачу "нічийних лісів" у державний лісовий фонд.

Разом з тим експерт переконаний, що і це не допоможе зупинити нелегальні вируб-
ки лісів. Він вважає, що мало описати насадження, потрібно ще й збільшувати штра-
фи, встановлювати більш жорстку відповідальність за нелегальні вирубки лісу та
унормувати продаж зрубаного. "Зменшити крадіжки лісу може також підвищення доб-
робуту людей, які нелегально продають деревину задля виживання", – каже Геник.

За оцінками Державного агентства лісових ресурсів, тільки за останні п'ять років
збитки держави від незаконних рубок становили близько мільярда гривень. Це в кіль-
ка разів більше, ніж державне фінансування лісової галузі України. У Держагентстві
виступають за встановлення кримінальної відповідальності за закупівлю незаконно
заготовленої деревини, за обов'язкову сертифікацію походження деревини, запровад-
ження реєстру постійних лісокористувачів, інформацію про електронні аукціони та
GPS-контроль за роботою лісової техніки. Для впровадження такого контролю за ліса-
ми потрібна низка законодавчих ініціатив та політична воля їх втілювати у життя.

негАтивний вПлив вирУбки лісів нА нАвколиШнЄнегАтивний вПлив вирУбки лісів нА нАвколиШнЄ
середовищесередовище

Погіршення стану лісів в Україні сьогодні є однією з найбільших екологічних про-
блем. Окрім того, що Україна є найбільшим експортером деревини в Європі, у зеле-
них зонах регулярно працюють браконьєри, які вирубують кругляки та незаконно їх
збувають.

Ця проблема останнім часом бентежить як екологів, так і простих громадян.
Вирубування лісів в Україні особливо у зимовий період досягає критичного рівня.
Ліси потрібно вирубувати вкрай обережно, адже це не просто втрата зеленого масиву,
а й серйозний вплив на навколишнє середовище. На позбавлених лісів територіях
виникають глибокі яри, руйнівні обвали і селі, знищується фотосинтезуюча фітомаса,
що виконує важливі екологічні функції, погіршується газовий склад атмосфери, змі-
нюється гідрологічний режим водних об'єктів, зникає багато рослинних і тваринних
видів, а також активізуються ерозійні процеси. Неправильна експлуатація лісів при-
зводить не тільки до їх знищення, а й до заміни хвойних та інших цінних порід на
м’яколистяні (березові, осикові та ін.), в яких деревина низької якості. За останні роки
скорочуються площі старих, зрілих лісів.

Щоб припинити знищення українського лісового фонду треба скоротити промисло-
ву розробку лісів, поставити питання про глибоку переробку сировини і використан-
ня відходів.

Стабілізація обсягів лісозаготівлі має важливе економічне, екологічне, соціальне
значення, оскільки ліси є цінним компонентом природи, фактором, що стабілізує
навколишнє природне середовище. Скорочення вирубки лісів сприяє поліпшенню клі-
мату, посиленню і підвищенню продуктивності сільськогосподарських угідь. 

Потрібно проводити роботу з формування екологічно спрямованої суспільної думки
в місцевих мешканців. Питання підвищення ефективності відтворення лісів необхідно
розглядати в тісному взаємозв'язку з організацією раціонального використання всіх
компонентів лісу.

Наслідки знищення лісів незадовільні. І щоб запобігти негативному впливу вируб-
ки лісів на навколишнє середовище необхідно віддати перевагу природоохоронному
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підходу до господарювання в лісах України.
електронний облік деревини фіксує рубки дерев лісу. Це поки що нова процедура.

Електронний облік сьогодні залишається єдиним можливим способом відслідкувати
рубки дерев у лісгоспах. Використовують спеціальні бірки зі стійкого чорного пла-
стику з унікальним штрих-кодом, який надійно захищений від підробок. Ними фік-
сують усі необхідні відомості про деревину: породу, назву сортименту, сорт, довжину,
діаметр та об’єм спиляного дерева, а також дані про особу і лісогосподарське підпри-
ємство, які її заготовили. Однак браконьєрів не зупиняють ні система обліку, ні кри-
мінальна відповідальність. 

Вирубування лісів та недосконале управління лісогосподарською діяльністю при-
зводять до катастрофічного зменшення площі лісів.

Якщо на державному рівні не буде вжито дієвих заходів щодо відновлення лісів і
розширення їхніх площ, то Україна опиниться перед екологічною катастрофою.

У лісництвах утворюють рейдові мобільні групи, які разом з правоохоронними та
контролюючими органами проводять спільні заходи з метою перешкоджання неза-
конним рубкам лісу.

Притягнення порушників до відповідальності залежить від оперативності повідом-
лення поліції про злочин. 

свідомим громадянам у випадку незаконних вирубок лісів 
пропонується телефонувати на 102, 

або на гарячу лінію держлісагенства України 0800604473.
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Вирублена лісова ділянка на Закарпатті
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Науковці попереджають: слідом за пандемією у 2020 році планеті загрожують
пожежі, потопи, неврожай та нашестя сарани. Природні катаклізми завдадуть бід-
ним країнам Європі та США серйозні проблеми.

Спостереження свідчать, що температура світового океану значно підвищилась,
зникають льоди в Антарктиді; в Європі та Америці набирає обертів посуха. За визна-
ченням ООН, на бідні країни чекає найбільша гуманітарна криза століття – голод. А
багатим країнам загрожують повені, неврожай і сезон ураганів.

У будь-якій іншій ситуації світ не без зусиль впорався б із кліматичним лихом.
Однак зараз усі ресурси були спрямовані на боротьбу з Covid-19.

• Криза в Європі буде гіршою за світову. 
• Чума, холера, “іспанка”: як великі пандемії змінювали світ
• США накрила економічна криза – 20 мільйонів безробітних
У лікарів і рятувальників немає вільних рук, а в бюджетах немає зайвих грошей.

Фермери, бізнес і транспорт зазнали значних матеріальних втрат через карантин. І
якщо під час пандемії коронавірусу раптом станеться руйнівний смерч або злива з гра-
дом у дні жнив, ситуація може вийти з-під контролю.

Карантин не скасував потепління. 
Навіть якщо у країни, що постраждала від повені, посухи або урагану, є гроші на

ліквідацію наслідків стихії і відновлення, купити і довезти необхідне зараз складніше,
ніж будь-коли. Світова торгівля та транспорт скуті коронавірусом. 

Налякані епідемією держави запроваджують заборони на експорт ліків і продоволь-
ства. Навіть найбагатші, щед рі і відкриті країни закривають кордони і не дають гро-
шей на спільну справу: США, наприклад, припинили фінансування найактуальнішо-
го на сьогодні міжнародного органу – Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Коронавірус змінив життя на планеті, але не скасував те, що змінювало його до
останнього часу – глобальне потепління, на яке вчені покладають провину за поча-
стішання природних катаклізмів.

Що буде з економікою після коронавірусу? 
МВФ дав невтішні прогнози: це найгірша економічна криза з часів Великої депресії.
Хоча забруднення повітря зменшилося внаслідок скорочення економічної активно-

сті, однак вуглекислий газ не випаровується одразу. Результати потепління, на кшталт
підвищеного рівня моря, будуть відчуватися сторіччями. Пандемія лише обмежила
можливості людства пом’якшувати наслідки зміни клімату.

Прояви клімату на планеті. Попередній березневий рекорд зафіксували в 2016 ро -
ці на тлі течії Ель-Ніньйо – феномена підвищення температури води в тихоокеансь-
ких тропіках, що загрожує екстремаль ною спекою влітку і морозами взимку.

Цього разу і без Ель-Ніньйо моря ре -
кордно нагріті – температура світового
океану у березні була на 0,8 градуси теп-
лішою за середнє для цього місяця зна-
чення. А чим тепліший океан, тим
потужніше утворюються в ньому урага-
ни. Най значнішої шкоди вони завдають
США – найбагатшій країні світу, яка
більше за інших постраждала від коро-
навірусу. Піврічний сезон ураганів там
починається в червні.

Контейнерні перевезення вже скоротилися на 15%, 
і можуть впасти на 30% цього року

невт ішний прогноз на 2020 р ік :  
короновірус ,  потоп,  посуха й голод 
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До того ж, над перегрітими морями
ллє активніше, ніж над прохолодною
сушею, що позбавляє континенти
дощу і викликає посуху. Підвищення
температури в західній частині
Індійського океану загрожує посуш-
ливим літом і лісовими пожежами в
Австралії, а потепління вод північної
Атлантики загрожує висушити і
спричинити пожежі в лісах басейну
Амазонки.

Спека в Європі. Глобальне потепління небезпечне не стільки власне потеплінням,
скільки тим, що воно викликає збої у звичній програмі погодних явищ. Спека раптом
стає нестерпнішою, холоди – суворішими, вітер обертається ураганом, а дощ – пото-
пом. 

2019 рік став тому прикладом. Згідно з даними європейського центру Copernicus
Climate Change Service (C3S), 2019 рік у Європі був найспекотнішим за всю історію
спостережень. В той час як у лютому, червні та липні була зареєстрована небувала
спека, листопад приніс рекордну кількість опадів і повсюдні повені.

І ця картина не нова. В цілому в Європі на неповні два десятиліття XXI сторіччя
припало 11 з 12 рекордно спекотних років.

2020 рік не виняток. У самому центрі Європи – в районі Женеви і Гренобля дощу
не було понад 40 днів. Останній раз таке траплялося наприкінці XIX століття.
Показники минулих 40 років вказують на те, що потепління в Європі серйозно випе-
реджає світовий тренд.

Рівень водосховищ в Україні і Румунії впав до критичної позначки. Половина сіль-
ськогосподарських земель Франції висохла.

У Німеччині теж сухо, але влада не поспішає панікувати, хоча й стривожена ситуа-
цією, оскільки минулі два роки були посушливими.

Багато хто радіє гарній погоді, але фермери дуже стурбовані. Вони добре пам’ятають
посуху 2018 і 2019 років, яка позбавила їх врожаю і доходу. До того ж існує ще одна
небезпека – ризик лісових пожеж.

Провідні виробники пшениці обмежили вивезення зерна, бо побоюються, що підви-
щений попит в багатьох країнах призведе до зростання експорту і дефіциту зерна на
внутрішньому ринку.

Водночас у сухої й теплої погоди є і переваги: відновлювальна енергетика покриває
все більше потреб континенту в електриці. У Німеччині ферми сонячних батарей в
деякі дні дають до 40% всієї енергії.

Посуха вразила не лише Європу, а й Північну і Південну Америку.
У США за місцевою п'ятибальною

шкалою посуху другого ступеня вже
спостерігають в Техасі, Каліфорнії й
Орегоні, а “дуже сухо” (третий сту-
пінь) – у 10 штатах, в основному на
півдні, біля мексиканського кордону, в
центрі і на північному заході: від
Алабами до Вашингтону.

Але попри це, говорити про обсяг
шкоди, завданої врожаю ще занадто
рано. Найближчі два-три місяці
будуть вирішальними для дозрівання

Урагани щорічно завдають США збитків на десятки мільярдів доларів

Знайти  траву на Корсиці в липні 2019 року  було непросто
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зернових культур – основи харчування більшості жителів планети і худоби. І загаль-
ний стан посівів у світі не стане загрозливим.

Крім того, завдяки великій врожайності минулого року світові засіки переповнені
зерном – запаси на рекордному рівні.

Однак ситуація може загостритися внаслідок короновірусу. Пандемія порушила
логістику світового продовольчого ринку: перевезення різко скоротилися після запро-
вадження у країнах карантину.

Німецькі фермери змушені залучати місцевих жителів для збору спаржі. Не виста-
чає сезонних робітників з інших країн, хоча Німеччина послабила вимоги до таких
працівників

А врожай, тим часом, гниє на полях, оскільки сільське господарство – один з голов-
них наймачів трудових мігрантів. Однак через карантин збирачі кави не можуть діс-
татися до плантацій в Латинській Америці, марокканців не пускають до Іспанії зби-
рати полуницю, а румуни і болгари не поспішають до Британії та Німеччини.

Усе це може спричинити продовольчу кризу. Але на відміну від попередніх двох
2007-2008 і 2010-2012 років, цього разу проблема не в нестачі їжі. Тепер проблема в
тому, як зібрати врожай і його доставити.

Голод і сарана. Загроза продовольчої кризи разом із пандемією коронавірусу обер-
тається для багатьох держав серйозними витратами. Тому це може скоротити допо-
могу бідним країнам. 

Навіть без пандемії смертельного вірусу 2020 рік обіцяв світу найбільшу гуманітар-
ну кризу з часів Другої світової війни – про це попереджав світових лідерів задовго
до появи Covid-19 виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН
Девід Бізлі.

Внаслідок цього бідні країни 2020 року можуть зіткнутися з масштабним голодом.
Люди будуть вмирати десятками і сотнями тисяч, і щоб цьо му запобігти, допомогу не
тільки в жодному разі не мож на скорочувати, а й доведеться збільшувати.

За останніми даними ООН, у світі хронічно недоїдає майже 1 млрд людей – кожен
восьмий житель планети. А через викликану коронавірусом кризу лише за 2020 рік їх
кількість зросте ще на 130 млн.: голодувати будуть 265 мільйонів людей.

Продовольча програма ООН – найбільша гуманітарна організація у світі. Вона
щодня годує майже 100 млн. людей. Якщо цю допомогу раптом зупинити, то щодня
майже 300 тисяч людей вмиратимуть від голоду.

Протягом трьох місяців кожен день буде гинути стільки ж людей, скільки живе в
такому місті, як Чернігів.

ООН б’є на сполох: “безпрецедентна” навала сарани спустошує Африку. Через
нашестя сарани мільйонам людей загрожує голод.

Посуха, вірус і голод одночасно – забагато навіть для посереднього фільму-ката-
строфи. 

Сарана розмножилася в Ємені у
великих масштабах завдяки теплій і
дощовій зимі. До моменту, коли світ
почав перейматися коронавірусом,
навали сарани відчули у 23 країнах
Близького Сходу, Африки та Азії.

Всесвітній банк назвав навалу най-
страшнішою у цьому поколінні – і це
ще до того, як повною мірою прояви-
лася її друга, ще більш масштабна
хвиля. Хмари сарани визрівають в
Кенії, Ефіопії та Ірані.

Зграї сарани знищують врожай у східній Африці з січня
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Їй буде чим поживитися – в Африці саме зараз сходять посіви. Урожай цього року
перебуває під загрозою.

https://www.google.ru/amp/s/www.bbc.com/ukrainian/amp/features-52441559

уКрАїНА ОдНОЧАСНО дОлАЄ НАСлІдКи ПОвЕНЕй ТА ПОСуХиуКрАїНА ОдНОЧАСНО дОлАЄ НАСлІдКи ПОвЕНЕй ТА ПОСуХи

В Україні наразі спостерігається дві діаметрально протилежні тенденції, бо клімат
на планеті змінюється набагато швидше, ніж очікувалося. Тож, з одного боку, захід
країни, а саме гори Карпати, де знаходяться басейни річок Дністер, Черемош, Тиса та
інші, через аномальні дощі заливає так, що земля не може поглинути надлишок води,
тому потоки зносять усе на своєму шляху. А річки, що приймають ці потоки, пере-
повнюються і підтоплюють всі навколишні поселення з обох сторін гір.

З іншого ж боку, рівнинний центр та схід України, де формуються басейни річок
Дніпро, Десна, Сіверський Донець, Південний Буг, Сура, – страждають від кількарічно-
го зневоднення. Суха, тепла та безсніжна зима 2019-2020 років лише посилила цю тен-
денцію: річки та їхні басейнові землі взагалі позбулися підживлення природними опа-
дами. А літня спека надзвичайно збільшила випаровування з водневих дзеркал та ото-
чуючих земель.

Рівнинні річки, що забезпечують потреби питної води понад 70% населення
України, міліють. Це вже позначилося на якості води, яка подається споживачам.

Формування запасів питної води в Україні почалося ще у лютому
2020 року, хоча, зазвичай, подібні заходи починалися лише у травні.
При цьому, вже в березні 2020-го Держводагентство попередило, що
цього року може ввести ліміти на споживання води.

На перехресті всіх цих проблем опинилося ПАТ “Укргідроенерго”,
адже саме воно веде основну господарську діяльність на річках
Дніпро та Дністер. За поточних обставин, його основне завдання –
давати країні найдешевшу електроенергію завдяки роботі гідроелек-
тростанцій (ГЕС) – відходить в історію. А на першому плані
постають нові виклики – забезпечити населення запасами питної

води та врегулювати роботу “зеленої” енергетики.
Як питну воду рятують греблі на річках? Уперше за 120 років ситуація з пит-

ною водою в Україні склалася настільки критично, що Держводагенство змушене було
попередити про можливі обмеження. Дощі і зливи, що прокотилися Центральною
Україною у травні та червні, не змогли компенсувати відсутність вологи від сніжних
покривів. Проте, вони дещо покращили ситуацію з наповненням водосховищ: сьогод-
ні там понад 97% води від необхідного обсягу.

У червні з шести Дніпровських водосховищ, два найбільших – Київське та
Кременчуцьке – працювали лише на наповнення, а чотири інших, на яких знаходять-
ся ГЕСи – Канівське, Кам’янське, Середньодніпровьске та Каховське – лише на прито-
кових витратах. А вже у липні всі шість водосховищ працюють на притокових витра-
тах: яка кількість води прийшла з басейнових річок, стільки й пропускають ГЕСи
через свої гідроагрегати. Таке рішення ухвалила Міжвідомча комісія з узгодження
режимів роботи дніпровських водосховищ.

Робота лише на притокових витратах – не найкращий режим роботи гідроелектро-
станцій: по-перше, це призводить до зменшення виробництва найдешевшої в країні
електроенергії; по-друге, провокує обмеження течії самого Дніпра, що тягне за собою
певні екологічні наслідки для річки. Дніпро міліє і якість води погіршується. Причина
та ж – немає необхідної течії.

Чому не варто зносити греблі та спускати водойми? Знести чи обмежити греб-
лі на Дніпрі – абсолютно неконструктивний підхід. Саме греблі дозволяють створю-
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вати водосховища, з яких отримує воду 70% населення та промисловості України
(навіть, за сильної посухи, як цього літа).

Якщо греблі прибрати, то можна отримати одноразовий швидкий прохід води після
зими або після рясних опадів, а потім течія буде такою ж кволою. А на притоках
басейнових річок йтиме природне обміління, і питну воду не буде звідки брати.

Через подібні заклики ПрАТ “Український головний проектно-розвідувальний та
науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподарського будівництва” про-
вело власні розрахунки. І визначило, що в разі знесення гребель та спуску водосхо-
вищ 45% водоспоживачів України залишатимуться без води більшу частину року, а за
безсніжної зими – увесь рік.

Без води залишаться Київ, Черкаси, Світловодськ, Дніпро, Запоріжжя, Кам’янське,
Новомосковськ. Окрім цього, зупиняться усі промислові підприємства у цих містах.
Замруть канали “Дніпро – Донбас”, “Дніпро – Кривий Ріг”, Каховський зрошувальний
канал.

Як зазначили спеціалісти профільного НДІ, якщо вже захищати Дніпро від обмі-
ління та погіршення якості води, то розпочинати треба з посилення процедури очи-
щення стічних вод на промислових і комунальних підприємствах. Зокрема, ПАТ
“Київводоканал” через застарілу каналізацію є найбільшим забруднювачем Дніпра в
Києві.

Як модернізують Дніпровський каскад? Разом із тим, на всіх ГЕС та ГАЕС
Дніпровського каскаду йде масштабна модернізація гідроагрегатів без виведення стан-
цій з експлуатації. Перший етап тривав з 1996 по 2005 роки. Наразі йде другий етап,
що має завершитися у 2024 році. Фінансування програми забезпечують Європейський
банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк (ЄБРР і ЄІБ).

70 гідроагрегатів вже пройшли оновлення. У 2020 році буде закінчено роботи та вве-
дено в експлуатацію загалом ще вісім агрегатів – на Київській ГАЕС, Канівській,
Середньодніпровській ГЕСах та на ДніпроГЕС. Разом вони забезпечать додатково 37
МВт робочих потужностей вітчизняної гідроенергетики.

Протягом травня у рамках цієї програми в дослідну експлуатацію введено гідро-
агрегат №6 на Київській ГАЕС. Його потужність збільшено з 41,5 МВт до 46,8 тобто
на 5,3 МВт.

Наступного року на Київській ГАЕС завершиться модернізація останнього гідроагре-
гата. Термін її експлуатації буде продовжено на 40 років, а загальна потужність стан-
ції збільшиться на 16 МВт. Втім, коли до 2026 року завершиться програма рекон-
струкції і модернізації усіх українських ГЕС та ГАЕС, їхня потужність зросте на 320
МВт. Це фактично дорівнює будівництву нової гідроелектростанції.

За тієї самої кількості води станції зможуть виробляти більше електроенергії, що
вкрай важливо в період маловоддя. А також для забезпечення швидкого регулювання
дисбалансів через перевиробництво “зеленою” генерацією. Україні не вистачає 2 000
МВт регулюючих потужностей. Їх могли б забезпечити саме гідроакумулюючі станції
– ГАЕС.

Як Дністровський гідровузол врятував людей від підтоплень? Поки ГЕС на
Дніпрі пропускають воду маленькими струмочками, Дністровський гідровузол під-
ключив усі свої потужності ГЕС та ГАЕС, щоб стримати водопілля, що прийшло
наприкінці червня з Карпат. Гідроенергетики порівнюють його з повінню 2008 року,
та наразі хвиля трохи менша – на станцію йшло понад 4000 м3/с.

У нинішній ситуації було прийнято рішення спочатку скидати воду з верхнього
водосховища, щоб потім, коли вода прибуде, мати можливість одночасно закачувати її
у верхнє водосховище і пускати далі в бік Молдови. Спочатку інтенсивність потоку
складала 1500 м3/с, потім 1800 м3/с, а згодом уже й 2000 м3/с. Її скидали як через
гідроагрегати, так і просто через затвори.
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Було вирішено, що саме такі обсяги води не завдадуть великої шкоди населеним
пунктам, розташованим на ділянці нижче по Дністру. Це надало можливість спрацю-
вати верхнє водосховище, щоб прийняти паводок, який накопичився. 

Якби не було Дністровської ГЕС, увесь паводок пішов би на Могилів-Подільський,
Одеську область та Молдову. Наслідки були б набагато масштабніші. 

На сьогодні ситуація дещо стабілізувалася. Водозливні затвори на Дністровській
ГЕС закриті і вода пропусакється виключно через гідроагрегати.

Подібні наслідки повеней було б легше подолати, якби на Дністровській ГАЕС пра-
цювали всі сім гідроагрегатів, як визначено за проектом, а не три – як зараз. Останній,
3-й агрегат було введено в експлуатацію ще у 2016 році. Вже п’ятий рік поспіль
неможливо завершити роботи по 4-му агрегату.

Які ГАЕС може збудувати Україна? У 2020 році через маловоддя виробіток елек-
троенергії “Укргідроенерго” в загальному балансі складе ледве 4%, тоді як раніше цей
показник сягав 8-10%. Проте, вся гідроенергетична інфраструктура працює на те, щоб
врятувати Україну від посухи, водопілля та на маневрування для підтримки сонячної
та вітрової генерації. 

За таких умов усе більшого значення набувають саме гідроакумулюючі станції –
ГАЕС, які завдяки перекачуванню води з нижнього у верхнє водосховище, або навпа-
ки, набагато менше залежать від кількості води.

На сьогодні в країні працюють лише дві ГАЕС – найстаріша невеличка Київська та
недобудована Дністровська. Побудувати третю – Канівську – не вдалося. Натомість її
введення в експлуатацію могло б забезпечити додаткові 1000 МВт маневрових потуж-
ностей.

На даний час Уряд вирішив підтримати гідроенергетику. На початку червня Кабмін
ухвалив рішення про добудову третьої черги Дністровської ГАЕС та будівництва
Канівської ГАЕС.

Третю чергу Дністровської ГАЕС (5-7 агрегати) планується ввести в експлуатацію
у 2026, 2027 і 2028 роках відповідно. Ведеться робота щодо пошуку партнерів, зокре-
ма, серед компаній Китаю, ФРН, Туреччини. 

Проект Канівської ГАЕС у 2019 році пройшов державну експертизу й отримав пози-
тивні висновки, що дає змогу залучити державні гарантії. Вже проведено перемови з
банками Китаю та Туреччини щодо фінансування проекту. Крім того, Європейський
інвестиційний банк готовий відновити обговорення участі у будівництві цього об’єкту.

Нещодавно Держводагентство заявило, що разом із профільними спеціалістами
готує стратегічний план заходів щодо боротьби з маловоддям. Вірогідно, до цього
плану треба залучити і проекти з розбудови гідроенергетики. Бо без них, як вже пока-
зала практика, Україна не впорається.

дО 2030 рОКу КІльКІСТь ПОвЕНЕй у СвІТІ збІльШиТьСядО 2030 рОКу КІльКІСТь ПОвЕНЕй у СвІТІ збІльШиТьСя

Інститут світових ресурсів (World Resources Institute – WRI), всесвітня дослідницька
група, встановила, що до кінця десятиліття щорічно від повеней в річкових і побе-
режних районах постраждають 147 мільйонів людей (порівняно з 72 мільйонами
людей 10 років тому). Завдані збитки зростуть з 174 до 712 млрд. доларів на рік.

До 2050 року 221 мільйон людей перебуватимуть в групі ризику, при цьому в містах
втрати складуть 1,7 трильйона доларів на рік.

Коли Інститут світових ресурсів (WRI) вперше розробив свій інструмент моделю-
вання повеней в 2014 році, прогнози здавалися фантастичними, але зараз ми спосте-
рігаємо збільшення масштабів збитку в режимі реального часу. Подібних повеней
раніше не спостерігалось.

Повені посилюються через кліматичні кризи, заселення районів підвищеного ризи-
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ку і спустошення земель внаслідок надмірного використання підземних вод.
Найбільші повені відбудуться в Південній і Південно-Східній Азії, в тому числі в

Бангладеш, В'єтнамі, Індії, Індонезії та Китаї.
Наслідки будуть менш катастрофічними, але все ж все більш серйозними в США,

де високий ризик прибережних повеней. США займають третє місце серед країн, які
в найближчі 10 років найбільше постраждають від повеней у прибережних районах
міст після Китаю та Індонезії.

Збиток, завданий прибережними повенями в США, зросте з 1,8 млрд. доларів США
в 2010 році, до 38 млрд. у 2050 році. Причому, половина населення країни, що вхо-
дить до групи ризику впливу повеней, проживає лише в трьох штатах – Луїзіані,
Массачусетсі та Флориді.

Згідно з окремим дослідженням, сьогоднішні повені можуть стати звичайним яви-
щем для більшої частини узбережжя США. Через глобальне потепління, внаслідок
діяльності людей урагани стають сильнішими, моря піднімаються, а режими дощів
змінюються.

Річкові повені у США будуть посилюватися, але збитки залишаться приблизно
такими самими, оскільки будуть зроблені великі інвестиції в захист від повеней.
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ТЕрНОПІльСьКА ОблАСТьТЕрНОПІльСьКА ОблАСТь

Причини виникнення стихійного лиха.Причини виникнення стихійного лиха.
Проходження паводкової хвилі було зумовлено сильними зливовими дощами в

Карпатському регіоні та частково над територією області. Сума опадів за червень 2020
року становила 107-138 мм, що відповідає 112-151 % місячної кліматичної норми.

Впродовж червня на Дністрі, на ділянці Галич-Нижнів-Заліщики, спостерігалися три
хвилі дощового паводку. Дві перші хвилі були маловираженими, без негативних
наслідків і проходили впродовж 13-16 червня з максимальним підйомом рівня води
за добу на 71-104 см та 18-19 червня з підйомом на 25-49 см.

Третя хвиля високого дощового паводку спостерігалась у період з 21 по 29 червня
та була зумовлена сильними зливовими дощами, що випали над Карпатським регіо-
ном.

Максимальні значення рівнів води над нулем поста під час проходження високого
дощового паводку на р.Дністер становили: ГП Галич – 730 см (станом на 12:00 год. 24
червня); ГП Нижнів – 909 см (на 8:00 год. 25 червня); ГП Заліщики – 895 см (на 00:00
год. 26 червня), що значно перевищили позначку СГЯ. 

стихійне лихо,  яке сталося 
в червні  2020 року в зах ідних 

рег іонах україни :
інформація з водогосподарських

організацій

39Підтоплення сільськогосподарських угідь в с.Устечко
Заліщицького району Тернопільської області
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Причини руйнуПричини руйну--
вання захиснихвання захисних
споруд та затопленспоруд та затоплен--
ня населених пункня населених пунк--
тів, сільськогоспотів, сільськогоспо--
дарських дарських угідь іугідь і
інших об’єктів.інших об’єктів.

В ніч з 23 на 24 чер-
вня 2020 року на
р.Дністер спостеріга-
лися витрати води
значної забезпеченос-
ті, внаслідок чого
стався перелив води
через дамбу №3 в
польдерну систему з
наступним її прори-
вом в п’яти місцях в
с.Устя-Зелене Монас -
тириського району. 

Загальна довжина
руйнування дамби
склала 250 м.

Було підтоплено
618 га сільськогоспо-
дарських угідь поль -
дерної системи.

дії регіональногодії регіонального
офісу водних ре офісу водних ре --
сурсів у Тернопіль сурсів у Тернопіль --
ській області щодоській області щодо
попередження за попередження за --
топлення територійтоплення територій
під час стихійногопід час стихійного
лиха та руйнуваннялиха та руйнування
захисних споруд.захисних споруд.

Для належної орга-
нізації робіт з попе-
редження та ліквідації
можливих наслідків
надзвичайних ситуа-
цій, пов’язаних з вод-
ним фактором, діяль-
ність РОВР в області
з 23 червня 2020 року
була переведена в ре -
жим підвищеної го -
товності. Уточнені
порядок взаємодії з
відповідними терито -
ріальними органами
міністерств, інших
центральних органів

Прорив дамби в c. Устя Зелене 
(Монастириський р-н, Тернопільська обл.)
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виконавчої влади, міс-
цевими державними
адміністраціями, орга-
нами місцевого само-
врядування, басейно-
вими управліннями у
разі загрози та виник-
нення надзвичайної
ситуації, пов’язаної з
водним фактором.

В Регіональному
офісі та на його діль-
ницях створено опера-
тивні бригади та під-
готовлено до роботи
15 одиниць техніки, в
тому числі: 3 бульдо-
зери, 3 екскаватори, 5
легкових автомобілів
для перевезення лю -
дей, 2 вантажні авто-
мобілі, 1 автокран та 1
тралер для перевезен-
ня інженерної техніки.

Крім того, для про-
ведення попереджу-
вальних та відновлю-
вальних робіт з лікві-
дації можливих нас -
лідків надзвичайних
ситуацій на водних
об’єктах створено ава-
рійний запас паливно-
мастильних (7 тон) та
будівельних матеріа -
лів (пісок – 100 м3,
камінь бутовий – 200
тон). Закуплено 1000
мішків. Матеріальний
резерв розміщено на
території Бучацької дільниці.

З 22 червня до кінця дня 23 червня, моменту початку підтоплення та переливу води
через огороджуючу дамбу Д-3, працювала польдерна насосна станція з відкачки
надлишків води. Було відкачено 50 тис. м3 води. Проаналізувавши ситуацію, яка скла-
лася, було прийнято рішення про припинення роботи польдерної насосної станції в
селі Устя Зелене Монастириського району, завдання якої – перекачувати надлишок
води з метою недопущення підтоплення сільськогосподарських угідь. Таке рішення
запобігло знищенню електрообладнання насосної станції.

24 червня оперативна група на чолі з начальником офісу виїхала до Монас -
тириського району для забезпечення належної координації дій з органами місцевої
влади, органами місцевого самоврядування, районними та обласними службами
цивільного захисту. Спільно з працівниками місцевої влади та органів місцевого само-
врядування проведено обстеження місць підтоплення в населених пунктах Устя
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Зелене, Коропець та Вістря Монастириського району, проаналізовано обстановку,
визначені заходи щодо подальших дій.

В Устя Зеленому працювала аварійно-відновлювальна бригада Бучацької дільниці в
складі 5 чоловік та трьох одиниць техніки. Підготовлено 500 мішків з піском, органі-
зовано освітлення в нічний час місця пошкодження дамби Д-3, забезпечено оператив-
не інформування про ситуацію з проходження паводку. 

Впродовж 24-25 червня оперативна група Борщівської дільниці працювала в населе-
них пунктах Заліщицького та Борщівського районів, які попадають в зону можливо-
го підтоплення. 

З метою попередження підтоплення сіл Жуківської та Надрічанської сільських рад
Бережанського району був відкоригований режим роботи Бережанського ставу
(понижено рівень води на 15 см.).

Аналітично-диспетчерським центром РОВР у Тернопільській області організовано
постійний контроль за зміною гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки. 

З метою оперативного прийняття рішень щодо ліквідації можливих наслідків
надзвичайних ситуацій на водних об’єктах встановлено цілодобове чергування пра-
цівників аналітично-диспетчерського центру та забезпечено інформування Кризового
центру Держводагентства, Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захис-
ту населення та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської ОДА,
Управління ДСНС України в області, органів місцевої влади та органів місцевого
самоврядування стосовно метеорологічної обстановки.

Обсяги та аналіз завданих збитків у цілому по області.Обсяги та аналіз завданих збитків у цілому по області.
Внаслідок проходження паводкової хвилі, яка була зумовлена сильними зливовими

дощами, в період з 23 по 26 червня 2020 року на території Тернопільської області
було підтоплено 118 будівель (50 житлових та 68 господарських), з них пошкоджено
36 житлових будинків та 11 господарських будівель, 704 га сільськогосподарських угідь.

У результаті надзвичайної ситуації області завдано збитків, зокрема населенню
області – на суму 8,609 млн. грн, дорожньому господарству – на суму 6,715 млн.грн,
сільському господарству – на суму 4,650 млн. грн; пошкоджено гідротехнічні споруди,
які перебувають на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській
області – на суму 3,58 млн грн.

Обсяги та аналіз завданих збитків водогосподарській інфраструктуріОбсяги та аналіз завданих збитків водогосподарській інфраструктурі
(пошкодження споруди/затоплення території).(пошкодження споруди/затоплення території).

За розрахунками РОВР у Тернопільській області, витрати на відновлення пошкод-
жених гідротехнічних споруд складають 3,58 млн. грн, в тому числі: дамби Д-3 –
3,2 млн. грн, мостів – 0,13 млн. грн, насосної станції – 0,25 млн. грн.

ЧЕрНІвЕцьКА ОблАСТь. бАСЕйН рІЧОК ПруТ ТА СІрЕТ ЧЕрНІвЕцьКА ОблАСТь. бАСЕйН рІЧОК ПруТ ТА СІрЕТ 

Червень 2020 року відзначився прохолодною, дощовою погодою, що сприяло про-
ходженню паводків з п’ятьма хвилями, в басейнах річок Прут та Сірет. 

Так, перша хвиля швидкоплинного паводку спостерігалась 11-14 червня, з трьома
піками (при випаданні опадів до 30 мм протягом доби).

В ніч на 14 червня (о 00:30 годині) у верхів’ях басейну р.Прут, на р.Черемош (вод-
ний пост (водпост) Устеріки) спостерігалось проходження максимального рівня води
195 см над 0 поста, з виходом води на заплаву та досягненням першого ступення
небезпеки (передпаводкові рівні води сягали 107 см, підйом склав 0,88 м). 

На водпосту Кути (р.Черемош), проходження паводкової хвилі спостерігалось о
03:00 (14.06), де рівні води сягали 550 см над 0 поста (перед паводкові рівні сягали
317 см, підйом склав 2,33 м).

На водпості Чернівці (р.Прут) максимальний підйом рівнів води пройшов о 17:00
(14.06), та склав 380 см над 0 поста (передпаводкові рівні сягали 89 см, підйом при
цьому 2,91 м) рівні води сягнули першого ступеня небезпеки, але не перевищили його. 
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15 червня о 15:00 на водпосту Тарасівці (р.Прут) паводкова хвиля набрала свій
максимум 632 см над 0 поста (передпаводкові рівні сягали 144 см, підйом склав
4,88 м), з досягненням другого ступеня небезпеки та підтопленням сільськогосподар-
ських угідь. 

На р.Сірет водпост Сторожинець проходження максимального рівня води спостері-
галось також 14 червня (о 14:00), зі значенням 460 см над 0 поста (передпаводкові
рівні сягали 296 см, підйом склав 1,64 м).

Надалі рівні води почали поступово спадати.
Однак дощі не припинялись, що сприяло поновленню дощового паводку з 21 чер-

вня в басейнах річок Прут та Сірет.
22 та 23 червня паводок проходив з чотирма піковими хвилями. 
Станом на 22 червня на 6:00 год., на річці Прут м.Чернівці підйом рівнів води склав

3,2 м над передпаводковим значенням, протягом доби рівень води піднявся на 1,97 м. 
На річці Сірет м.Сторожинець спостерігався підйом рівнів води на 2,64 м над перед-

паводковим значенням, протягом доби рівень води піднявся на 1,41 м; на водпосту в
м.Яремче (р.Прут) – рівні води піднялись на 2,52 м над передпаводковим значенням;
на водпосту с.Кути р.Черемош (притока р.Прут) – рівні води спадали, і сягали 2,60 м
над передпаводковим значенням; на водпосту в с.Тарасівці (р.Прут) відмічався підйом
рівнів води 4,7 м над передпаводковим значенням.

Станом на 23 червня, на річці Прут м.Чернівці спостерігався загальний підйом
рівнів води – 3,56 м. над передпаводковим значенням (о 01:00 зі значенням 436 см над
нулем поста).

На річці Сірет м.Сторожинець спостерігався підйом рівнів води на 1.77 м над перед
паводковим значенням. 

На водпосту в м.Яремче (р.Прут) – максимальні підйоми рівнів води спостерігались
о 15:00 год. 23 червня з відміткою 6,00 м над нулем поста (450 см над перед паводко-
вими рівнями); на водпосту с.Устеріки р.Черемош (притока р.Прут) рівні води сягали
2,54 м над перед паводковим значенням; на водпосту с.Кути р.Черемош максимальні
підйоми рівнів води спостерігався о 17:00 год. 23 червня з відміткою 5,79 м над нулем
поста (349 см над перед паводковими рівнями); на водпосту в с.Тарасівці (р.Прут) –
відмічається підйом рівнів води 6,30 м над перед паводковим значенням.

Максимальні підйоми рівнів за час проходження паводку (з 26 травня по 26 червня)
на основних водпостах в басейнах річок Прут та Сірет:

• на  річці  Прут в  м. Яремче максимальне  значення  спостерігалося о 15:30  год
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23 червня та стано -
вило 604 см над нулем
поста. Підйом над
нормальним рівнем
склав 4,54 м;

• на річці Черемош в
смт.Кути максималь-
не значення спостері-
галося о 17:00 год 23
червня та становило
578 см над нулем
поста. Підйом над
нормальним рівнем
склав 3,48 м;

• на річці Прут в
м.Чернівці максималь-
не значення спостері-
галося о 19:00 год 24
червня та становило
664 см над нулем
поста. Підйом над
нормальним рівнем
склав 5,84 м;

• на річці Прут в
с.Тарасівці максималь-
не значення спостері-
галося о 07:00 год 25
червня та становило
804 см над нулем
поста. Підйом над
нормальним рівнем
склав 7,34 м;

• на річці Сірет в
м.Сторожинець мак-
симальне значення
спостерігалося о 04:00
год 22 червня та
становило 547 см над
нулем поста. Підйом
над нормальним
рівнем склав 2,77 м. 

Після отримання
інформації про підйо-
ми рівнів води та про-
гноз щодо можливого
виникнення надзвичай-
них ситуацій внаслі-
док проходження висо-
ких вод в БУВР Пруту
та Сірету та підві-
домчих організаціях
почали свою роботу
комісії з питань ТЕБ

Річка Черемош, дамба №3, с. Банилів 
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та НС, організовано цілодобове чер-
гування відповідальних працівників
аналітично-диспетчерського центру
управління та диспетчерських служб
підрозділів. 

Інформування зацікавлених органі-
зацій та відомств (в тому числі
Румунії та Республіки Мол дова)
здійснювалось в оперативному режи-
мі кожні 4 години згідно зат -
верджених Положень, Інструкцій та
Схем оповіщення. 

Причини руйнування захиснихПричини руйнування захисних
споруд та затоплення населенихспоруд та затоплення населених
пунктів, сільськогосподарськихпунктів, сільськогосподарських
угідь і інших об’єктів. угідь і інших об’єктів. 

Інженерні споруди, які використо-
вуються для захисту від паводків
(дамби, берегоукріплення, прокопи,
водосховища, ставки, осушувальні
системи тощо) не завжди дають
надійний захист, оскільки більша
частина з них побудовані в середині
1970-х років та для вирішення
локальних проблем. Тож, вони не
складають єдиного комплексу про-
типаводкового захисту. 

В результаті мають місце перели -
ви води через дамби та їх руйну -
вання.

для реального захисту віддля реального захисту від
паводків необхідно:паводків необхідно:

1. У верхів’ях басейнів річок буду-
вати протипаводкові сухі гірські та
рівнині ємності,водосховища. Такі
ємності та водосховища допоможуть
заакумульовувати частину паводку,
який формується у верхів’ях басей-
нів річок, збільшити час стікання
паводкової води і таким чином
зменшити загальну висоту паводку. 

2. У передгірському поясі укріп-
лювати береги. 

3. На рівнині найбільш надійним
захистом є спорудження дамб.
Будувати їх потрібно на певній від-
стані від річки, щоб завдяки між-
дамбовому простору зменшити пік
паводку.

Вищезазначений комплекс заходів
було передбачено створити в облас-
ті за період дії Комплексної програми
розвитку водного господарства та
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п р отип а в о д к о в о г о
захисту в Чер нівецькій
області на період до
2021 року, в тому
числі – по будувати
10 км дамб, укріпити
7 км берегів, збудувати
5 протипаводкових
ємностей та 9 водос -
ховищ, відрегу лювати
76 км русел річок.

Однак, комплексно-
го протипаводкового
захисту в басейнах
річок Прут та Сірет за
період дії Комплексної
програми не було
створено в результаті
значного недофінансу-
вання програмних за -
ходів з державного
бюджету – на рівні
3,7% від реальної
потреби. 

Такий рівень фінан-
сування з державного
бюджету призвів до
того, що в області за
останні 10 років прак-
тично не проводилися
роботи з будівництва
та капітального ремон-
ту берегозахисних спо-
руд, що є відображен-
ням даної критичної
ситуації.

Враховуючи відсут-
ність належного фі -
нансування з держав-
ного бюджету заходів
з будівництва дамб та
кріплення берегів,
БУВР Пруту та Сі -
рету використовує всі
можливі джерела фі -
нансування для попе-
редження та ліквідації
наслідків шкідливої дії
вод.

Так, в рамках дії Ре -
гіональної програми
робіт з розчистки та
регулювання русел
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річок Чернівецької об ласті на 2015-2019 роки (далі – Регіо нальна програма), затвер-
дженої розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації від 25.09.2015
№644-р, на річках області було проведено руслорегулюючі та руслоочисні роботи.

Завдяки дії Регіональної програми вдалося певною мірою покращити протипаводко-
ву ситуацію в області, а наслідки травневого паводку 2019 року та червневого павод-
ку 2020 року в Чернівецькій області не були такими масштабними, як наприклад, в
Івано-Франківській області. На ділянках річок, де були проведені руслорегулюючі
роботи, згідно Регіональної програми, вдалося уникнути масштабних пошкоджень дамб
та берегоукріплень.

дії водогосподарських організацій щодо попередження затоплення теридії водогосподарських організацій щодо попередження затоплення тери--
торій під час стихійного лиха та руйнування захисних споруд.торій під час стихійного лиха та руйнування захисних споруд.

Після отримання інформації про підйоми рівнів води та прогнозів щодо можливого
виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок проходження високих вод в БУВР
Пруту та Сірету та підвідомчих організаціях почали свою роботу комісії з питань ТЕБ
та НС, організовано цілодобове чергування відповідальних працівників аналітично-
диспетчерського центру управління та диспетчерських служб підрозділів.
Інформування зацікавлених організацій та відомств (в тому числі Румунії та
Республіки Молдова) здійснювалось в оперативному режимі кожні 4 години згідно з
затвердженими Положеннями, Інструкціями та Схемами оповіщення.

Фахівцями управління проводилося цілодобове чергування для забезпечення інфор-
мацією щодо рівнів води на основних водпостах для всіх зацікавлених сторін. Вся
інформація, крім передачі державним органам влади, також висвітлювалася на офі-
ційному веб-сайті басейнового управління та Faceboоk-сторінці управління у вигляді
короткої аналітичної довідки. 

Всього за час проходження паводку було висвітлено 23 публікації про стан справ на
проблемних ділянках та в регіоні загалом. 

Для збору даних щодо рівнів води на основних водпостах в суббасейнах річок Прут
та Сірет фахівцями управління використовувалася сучасна система автоматичного
моніторингу за рівнями води АІВС «Прикарпаття». 

Дана система дозволила спрогнозувати максимальні підйоми рівнів води на ділян-
ках з найбільшим ступенем ризику та розрахувати час добігання паводкової хвилі, та
завчасно підготувати аварійні бригади до виїзду. Також фахівцями управління прово-
дилося моделювання в ГІС-системі для визначення можливих зон підтоплення насе-
лених пунктів. 

Завдяки вчасному прогнозуванню підйому рівнів води вдалося спрогнозувати мож-
ливі ділянки підмиву дамб та відразу направити на місця аварійні бригади БУВРу і
працівників ДСНС.

За період проходження паводку на першочергові аварійно-відновлювальні заходи з
недопущення прориву дамб та подальшого руйнування гідротехнічних споруд було
залучено дві аварійні бригади БУВР Пруту та Сірету та необхідна механізована тех-
ніка (25 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки, а саме: 1 бульдозер, 3 екска-
ватори та 2 вантажні автомобілі). 

Роботи проводилися на найбільш аварійних ділянках в таких населених пунктах:
• с.Банилів – на дамбах №3 та №5; 
• с.Слобода-Банилів – на дамбах №9 та №9а; 
• м.Вижниця – на дамбі №21; 
• села Банилів – Мілієво – на дамбі №15б.
Обсяги та аналіз завданих збитків у цілому по області. Обсяги та аналіз завданих збитків у цілому по області. 
За оперативною інформацією, розміри попередньо визначених збитків, завданих

області за наслідками надзвичайної ситуації природного характеру у період з 12 трав-
ня по 24 червня 2020 року внаслідок зливових дощів та паводка складають:

• дороги та мости державного значення – 40,1 млн. грн. (окремого фінансування
потребує будівництво моста в с.Маршинці Новоселицького району, який був знище-
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ний повінню в 2008 році – 251 млн. грн);
• дороги і мости місцевого значення та комунальні дороги – 675,118 млн. грн;
• сільськогосподарські угіддя – 74,358 млн. грн; 
• об’єкти соціальної сфери – 5,204 млн. грн; 
• домогосподарства населення – 187,1 млн. грн.
Двоє людей загинули.
Ситуація по районах:
У Вижницькому районі – підтоплено 11 населених пунктів, 271 будинків, затоплено

576 присадибних ділянок, пошкоджено 1571,8 га сільськогосподарських угідь, відселе-
но 46 людей. 

У Новоселицькому районі – підтоплено 10 населених пунктів, 226 будинків, затоп-
лено 2192 присадибних ділянок, пошкоджено 117,5 га сільськогосподарських угідь,
відселено 35 людей.

У Путильському районі – підтоплено 10 населених пунктів, 53 будинків, затоплено
267 присадибних ділянок, відселено 12 людей.

У Сторожинецькому районі – підтоплено 1 населений пункт, 16 будинків, затопле-
но 40 присадибних ділянок, пошкоджено 480 га сільськогосподарських угідь.

У Кіцманському районі – підтоплено 10 населених пунктів, 453 будинків, затоплено
516 присадибних ділянок, пошкоджено 499 га сільськогосподарських угідь, відселено
18 людей.

У Герцаївському районі – підтоплено 5 населених пунктів, 27 будинків, затоплено 48
присадибних ділянок, пошкоджено 149 га сільськогосподарських угідь, відселено 22
людей.

Загалом по Чернівецькій області підтоплено 51 населених пунктів, 1075 будинків,
затоплено 3642 присадибних ділянок, пошкоджено 2818 га сільськогосподарських
угідь, відселено 136 людей.

Обсяги та аналіз завданих збитків водогосподарській інфраструктуріОбсяги та аналіз завданих збитків водогосподарській інфраструктурі
(пошкодження споруд/затоплення територій).(пошкодження споруд/затоплення територій).

Внаслідок проходження стихійного лиха, яке сталося протягом червня 2020 року на
території Чернівецької області, пошкоджено 31 гідротехнічну споруду, загальною
протяжністю біля 8 км. 

Найбільшого пошкодження зазнали гідротехнічні споруди у Вижницькому, Глибоць -
кому, Новоселицькому, Кіцманському, Путильському та Сторожинецькому районах. 

Відповідно до Постанови КМУ від 29 березня 2002 року «Про затвердження Поряд -
ку використання коштів резервного фонду бюджету», басейновим управлінням (лис-
том від 30.06.2020 №593/10/2020) підготовлено необхідний перелік документів та
направлено до Державного агентства водних ресурсів України для виділення коштів
з резервного фонду Державного бюджету України на роботи з відновлення 7 найкри-
тичніших першочергових аварійних об’єктів із 31 пошкодженої червневим паводком
гідротехнічної споруди, загальною вартістю 27 млн грн.

Також, на виконання Доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо
подання Міністерству розвитку громад та територій України необхідних обґрунтувань
та розрахунків для здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків стихійного
лиха (протокол позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від
09.07.2020 №14) басейновим управлінням (листом від 14.07.2020 №655/10/2020) під-
готовлено необхідний перелік документів та направлено до Чернівецької обласної дер-
жавної адміністрації для виділення коштів з резервного фонду Державного бюджету
України на роботи з відновлення решти 24 першочергових аварійних об’єктів загаль-
ною сумою 104,120 млн. грн.

Варто зауважити, що спад рівнів води в річках додатково призводить до нових руй-
нувань гідротехнічних споруд внаслідок інфільтрації води. Так, станом на 14.07.2020
фіксується подальше руйнування гідротехнічних споруд на дамбі №3 в с.Банилів,
дамбі №21 в м.Вижниця та дамбі в с.Чортория. 
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На місцях працює аварійна бригада басейнового управління, представники управ-
ління МНС, органів місцевого самоврядування та місцевих жителів. Дана ситуація
показує, що більшість гідротехнічних споруд, які були збудовані у 1970-х роках, зно-
шені через відсутність належного фінансування експлуатаційних заходів.

На балансі басейнового управління річок Прут та Сірет перебувають 147 гідротех-
нічних протипаводкових об’єктів, загальною протяжністю 139,6 км, в тому числі
76,9 км захисних дамб, 62,7 км закріплених ділянок берегів та 988 руслових споруд
(напівзагат).

Згідно інвентаризацією та періодичними обстеженнями (після кожного паводку),
реконструкції та капітального ремонту потребують близько 30 км захисних гідротех-
нічних споруд. 

Процес старіння протипаводкових об’єктів триває, і кількість пошкоджених ділянок
збільшується після проходження паводків та повеней, а беручи до уваги те, що знач-
на частина території області розташована в гірській і передгірській зонах Карпат,
область потерпає від руйнівної дії паводкових вод від 3 до 8 разів на рік. 

Як наслідок, під загрозою затоплення та руйнування вздовж основних річок облас-
ті Прута, Сірету та Черемошу, перебувають 73 населені пункти, а це більше 13 тисяч
житлових будинків, більше 20 тис. га сільськогосподарських угідь, в тому числі
6,5 тис. га меліорованих земель, 13,5 км інженерних споруд державного кордону з
Румунією, а з урахуванням аналогічної ситуації на малих річках – під негативним
впливом паводків перебувають 370 км2 території і 156 населених пунктів, десятки
кілометрів доріг і господарських об’єктів.

Розмір ймовірних збитків у разі руйнування гідротехнічних споруд, які виконали
свою захисну функцію під час проходження червневого паводку 2020 року, орієнтов-
но складає 1,035 млрд грн.

Для запобігання шкідливій дії вод система протипаводкового захисту повинна бути
в постійній готовності до можливого виникнення повеней та паводків. Використання
ресурсів на розвиток системи протипаводкового захисту та утримання її в експлуата-
ційному стані є більш ефективним та економічно вигідним, ніж на відшкодування зав-
даних збитків. 

Першочергові невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з ліквідаціїПершочергові невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації
наслідків червневого паводка 2020 року на водних об'єктах Чернівецькоїнаслідків червневого паводка 2020 року на водних об'єктах Чернівецької
областіобласті

• Капітальний ремонт дамби №15-Б на р.Черемош в с.Банилів Вижницького району,
2 ділянки (протяжність пошкодженої ділянки – 230 м.п.);

• капітальний ремонт дамби №5 на р.Черемош в с.Банилів Вижницького району
(протяжність – 180 м.п.);

• капітальний ремонт дамби №6 на р.Сірет в с.Лукавці Вижницького району
(протяжність – 100 м.п.);

• капітальний ремонт дамби №9 на р.Черемош в с.Слобода-Банилів Вижницького
району (протяжність – 200 м.п.);

• капітальний ремонт дамби №3 на р.Сірет в с.Лопушна Вижницького району
(протяжність – 230 м.п.);

• капітальний ремонт дамби №1 від ПК 14+18 на р.Прут в смт.Неполоківці
Кіцманського району (протяжність – 215 м.п.);

• капітальний ремонт кріплення берега на р.Сірет в с.Просіка Глибоцького району
(протяжність – 350 м.п.);

Загальна протяжність пошкоджених ділянок – 1505 м.п.
Аварійно-відновлювальні роботи по вказаних вище об’єктах перебувають на стадії

розроблення проектно-кошторисної документації та заключення договорів. 
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зАКАрПАТТя. ПрОЄКТ зАКАрПАТТя. ПрОЄКТ FloodUZH – FloodUZH – НОвІ ПІдХОди НОвІ ПІдХОди 
дО уПрАвлІННя ПАвОдКАми І зАСуХАмидО уПрАвлІННя ПАвОдКАми І зАСуХАми

річка ужрічка уж бере початок у горах на північному заході Закарпаття, на висоті 970 м
два потічки Уж та Ужок зливаються в єдину річку, яка спочатку тече в міжгірній уло-
говині, а біля міста Ужгорода виходить на рівнинну територію. Впадає в річку
Лаборець на території Словаччини. Загальна дов жина річки в Україні і Словаччині
133 км і пло ща басейну 2750 км3, а в межах України – 107 км і площа басейну – 1970
км3. Ос новні притоки в Україні: р.Люта (довжина 47,5 км), р.Тур’я (дов жина 49,3 км).

Небезпечні паводкиНебезпечні паводки
Паводки різної інтенсивності є звичайним явищем для басейну р.Уж. Вони форму-

ються атмосферними опадами, які бувають часто в гірській та передгірній місцевості,
за умови, що сума опадів перевищує 20 мм за добу. При дуже інтенсивних зливах, під
час яких випадає понад 100 мм опадів, паводки набувають катастрофічного характе-
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ру. Тоді рівні води на гірських ділянках піднімаються на 2-4 м, на передгірних – на
5-6 м, а на рівнині – на 6-9 м. Одночасно відбувається швидке скидання паводкових
вод з гірських водотоків до річкових долин, де відбувається масштабне затоплення
площ. Значні похили місцевості зумовлюють саме швидкоплинні паводки, під час
яких підйом рівнів води досягає 1,5-2,5 м за 3-4 години. 

Басейн р.Уж зазнав катастро-
фічних паводків у 1992, 1998,
2001, 2005, 2008, 2010, 2016 роках.
Останній паводок, який за своєю
інтенсивністю та руйнівною
силою можна віднести до катас-
трофічного, відбувся у травні 2019
року. Під час цього потужного
зливового паводку за дві доби на
Закарпатті випало близько 120 мм
опадів (місячна норма). Левова
частка дощу пройшлася по тери-
торії басейну р.Уж. У притоці
Ужа – р.Тур’я поблизу с.Тур’я
Пасіка було зафіксовано переви-
щення історичного максимуму
підйому води – 349,8 см відносно
нуля посту, до цього найвищий
рівень води тут фіксувався під час
катастрофічного паводку в 1998
році – 348 см. Пере зволожений
грунт, повні русла Ужа і приток
спричинили надзвичайні ситуації:
локальні селі і зсуви, вихід річок
із берегів і підтоплення населених

Затоплення сісьськогосподарських земель річками Тур’я
та Уж поблизу м.Перечин

Карта транскордонного басейну р. Уж (територія Проєкту)



пунктів. У зоні особливого ризику перебували села Турянської долини, а також села
Ужгородського району нижче по течії Ужа. У більшості населених пунктів немає
захисних споруд, через особливості гірського ландшафту тут відсутні заплави, що
посилює ризик підтоплення. Під загрозою часткового підтоплення були міста Перечин
та Ужгород (правобережжя). У межах Ужгорода підйом води очікувався вище рівня
паводка 1992 року, коли значна частина правобережжя була залита водою, а деякі
старі будинки обвалилися. По факту Ужгород лихо обійшло, а от на Перечинщині
велика вода наробила великої шкоди. Були затоплені угіддя, підвали, будинки, навіть
дорога державного значення. За підсумками, цей паводок завдав шкоди Перечинщині
на 200 мільйонів гривень.

Проєкт Проєкт FloodUZHFloodUZH
Басейн річки Уж охоплює територію України та Словаччини, утворюючи транскор-

донний водозбір площею 2 750 км2. Основною проблемою для спільного басейну є
часті паводки, які трапляються в будь-який час, формують швидке затоплення тери-
торії басейну і завдають значних збитків населенню та господарству обох країн. Поряд
з паводками, на сьогоднішній день нижня частина басейну зазнає вплив ще одного
стихійного лиха – аномальної нестачі води протягом тривалого періоду, що призво-
дить до зміни водного режиму, поширення інвазійних видів та погіршення якості
води.

Ці виклики вимагають спільних і гармонізованих дій від водогосподарських органі-
зацій, місцевих органів влади та громад, що проживають у транскордонному басейні
р.Уж. Саме тому, українські і словацькі водогосподарники розробили спільний проєкт
з метою використання сучасних інформаційних технологій для управління паводко-
вими ризиками та засухами у спільному транскордонному басейні р.Уж. 

29 серпня 2019 року Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса (БУВР
Тиси) та Міністерство закордонних справ і торгівлі Угорщини, як керівний Орган
управління Програми транскордонного співробітництва Європейського Інстру менту
Сусідства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020, підписали грантовий
контракт для впровадження проекту «Спільні заходи із запобігання стихійним лихам
у транскордонному басейні р.Уж (FloodUZH)». Проект впроваджується за партнерства
Словацького водогосподарського управління, Ужгород ського міжрайонного управлін-
ня водного господарства, Управління міжнародного співробітництва та інновацій
Ужгород ської міської ради та ГО «ЕКОСФЕРА». 
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Паводок на захищеній ділянці с. Сімер



Межень на р.Уж поблизу транспортного моста
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«Один басейн –«Один басейн –
єдиний підхід» єдиний підхід» 

Принцип «Один ба -
сейн – єдиний підхід»
став ключовим для вирі-
шення викликів на тери-
торії спільного водозбо-
ру в рамках проєкту
FloodUZH. Заходи про-
єкту відповідають вимо-
гам сучасної європей-
ської водної політики,
зокрема, Водної і Па -
водкової Рамкових ди -
ректив ЄС, основні
положення яких Ук -
раїна зобов’язалася
виконати в рамках під-

писаної у листопаді 2014 року
Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським
Союзом. Діяльність проєкту спла-
нована таким чином, що партнери
проекту, в першу чергу, водогос-
подарські організації обох країн,
використовують басейновий при-
нцип для вирішення проблем
управління водними ресурсами та
паводками у басейні р. Уж із
широким залученням зацікавле-
них сторін (органів місцевого
самоуправління, громадських
організацій) та використанням
сучасних цифрових технологій. 

які шляхи вирішення пропоякі шляхи вирішення пропо--
нує проєкт? (або Сучаснийнує проєкт? (або Сучасний
підхід до управління ризикамипідхід до управління ризиками
затоплення)затоплення)

Діяльність проєкту зосереджена
на процесі отримання точних даних про
басейн р.Уж (гідрологічні, топогеодезичні

дані, ортофотоплани і цифрова модель рельєфу). Ці акутальні дані буде використано
для наступного етапу – створення 2-вимірної гідродинамічної моделі розвитку павод-
кової ситуації, побудови різних сценаріїв розвитку паводкової ситуації, враховуючи
особливості і потреби да ного річкового басейну, і за результатами моделювання та
аналізу багатьох статистичних даних - виготовлення карт загроз за топлення для
басейну р.Уж та карт ризиків затоплення для міста Ужгород. На основі цих матеріа-
лів будуть розроблені нормативні документи для управління паводковими ризиками
в басейні р.Уж. Картування за гроз і ризиків затоплення в рамках проєкту буде вико-
нуватися за новою національною методикою, яка враховує вимоги Ди рективи
2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення. Це означає, що в проєк-
ті будуть розроблені карти і документи для безпеки жителів м.Ужгород, на основі тих
самих стандартів і підходів, яких дотримуються наразі в країнах Європейсько го
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Підписання грантового контракту для впровадження 
проєкту «Спільні заходи із запобігання стихійним лихам у

транскордонному басейні р. Уж (FloodUZH)»



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗІ

Союзу.
Щодо проблеми ма -

ловоддя, з метою об -
воднення р.Уж у пе -
ріод низької водності,
у рамках Проєкту бу -
де досліджено гідрав-
лічний режим р.Уж на
прикордонній ділянці
і проведено необхідні
дослідження та розра-
хунки, математичне і
фізичне моделювання,
на основі яких виго-
товлено проєктні
матеріали для будів-
ництва регулюючої
споруди на р.Уж у
межах міста Ужгород.
Динамічна споруда
буде функціонувати в
двох режимах – при
паводках опускатися
на дно річки, а у
період маловоддя
створюватиме підпір
на 1-1,5 м, при цьому
необхідною умовою є,
щоб вода переливала-
ся через споруду.
Попередні розрахунки
показують, що таке
технічне рішення буде
відчутно на відстані
3,5 км вище споруди, і
це дозволить покра-
щити водно-екологіч-
ну ситуацію вздовж
р.Уж, а також збіль-
шити можливості для
рекреаційного та
туристичного розвит-
ку міста Ужгород,
створення водного
туристичного шляху
тощо. Проєктна доку-
ментація для будів-
ництва регулюючої
споруди в м.Ужгород
буде містити узгодже-
ні зі словацькою сто-
роною експлуатаційні
правила.
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Цифрова модель рельєфу



Частина заходів проєкту передбачає проведення екологічних досліджень, зокрема
будуть проведені дослідження біорізноманіття в басейні р.Уж, з фокусом на
Ужгородську ділянку. 

Запланована підпірна споруда на р.Уж



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗІ

Мало воддя, яке спостерігається
останніми роками, має негативний
вплив, зокрема появу нетипових
інвазійних видів, і буде досліджено
вплив регулюючої споруди на
довкілля. 

Також проєктом передбачено про-
ведення освітньої роботи зі школя-
рами та інформаційні заходи для
громадськості міста з тим, щоб
жителі отримали вичерпну інфор-
мацію про споруду, її вплив та виго-
ди для населення.

На словацькій території заходи
проєкту передбачають також при-
дбання даних, ортофотопланів, проведен-
ня моделювання та картування ризиків
затоплення.

Перші результати проєктуПерші результати проєкту
У листопаді 2019 року відбулася

Стартова конференція проєкту «Спільні
заходи з попередження природних катас-
троф у транскордонному басейні р.Уж»
(FloodUZH). У конференції взяли участь
представники Закарпатської ОДА, Уж -
городської РДА, Ужгородської міської
ради, Управління ДСНС в Закарпатській
області, партнери проєкту, представники
природоохоронних, наукових та інших
зацікавлених організацій, мас-медіа.

Восени минулого року та навесні цього
року фахівці відділу комплексного проєк-
тування «ЗАКАРПАТТЯВОДПРОЕКТ»
БУВР Тиси провели інженерно-вишуку-
вальні роботи вздовж річки Уж та її го -
ловної притоки – річки Тур’я. 

Басейнове управління водних ресурсів
річки Тиса підготувало і провело публіч-
ні закупівлі на всі основні роботи у про-
єкті – виготовлення Цифрової моделі
рельєфу (DTM/ЦМР) для басейну річки
Уж, розробку зон затоплення для басейну
р.Уж та зон ризику для м.Ужгород, а
також розробку проєктної документації
щодо будівництва регулюючої споруди на
річці Уж у межах м.Ужгород з метою
обводнення території під час маловодних
періодів та заходів із захисту території
міста від затоплення. Наразі заключені
договори і проводяться відповідні роботи
по кожному напрямку впровадження про-
єкту. 

В рамках проєкту було придбано і вже

Стартова конференція проєкту «Спільні заходи 
з попередження природних катастроф у транскордонному

басейні р. Уж»

Топогеодезичні вимірювання русла р. Тур'я

Топогеодезичні вимірювання русла р.Уж
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Схема розміщення регулюючої споруди на р. Уж

Впровадження Громадською організацією Екосфера Програми з вивчення
річкової екосистеми для молоді середнього шкільного віку м. Ужгорода

Воркшоп з учнями Ужгородської ЗОШ №19 на тему «Важливість річкових екосистем»



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗІ

використовувалося під час
червневого паводку 2020 року
сучасне гідрометричне облад-
нання – акустичний доппле-
рівський профілограф швид-
кості течії ADCP RiverRay,
який важливий для моніто-
рингу проходження та про-
гнозування па водків. 

Громадська організація
“Екосфера”, партнер проєкту,
розпочала і впроваджує
Програму з вивчення річкової
екосистеми для молоді серед-
нього шкільного віку м.
Ужгорода. 

Освітня програма склада-
ється не лише з цікавих інтер-
активних занять та ігор, але і
прогулянок вздовж річки,
спостережень за птахами,
фотографування прибережних
рослин, тварин. 

Екоактивісти планують від-
зняти з дітьми відеоролики
про життя річки, які розка-
жуть, наскільки важливою є
річка у формуванні клімату,
для біорізноманіття та для
людей.

30 червня цього року заходи
проєкту були представлені
для обговорення зацікавленим
організаціям під час проведен-
ня чергового засідання Ба -
сейнової Ради річки Тиса, яке
пройшло в форматі онлайн у
конференц-залі БУВР Тиси. 

Діяльність проєкту була
підтримана учасниками засі-
дання, в якому взяли участь
члени Басейнової ради річки
Тиси, представники влади,
зокрема міської ради м.Уж -
город, науковці, громадськість
та представники засобів масо-
вої інформації. 

У результаті виконання
запланованих заходів Проект
забезпечить узгоджені дії
країн спільного річкового

басейну, що сприятиме покращенню управління паводковими ризиками відповідно до
законодавства ЄС, зокрема, за безпечить зменшення паводкових ризиків шляхом ство-
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Впровадження Громадською організацією Екосфера Програми з вивчення
річкової екосистеми для молоді середнього шкільного віку м. Ужгорода
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рення оновлених та надійних даних спільного басейну, програмних інструментів для
моделювання паводкової ситуації і розробки заходів щодо мінімізації шкідливих
наслідків паводків.

львІвСьКА ОблАСТь. бувр зАХІдНОГО буГу ТА СяНульвІвСьКА ОблАСТь. бувр зАХІдНОГО буГу ТА СяНу

Природні та антропогенні чинники формування повеней та паводків наПриродні та антропогенні чинники формування повеней та паводків на
території львівської області: їх аналіз та основні заходи щодо мінімізаціїтериторії львівської області: їх аналіз та основні заходи щодо мінімізації
наслідків.наслідків.

Ні для кого не секрет, що клімат нашої планети за останні десятиліття суттєво змі-
нився. Наслідки цієї глобальної зміни вже не один рік відчуває  Україна.

За останнє століття середньорічна температура повітря підвищилась в середньому
на 0,5°С та продовжує зростати. На тлі глобального потепління істотно змінився
режим зволоження ґрунту, спостерігається тенденція до збільшення кількості опадів
як загалом за рік, так і за сезонами.

В середньому за рік на річках Прикарпаття проходить 2-3 паводки та повені. Якщо
раніше великі повені ставались раз на 11-16 років (1911, 1927, 1941, 1955,1969,1980),
то останні пройшли вже через 5-9 років (1999, 2001, 2002, 2004, 2008, 2014).

У Львівській області паводки найчастіше трапляються на Передкарпатті, яке за
особливостями географічного положення та кліматичними умовами відноситься до
зони, для якої характерне випадання великої кількості інтенсивних опадів. Протягом
останніх років найбільш складна повенева та паводкова ситуація склалася в басейні
Дністра, більшість приток якого беруть свій початок у горах. Великі похили приток
Дністра, особливо в верхів’ї, значна кількість опадів та мала пропускна спроможність
русел річок – все це обумовлює раптовість та бурхливий характер проходження
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Виступ експерта проєкту Чіпака В.П. на Басейновій раді Тиси



паводків. 
Паводок – це фаза гідрологічного режиму річки, яка характеризується швидким,

відносно короткотривалим підняттям рівня води у руслі під час сильних злив, трива-
лих дощів, або інтенсивного танення снігу в період відлиги. Від весняної повені паво-
док відрізняється складністю передбачення і несистематичністю виникнення.

Паводки є періодичним природним явищем. Серед факторів, які спричиняють їх
виникнення виділяють природні (велика кількість опадів, крутизна гірських схилів,
геологічна будова русел гірських річок) та антропогенні – виникають в результаті
людської діяльності. Зупинимося більш детально на антропогенних (техногенних)
чинниках.

До основних техногенних чинників, які спричиняють повені та паводки, належить
господарська діяльність з порушенням вимог чинного законодавства, а саме:  

• суцільна, часто несанкціонована забудова в межах прибережних захисних смуг
(ПЗС) вздовж річок, струмків, водойм, що перешкоджає природному руху схилового
стоку, веде до затоплень та підтоплень окремих будівель, присадибних ділянок, ство-
рює антисанітарні умови в прибережно-захисних смугах;
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Підтоплення дороги Жидачів-Калуш поблизу с.Мельничі

Село Мігово, Старосамбірський р-н Річка Стрв'яж, с.Чернихів, Самбірський р-н



• зниження природної лісистості території в результаті інтенсивного та безсистем-
ного вирубування лісів, які виступають одним з найважливіших водорегулюючих та
водозахисних факторів;

• залишки деревини, сміття, чагарнику після лісорозробок на схилах басейнів малих
річок які потрапляють в русла, утворюють тимчасові затори, що призводить до знач-
ного підйому рівнів води, катастрофічного збільшення швидкостей течії, додаткової
паводкової хвилі, та як наслідок – до руйнування гідротехнічних споруд, берегів,
поглиблення дна та інших негативних деформацій русел;

• захаращеність кюветів, підмостових отворів, водовипускних труб, звалища побу-
тового сміття в межах прибережно-захисних смуг, що значно погіршує умови проход-
ження повені та дощових паводків;

• масове, несанкціоноване, безсистемне видобування гравійно-піщаної суміші з
русел та заплав річок, що призводить до інтенсивної донної та берегової ерозії, акти-
візації зсувів та селевих потоків;

• недостатня кількість протипаводкових споруд в низинних районах області та
недостатнє фінансування протипаводкових заходів; 

• будівництво інженерних комунікацій, мостів та мостових переходів без відповід-
ного обґрунтування та погодження водогосподарських організацій;

• розорювання прибе-
режно-захисних смуг та за -
будова заплавних земель.

Високі паводки в басейні
річок Дністра завдають
значних економічних збит-
ків. Особливо великої
шкоди гірським районам
Львівської області було
завдано катастрофічними
паводками в 1998, 2001,
2002 і 2004, 2008, 2014,
2020 роках.

Повінь 2008 року охопи-
ла 6 областей, понад 1000
населених пунктів, близько
100 тис. га землі потрапи-
ло під руйнівну дію води.
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Село Зарічне, Стрийський р-н Паводок на р.Дністер, Жидачівський р-н

Село Кропивик, Старосамбірський р-н
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Під час проходження катастрофічного
паводку було затоплено 20325 домогоспо-
дарств, пошкоджено 5110 житлових
будинків та 20335 присадибних ділянок у
306 населених пунктах, пошкоджено посі-
ви сільськогосподарських культур на пло -
щі 10050 га, пошкоджено та зруйновано 8
км дамб, 4,5 км берегоукріплень, 20 ГТС,
зруйновано 6 та пошкоджено 53 ав -
томобільних мости, зруйновано 9,3 км та
пошкоджено 35 км державних доріг,
пошкоджено 8 водозаборів.

Внаслідок проходження дощового па -
водку 15-18 травня 2014 року постражда-
ло 128 населених пунктів  на території 11
районів Львівської області та три міста
обласного значення, 13 128 домогоспо-
дарств, пошкоджено 28 об’єктів бюджет-
ної та соціальної сфери, підтоплено 49
багатоповерхових будинків, 2 749 га посі-
вів сільгоспкультур, перервано автомо-
більне сполучення з 17 населеними пунк-
тами та затруднено доїзд до 14 населених
пунктів області. Крім того, річковими
водами було затоплено 95 населених
пунктів, 1193 житлові будинки, 3446 при-
садибних ділянок, 9349 га с/г земель,
пасовищ та лук у шести районах
Львівської області. В результаті проход-
ження паводку пошкоджено (зруйновано)
60 водогосподарських об'єктів (захисні
дамби, берегоукріплення) в Дрогобиць -
кому, Жидачівському, Миколаївському,
Городоцькому, Самбірському та Старо -
самбірському районах.

Дощовий паводок 2020 року, що прой-
шов у червні на західній Україні, біль-
шість вчених та науковців прирівнюють
до катастрофічного паводку 2008 року,
проте цьогорічний паводок набагато біль-
ший за масштабами та наслідками руйну-
вань. 

Передумовами виникнення паводку
була велика кількість опадів, що пройшла
за незначний проміжок часу. За даними
синоптиків, сума опадів місцями переви-
щувала місячну та двомісячну норму. 

Під час формування паводку 21-24 чер-
вня та 3-5 липня на окремих ділянках
Дністра та його притоках (Свіча, Стрий,
Стрв̕яж, Болозівка) підйом рівнів стано-
вив 1,0–2,0 м, місцями 2,5 – +4,05 м над
передпаводковими.
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Село Лисовичі, Стрийський р-н
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внаслідок проход-
ження паводків протя-
гом червня-липня 2020
року суттєвих пошкод-
жень та руйнувань за -
знало 9 районів Львів -
ської області та 3 міста
обласного значення, у
32 населених пунктах
було підтоплено 395
житлових будинки, 392
підвали житлових бу -
динків, 582 присадибні
ділянки, 385 господар-
ських споруд, 536 кри-
ниць та понад 533 га
сільськогосподарських
угідь, 8 ділянок авто-
мобільних доріг за -
гального користуван-
ня, пошкоджено 20 пі -
шохідних переходів та
18 транспортних пере-
їздів через річку.

Крім цього, було
пошкоджено 19 об’єк-
тів водогосподарсько-
меліоративного ком-
плексу в Городоцько -
му, Жидачівському,
Самбірському та Ста -
росамбірському райо-
нах, що перебувають у
державній власності та
обліковуються на ба -
лансах УВГ. З них 13
об’єктів зазнали пош -
кодження під час
паводку 22-24 червня
(сума збитків –
5429005 грн.) та 6
об’єктів – під час

паводку 3-5 липня (сума збитків – 306417 грн.). Загальна сума збитків складає 5735
422 грн.

З метою захисту населених пунктів від затоплення спеціалістами БУВР та УВГ на
потенційно-небезпечних ділянках проводилися роботи з нарощення дамб, укріплення
захисних гідротехнічних споруд та ліквідації наслідків руйнувань. Загалом було залу-
чено 124 працівники, 17 одиниць техніки. Укладено 3087 мішків з піском на ділянках
фільтрації дамб та можливого прориву.

Завдяки своєчасно вжитим заходам та комплексу протипаводкових захисних спо-
руд, що перебувають на балансі БУВР Західного Бугу та Сяну, вдалося уникнути
значних затоплень та руйнувань. Проте, побудовані протипаводкові споруди на ріках
області не становлять єдиного пов’язаного між собою комплексу та не відповідають
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Укладання мішків на дамбі в с. Мельничі

Ліквідація прорану на правобережній дамбі р.Стрв'яж, с.Луки, Самбірський р-н
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необхідним параметрам (біля 80% захисних дамб розраховані на 10-25% забезпече-
ність і не в повній мірі захищають від затоплення під час проходження паводку). Крім
того, біля 90%  протипаводкових споруд в басейні Дністра та його приток перебува-
ють в аварійному стані та практично вичерпали свій ресурс, тому потребують рекон-
струкції та капітального ремонту.

З метою уникнення або мінімізації наслідків проходження повеней та паводків
потрібно вжити таких заходів:

• забезпечити повноцінне фінансування «протипаводкових програм», що дозволить
в майбутньому суттєво мінімізувати проходження паводків (повеней) у Львівській
області;

• завершити комплекс робіт з будівництва акумулюючих ємкостей в басейні Дністра
з метою захисту від затоплення населених пунктів, що знаходяться в заплаві р.Дністер
та його приток в межах Львівської та сусідніх областей;

• органам виконавчої влади та місцевого самоврядування проводити роботи з очис-
тки від замулення, захаращення та засмічення побутовим сміттям та залишками дере-
вини малих водотоків, річок, меліоративних каналів гідротехнічних споруд, кюветів,
підмостових отворів та інших водних об’єктів, а також вести постійний контроль за
лісозаготівлею в басейнах малих річок, з метою недопущення потрапляння залишків
деревини та чагарнику у водотоки;

• будівництво протипаводкових споруд на річках 2-го порядку в гірських районах
області не розпочинати без детального обстеження гірських схилів, на яких форму-
ється паводковий стік, ділянок лісорозробок на цих схилах, доріг сільських населених
пунктів на предмет дотримання водного екологічного законодавства. Для обстеження
залучати всі зацікавлені сторони, а також науковців, представників громадськості, що
займаються екологічними проблемами;

• запровадження автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи, яка дозво-
лить завчасно отримувати інформацію про розвиток повені чи паводків в конкретно-
му регіоні та дасть можливість вжити відповідних заходів з метою недопущення
виникнення надзвичайної ситуації;

• підвищувати екологічну культуру населення через просвітницьку та виховну робо-
ту, впорядкування джерел та витоків річок, заліснення схилів і проведення різнома-
нітних екологічних акцій та конкурсів.

Дідич І.Б., БУВР Західного Бугу та Сяну

ІвАНО-ФрАНКІвСьКА ОблАСТь. бАСЕйН рІЧКи дНІСТЕрІвАНО-ФрАНКІвСьКА ОблАСТь. бАСЕйН рІЧКи дНІСТЕр

Червневий паводок завдав великих збитків на заході України. Потужні зливи зруй-
нували мости та дороги, відрізали від цивілізації села. Прикарпаття серед тих облас-
тей, що постраждали найбільше, адже червнева повінь у 2020 році, перевищила за мас-
штабами повінь 2008 року, яку вважали найбільшою за півстоліття.

Під час паводку зазнали часткових пошкоджень більше 60 водогосподарських об'єк-
тів. В особливо критичному стані опинилися  14 водозахисних дамб, які належать до
сфери діяльності Дністровського басейнового управління водних ресурсів.

Втім, наслідки стихії могли б бути значно гіршими, якби не злагоджена робота пра-
цівників Дністровського БУВР. Команда управління зробила все можливе для того,
щоб зберегти гідротехнічні споруди державної форми власності та мінімізувати
наслідки шкідливої дії вод. Окрім того, допомагали підприємці, органи місцевого
самоврядування та жителі населених пунктів.

Спеціалісти управління цілодобово чергували та моніторили стан водозахисних спо-
руд, рівні води, аналізували та прогнозували можливі наслідки, щоб оперативно реа-
гувати на виклики, які перед ними ставила негода.

Працівники Дністровського БУВР від руслових робітників і операторів спецтехні-
ки до керівників дільниць без відпочинку і вихідних боролися зі стихією на місцях:
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укріплювали пошкод-
жені ділянки дамб,
допомагали громадам
технікою. 

Найважчою ситуа-
ція була на п’яти
об’єктах, де завдяки
злагодженій роботі і
співпраці з місцевими
громадами, вдалося не
допустити прориву
дамб.

Зокрема, йдеться
про дамбу на р.Прут в
смт.Заболотів Сня -
тинського району. Тут
відбулося руйнування
укосу тіла дамби. Щоб
не допустити подаль-
шого руйнування, во -
дозахисну споруду
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Відновлення дамби на р.Прут, с Заболотів, Снятинський р-н
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закріплювали негабаритним
каменем та мішками з піщано-
гравійною сумішшю. Була задія-
на спецтехніка та аварійна бри-
гада Коломийської дільниці.

Ще одним об’єктом, де спіль-
ними зусиллями вдалося не до -
пустити руйнування, стала дам -
ба на р.Пістинька в с.Спас Ко -
ломийського району. Кілька го -
дин поспіль аварійні бригади
Коломийської, Галицької та
Лисецької дільниць та місцеві
жителі укріплювали споруду,
щоб вона витримала напір стихії.

Довелося працівникам діль-
ниць Дністровського БУВР
укріплювати дамбу на р.Прут в
c.Борщів Снятинського району.
Через натиск водної стихії від-
булося руйнування укосу і тіла
дамби, зруйновано водовипуск
та півзагату. Щоб стабілізувати
ситуацію і призупинити руйну-
вання дамби, була задіяна ава-
рійна бригада та спецтехніка.

Трохи менше пощастило меш-
канцям села Бабин-Середній
Калуського району. Тут річка
Лімниця зруйнувала укос тіла
дамби на довжині 140 м і поча-
ла підтоплювати село. Аварійна
бригада Галицької дільниці за
допомогою спецтехніки укріпи-
ла пошкоджену ділянку, і під- Дамба на р.Прут, с.Борщів, Снятинський р-н

Дамба на р.Лімниця, с.Середній Бабин, Калуський р-н

Дамба на р.Пістинька, с.Спас, Коломийський р-н
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топлення села зупинилося.
Після безсонної ночі вда-

лося стабілізувати ситуа-
цію й на дамбі р.Лімниця в
с.Перевозець Калуського
району. Тут відбувся пере-
лив паводкових вод. Також
вода зруйнувала сухий
укіс, пошкодила два водо-
випуски та півзагату. Щоб
врятувати село від підтоп-
лення аварійна бригада
Галицької дільниці задіяла
спецтехніку. Крім того,
працівники дільниці вик -
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Перелив через дамбу р.Лімниця, с.Перевозець, Калуський р-н

Зруйнована підпірна стінка 
на р.Рибниця, с.Смодна
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лали понад три сотні міш-
ків з піщано-гравійною
сумішшю.

Завдяки злагодженій і
кропіткій роботі вдалося
стабілізувати ситуацію на
за хисних гідротехнічних
спорудах, не допустити
масштабних руйнувань,
значно зменшити збитки,
які могли бути завдані
домогосподарствам, сіль-
госп угіддям, інфраструк-
турі. 

Органи влади та місце-
вого самоврядування висо-
ко оцінили допомогу пра-
цівників Дністровського
БУВР і вручили керівни-
кам дільниць подяки від
громад.

Втім, після того, як вели-
ка вода відійшла, у водни-
ків Дністровського БУВР
розпочався другий, не
менш важливий і відпові-
дальний етап роботи –
визначення масштабів зав-
даної шкоди та підготовка
до відновлювальних робіт. 

Фахівці Дністровського
БУВР навіть у державні
вихідні проводили геоде-
зичні зйомки, обстеження,
визначали об’єми завданих
збитків, виготовляли про-
ектно-кошторисну докумен-
тацію та готували документи для фінансування відновлювальних робіт.

Виділені з держбюджету 50 мільйонів гривень розподілили на дев’ять об’єктів, які
найбільше постраждали під час стихії. Серед них – відновлення берегоукріплення на
річці Рибниця в селі Смодна Косівського району, відновлення водозахисних дамб на річці
Прут у селищі Заболотів Снятинського району, а також в селах Воскресінці
Коломийського району, Середній Бабин Калуського району та ін.

Крім того, Дністровське БУВР сформувало та передало в Державне агентство вод-
них ресурсів України перелік 28 об’єктів (другої черги), які потребують проведення
робіт на загальну суму 136,6 млн. грн.

Також технічним відділом басейнового управління на замовлення органів місцевого
самоврядування розроблено кошторисну документацію на відновлювальні роботи по
110 об’єктах водогосподарського комплексу Івано-Франківської області на загальну
суму понад 200 млн.грн.

Наразі тривають відновлювальні роботи на пошкоджених паводком об’єктах.
Зокрема, в селі Смодна роботи з відновлення габіонних укріплень берега виконані вже
на 50%, а в Заболотові підрядна організація виконала понад 40% запланованих робіт.
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Відновлення підпірної стінки р.Рибниця, с.Смодна

Зруйноване берегоукріплення р.Прут, с.Кийданці



Також активно тривають роботи з відновлення дамби на річці Прут, в селі
Воскресинці Коломийського району.

Відновлення дамби р.Прут, с.Воскресинці

Річка Дністер, м.Галич
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Дамба на р.Лімниця, с. Побережжя

Річка Дністер, затоплене с.Дубівці
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КЛАСифіКАЦія ПОВЕНЕй КЛАСифіКАЦія ПОВЕНЕй 

Повідь, повіньПовідь, повінь – природне лихо, що виникає, коли вода виходить 
за межі звичайних для неї берегів і затоплює значні ділянки суходолу. 

У гідрології повенями називають регулярні розливи водойм, які повторюються зазвичай
щороку, і часто не спричиняють стихійного лиха. Нерегулярні розливи називаються

паводкамипаводками.

Зазвичай причиною повені є значне підвищення рівня води. На річках це трапляється
внаслідок збільшення притоку води (танення снігів, дощів тощо). На озерах чи водосхови-
щах – внаслідок перевищення притоку води над витоком. Часом причиною повені може
стати: •вітер, який “наганяє” воду; •утруднення витоку внаслідок технічних несправностей
на штучних водоймах чи природних греблях, що часом утворюються на гірських річках;
•прорив води на рівнину, рівень якої розташований нижче рівня води (подібні повені зазви-
чай трапляються внаслідок прориву дамб, або зміни річкового русла).

Залежно від масштабу і повторюваності повені бувають:Залежно від масштабу і повторюваності повені бувають: низькі
(малі), високі, видатні, катастрофічні.

Низькі (малі) спостерігаються на рівнинних річках. Охоплюють невеликі території
поза заплавою. Затоплюється менше 10% сільськогосподарських угідь, майже не порушують
ритму життя населення. Завдають незначних збитків. Їх повторюваність 5-10 років. 

Високі завдають відчутної матеріальної та моральної шкоди, охоплюють порівняно вели-
кі земельні ділянки річкових долин, затоплюють приблизно 10-15% сільськогосподарських
угідь. Істотно порушують господарський і побутовий уклад населення. Приводять до час-
ткової евакуації людей (повторюваність 20-25 років).

Видатні завдають великої матеріальної шкоди, охоплюючи цілі річкові басейни.
Затоплюють приблизно 50-70% сільськогосподарських угідь, деякі населені пункти.
Паралізують господарську діяльність і різко порушують побутовий уклад населення.
Призводять до необхідності масової евакуації населення і матеріальних цінностей із зони
затоплення і захисту найбільш важливих господарських об’єктів (повторюваність 50-100
років).

Катастрофічні завдають величезних матеріальних збитків і призводять до загибелі
людей, охоплюючи величезні території в межах однієї або декількох річкових систем.
Затоплюється понад 70% сільськогосподарських угідь, багато населених пунктів, промисло-
вих підприємств та інженерних комунікацій. Повністю паралізується господарська і вироб-
нича діяльність, тимчасово змінюється життєвий уклад населення (повторюваність від 100
до 200 років).

Причини повеней: Причини повеней: •тривалі дощі; •танення снігів (інтенсивне танення снігу, особ-
ливо при промерзлій землі, призводить до підтоплення доріг); •шторми та тропічні цикло-
ни можуть призводити до затоплення узбережжя морів; •хвиля цунамі (на морських узбе-
режжях і островах можуть виникнути затоплення прибережної смуги хвилею, що утворю-
ється при землетрусах або виверженнях вулканів в океані; подібні повені нерідко бувають
на берегах Японії і на інших островах Тихого океану); •підвищення дна водойми (однією з
причин повеней є підвищення дна: кожна річка поступово накопичує відкладення у пере-
катах, у гирлах і дельтах); •зміни річкового русла; •руйнування (прориви) дамб, пошкод-
ження водяних тунелів, або труб; •будування дамб бобрами може також призводити до під-

топлення навколишніх територій.
Наслідки повеней.Наслідки повеней. Первинні. Фізичне руйнування – пошкодження різ-
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них структур, включаючи мости, будинки, автомобілі, каналізаційні системи, доро-
ги та канали.

Вторинні. Водозабезпечення – забруднення питної води, чиста питна вода стає дефі-
цитною. Хвороби – негігієнічні умови зумовлюють спалахи інфекційних хвороб.

Забезпечення їжею може бути порушене внаслідок втрати урожаю. Однак, сільське гос-
подарство у низинах біля річок залежить від річкового мулу, який накопичується у резуль-
таті повеней. Мул додає поживних речовин до ґрунту.

Транспорт – руйнуються транспорті вузли, внаслідок чого виникають перешкоди для
служб допомоги, щоб дістатися до місць катастрофи.

ПОвЕНІ в уКрАїНІПОвЕНІ в уКрАїНІ
Негативні наслідки від повеней і паводків проявляються на 27 відсотках території

України (165 тис.км2), де проживає майже третина населення. Практично не існує жодної
території держави, де б час від часу не відчувався негативний вплив паводків і повеней.
Найбільшої шкоди від них зазнають гірські та передгірські райони Карпат. Половина освоє-
них площ схилів піддається впливу зсувних процесів, на 70 відсотках гірських водозборів у
Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях розвиваються селе-
ві явища. Населення і економіка України зазнають при цьому значних збитків.

За останні 15 років значні паводки, що призвели до виникнення надзвичайних ситуацій,
спостерігалися у 1995, 1997, 1998, 2001, 2008 та 2010 роках. Так, середньорічні збитки від
паводків у 1995-1998 роках склали 899,3 млн. гривень, 1999-2007 – понад 1500 млн. грн., у
2008 році – близько 6000 млн. гривень. Аналізуючи історію та частоту повеней і паводків
залежно від регіону, можна зазначити, що кожен третій рік характеризується високим під-
няттям рівнів води.

ПрОТиПАвОдКОвий зАХиСТ в уКрАїНІПрОТиПАвОдКОвий зАХиСТ в уКрАїНІ
Держводагентство України забезпечує захист громадян, населених пунктів, виробничих

об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізації заподіюваних нею
збитків для створення безпечних умов життєдіяльності населення. 

З метою своєчасного вжиття заходів щодо захисту населених пунктів, господарських
об'єктів, сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, в обласних управліннях водних
ресурсів проводиться постійний аналіз та узагальнення інформації про гідрометеорологічну
обстановку та хід формування повені й паводків на водних об’єктах області.

Налагоджується схема взаємодії з відповідними територіальними органами міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, орга-
нами місцевого самоврядування, басейновими управліннями щодо загрози виникнення
надзвичайних ситуацій, пов'язаних з водним фактором.

Міжрайонні управління водного господарства проводять обстеження технічного стану
водогосподарських систем і гідротехнічних споруд, здійснюють роботи з ремонту і підго-
товки споруд та об’єктів до пропуску високих вод, відновлюють аварійні запаси матеріалів
та інвентарю.

Організовано і підготовлено до роботи в умовах надзвичайних ситуацій аварійні бригади
робітників, необхідні механізми і автотранспорт.

На період пропуску повені та паводків встановлено цілодобове чергування працівників,
відповідальних за прийняття оперативних рішень. Повені та паводки спричиняють багато
лиха та призводять до: руйнування будинків, будівель, мостів; розмиву залізничних та авто-
мобільних шляхів; аварій на інженерних мережах; знищення посівів; жертв серед населення

та загибелі тварин. Внаслідок повені, паводку починається просідання будинків та землі,
виникають зсуви та обвали. 
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Держводагентство
спільно з проєктом
“Водна ініціатива плюс
Європейського Союзу
для країн Східного пар-
тнерства” підготувало
інформативні та місткі
інфографіки, які візуа-
лізують:

•Особливості маси-
вів поверхневих вод
суббасейну Верхнього
Дніпра та Десни

•Зони (території),
які підлягають охороні

•Гідроморфологічні
зміни у суббасейні
Верхнього Дніпра та
Десни

•Оцінку ризику не -
досягнення доброго
екологічного стану
масивів поверхневих
вод.

Тут можна ознайо-
митися з головними водно-екологічними проблемами суббасейну Верхнього Дніпра та
Десни.

Держводагентство спільно з проєктом “Водна ініціатива плюс Європейського Союзу
для країн Східного партнерства” розпочинає консультації з громадськістю щодо голов-
них водно-екологічних проблем у рамках підготовки Плану управління річковим
басейном Дніпра.

Консультації триватимуть до 15 вересня 2020 року.
У рамках проєкту “Водна ініціатива плюс Європейського Союзу для країн Східного

партнерства” підготовлено перші розділи Плану управління річковим басейном
Дніпра та визначено головні водно-екологічні проблеми.

Головні водно-екологічні проблеми (англійською – significant water management issues)
– це діагноз стану річкового басейну, його головні “хвороби”. Вони визначаються в
результаті аналізу інформації та даних, зокрема, з моніторингу, водокористування,
кількості населення, економічної діяльності, використання добрив та засобів хімічно-
го захисту рослин тощо.

Важливість визначення головних водно-екологічних проблем полягає в тому, що
саме на їх вирішення в конкретних місцях має бути спрямована програма заходів для
досягнення або підтримання доброго екологічного та хімічного станів вод річкового
басейну.

Інформування громадськості та проведення консультацій під час розробки Планів
управління річковими басейнами, зокрема після визначення головних водно-екологіч-
них проблем, передбачено Водною Директивою ЄС та постановою Кабінету Міністрів
України від 18 травня 2017 р. №336.
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про головні  водно-еколог ічн і  
проблеми верхнього дніпра та десни
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На засіданні розглядалися пропозиції БУВР
Причорномор’я та нижнього Дунаю щодо розта-
шування пунктів моніторингу масивів поверхне-
вих вод у басейні річок Причорномор’я у 2021 році
та обговорювався проєкт відповідної Програми
діагностичного моніторингу масивів поверхневих
вод.

Із презентацією проєкту програми від БУВР
Причорномор’я та нижнього Дунаю виступила
Катерина Ємільянова, яка докладно проінформу-
вала присутніх про розташування пунктів моні-
торингу та основні принципи їх роботи.

Питання визначення пунктів спостереження
викликало жваве обговорення учасників заходу,

у якому взяли участь запрошені на засідання представники Одеського державного еколо-
гічного університету. Серед них були: проректор з наукової роботи Юрій Тучковенко, про-
фесор кафедри гідрології Наталія Лобода та ректор Одеського державного екологічного
університету, голова басейнової ради Сергій Степаненко. Позицію БУВР Причорномор’я та
нижнього Дунаю висловила його очільниця Лілія Гричулевич.

Члени Басейнової ради погодили проєкт Програми діагностичного моніторингу масивів
поверхневих вод річок Причорномор’я у цілому.

Друге питання засідання присвятили обговоренню ролі громадськості та громадських іні-
ціатив в управлінні водними ресурсами басейну річок Причорномор’я.

Щодо цього висловилася членкиня басейнової ради, директорка ГО “Чорномор ський
жіночий клуб” Світлана Слесаренок. Вона представила членам басейнової ради громадську
ініціативу щодо внесення змін у Завдання та Індикатори Цілей Сталого Розвитку: Україна
“Вода та санітарія” за результатами презентації першого Доб ровільного національного
огляду України щодо прогресу в досягненні Цілей сталого розвитку ООН.

Світлана Слесаренок презентувала результати моніторингу прогресу в досягненні Цілей
Сталого Розвитку та акцентувала увагу на важливості внесення змін до Завдань та
Індикаторів Цілей Сталого Розвитку для подальшого прогресу України у цьому досягнен-
ні Цілей.

Результатом обговорення громадської ініціативи представниці ГО “Чорноморський жіно-
чий клуб” стало узгоджене рішення басейнової ради щодо підготовки пропозицій до про-
єкту звернення до Кабінету Міністрів України з обґрунтуванням необхідності внесення
змін до Завдань та Індикаторів Цілей Сталого Розвитку: Україна, які затверджені Указом
Президента України від 30.09.2019 №722/2019 “Про цілі сталого розвитку України на
період до 2030 року” та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №686-р
“Питання збору даних для моніторингу реалізації цілей сталого розвитку”.

За ініціативи члена басейнової ради, представника ТОВ “Агроінвест” Андрія Поповича
було розглянуто питання важливості вивчення стану обміління річки Тилігул та
Тилігульського лиману і негативних наслідків для населення та природних ресурсів.

Питання поліпшення гідроекологічного стану річки викликало жваве обговорення членів
басейнової ради, представників місцевої влади та науковців, які були присутні на засі данні.

Члени басейнової ради узгодили проведення позачергового виїзного засідання басейно-
вої ради у Березівському районі Одещини з відвідуванням проблемних ділянок річки
Тилігул.
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Оцінка якості вод малих річок Одеської області має важливе значення, тому що
вони забезпечують водою комунально-побутові та сільськогосподарські потреби насе-
лення, а також суттєво впливають на гідрологічний режим та  екологічний стан вели-
ких річок, до яких впадають. Тому їх збереження має найважливіше значення для
захисту водних ресурсів від виснаження. 

На даний час, внаслідок антропогенної діяльності і кліматичних змін, водні ресур-
си малих річок перебувають під загрозою втрати.

Зарегульованість штучними водоймами – один із основних факторів деградації
малих річок в Одеській області. Стан більшості ставків та водосховищ вкрай незадо-
вільний. Вони збудовані, в основному, господарським способом на низькому інженер-
ному рівні за спрощеною проектною документацією (а дуже часто – без неї).

Негативно впливає на екосистеми малих річок також сільськогосподарська діяль-
ність на їх водозборах і, особливо, на берегових схилах. Сільськогосподарські угіддя
займають від 65% до 80% від загальної площі басейнів малих річок.

За відсутності системи централізованого водопостачання та водовідведення у селах
відбувається розміщення вигрібних ям на берегах річок, що повністю суперечить нор-
мам природоохоронного законодавства. Також, через відсутність у таких місцях сис-
тем централізованого водопостачання та каналізації, скид стоків та побутового сміття
здійснюється безпосередньо в річку, внаслідок чого малі притоки забруднюються та
перетворюються на каналізаційні канави. 

Однією з причин незадовільного стану вод є самовільний скид у водойми неочище-
них стоків приватного сектору. 

Таким чином, домінуючими умовами, що погіршують екологічний стан малих річок є:

• змив і знесення ґрунтів, поверхневий стік та інфільтрація атмосферних  опадів,
забруднених відходами тваринницьких ферм, а також мінеральними добривами,  отру-
тохімікатами та відходами комунального господарства, які призвели до забруднення
поверхневих і підземних вод, евтрофікація ставків і водосховищ;  

• багаторічне, систематичне порушення сільськогосподарськими виробниками  агро-
технічних та агрохімічних прийомів  землеробство, розорювання заплавних земель  до
урізу води (що призвело до прогресуючої еродованості ґрунтів, зменшення вмісту
гумусу, а також замулення русла; 

• випрямлення русла річки з досягненням відміток дна нижче природних (що мали
місце до замулення в результаті оранки  прилеглих земель у водоохоронній  зоні
річки);  

• розорювання земель, винищення і поправка деревино-чагарникової рослинності
на схилах (які сприяли інтенсифікації ерозійних процесів);  

• відсутність упорядкованого водокористування та водовідведення комунально-
побутових вод в межах населених пунктів (які призвели до самопідтоплення терито-
рії,  погіршили медико-санітарні, гігієнічні та епідеміологічні умови).

На території Одеської області протікають понад 300 малих річок. Але систематичні
спостереження за гідрохімічними показниками проводяться на 17 малих річках.

Усі малі річки Одеської області належать до басейну Чорного моря. Умовно їх
можна розділити на чотири підрайони – річки басейну Дунаю (р.Киргиж-Китай,
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р.Великий Ялпуг), басей-
ну Дністра (р.Турунчук,
р.Бiлоч, р.Ягорлик, р.Ок -
на, р.Кучурган), басейну
Південного Бугу (р.Ко -
дима) та річки безпосе-
редньо басейну Чорного
моря (р.Чага, р.Сарата,
р.Каплань, р.Хаджи́дер,
р.Алкалiя, р.Барабой,
р.Малий Куяльник, р.Ве -
ликий Куяльник, р.Ти -
лiгул).

Дослідження гідрохі-
мічного режиму, які про-
водились за 33 показни-
ками річкових вод за
період 2005–2018 років,
надані Басейновим уп -
равлінням водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю. 

Найбільші перевищення ГДК зафіксовані по БСК5, ХСК, сульфатами, хлоридами,
СПАР, мінералізації на річках: р.Алкалія, р.Сарата, р.Киргиж-Китай, р.Кодима,
р.Кучурган. 

Так, на річці Сарата в 2015 році спостерігалось перевищення ГДК: за БСК5 у 5,5
разів, ХСК – 12,2 рази, сульфатами – 6 разів, хлоридами – 4 рази, мінералізації – 7
разів (рис.1).

Таким чином, малі річки зазнають високого рівня антропогенного навантаження за
рахунок скиду комунально-побутових стічних вод та змиву з сільськогосподарських
полів.

Екологічна оцінка якості поверхневих вод за відповідними категоріями індексу
забруднення води (ІЗВ) виконувалась за формулою [1]:

ІЗВ = (1/6) ∑(Сі/ГДКі), (1)

де Сі – середня концентрація  одного з шести показників якості води, мг/дм3;
ГДКі – гранично допустима концентрація кожного з шести показників якості води,

мг/дм3; n – кількість інгредієнтів. 
Розрахунок проводився за модифікованим ІЗВ за показниками: розчинний кисень,

БСК5, ХСК, хлориди, сульфати, СПАР. 
За отриманими значеннями ІЗВ встановлювались відповідні критерії оцінки якості

вод [1].

Аналіз розрахунків Ізв за період 2005-2018 років показав, що якість вод 
малих річок басейну Причорномор’я характеризувалась:

• р.Малий Куяльник: 2005–2018 рр. – IV клас якості води «Забруднена»; 2006 р. –
VI клас якості води «Дуже брудна».

• р.Великий Куяльник: 2005–2008 рр. – IV клас якості води «Забруднена»;
2006–2018 рр. – V клас якості води «Брудна».

• р.Тилігул: 2005–2010 рр. – III клас якості води «Помірно забруднена»; 2011 р. –
V клас якості води «Брудна»; 2012–2018 рр. – IV клас якості води «Забруднена».
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Рис.1 Графічна модель якості вод (перевищення ГДК) 
річки Сарата за 2015 р.
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• р.Алкалія: 2005, 2006 та 2008–2018 рр. – V клас якості води «Брудна»; 2007 р. –
VI клас якості води «Дуже брудна».

• р.Хаджидер: 2005–2011, 2015, 2016 рр. – VI клас якості води «Дуже брудна»;
2012–2014 рр., 2017–2018 рр., – V клас якості води «Брудна».

• р.Сарата: 2005, 2006, 2011–2014 рр. – V клас якості води «Брудна», 2007, 2010,
2011, 2018 рр. – IV клас якості води «Забруднена». Найгірші показники були зафік-
совані в 2009 році – VII клас якості води «Надзвичайно брудна».

• р.Чага: 2007–2014 та 2016–2018 рр. – V клас якості води «Брудна»;  2015 р. – VI
клас якості води – «Дуже брудна».

• р.Каплань: за весь досліджуваний період якість вод відповідала V класу
–«Брудна».

в басейні р.дунай:

• р.Киргиж-Китай: 2010–2017 рр. – V клас якості води «Брудна»; 2007 р. та 2015 р.
– VII клас якості води «Надзвичайно брудна».

• р.Великий Ялпуг: 2005–2018 рр. – V клас якості води – «Брудна».

в басейні Південного бугу:

р.Кодима: 2005–2018 рр. – III клас якості води – «Помірно забруднена».

в басейні р.дністер:

• р.Ягорлик: 2006, 2007, 2012–2015 рр., 2017, 2018 рр. – II клас якості води «Чиста»;
2005, 2011, 2016 рр. – III клас якості води «Помірно забрудненна»; 2009, 2010 рр. –
IV клас якості води «Забруднена». 

• р.Кучурган: 2005–2008 рр., 2011–2013 рр., 2015, 2018 р. – V клас якості води
«Брудна»; 2017 р. – VI клас якості води «Дуже брудна»; 2014 та 2016 рр. – VII клас
якості води «Надзвичайно брудна».

• р.Турунчук: 2007, 2008, 2012–2018 рр. – II клас якості води «Чиста»; 2009–2011
рр. – III клас якості води «Помірно забруднена». 

• р.Окна: 2005, 2006, 2008, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018 роки – III клас якості води
«Помірно забруднена»; 2015, 2016 рр. – II клас якості води «Чиста»; 2007, 2013 рр. –
IV клас якості води «Забруднена». 

• р.Білоч: 2006, 2008, 2015 рр. – II клас якості води «Чиста»; 2005, 2008–2011 рр.,
2014, 2018 рр. – III клас якості води «Помірно забруднена»; 2017 р. – IV клас якості
води «Забруднена». 

Таким чином, за період 2005–2018 років найкращий екологічний стан якості вод
спостерігався у малих річок басейну Дністра – Ягорлик, Турунчук, Білоч. 

Найбільше антропогенне навантаження на басейни малих річок, що вплинуло на
якість вод, відмічено на річках Кучурган, Сарата, Киргиж-Китай.

У 2005, 2009, 2012 роках відмічено пересихання річок Киргиж-Китай, Алкалія,
Малий Куяльник.

Сучасний екологічний стан малих річок Одеської області потребує розробки та
впровадження термінових дієвих інженерно-технічних заходів в межах їх водозбірних
територій: підтримання відповідного режиму стоку малих річок як діючих водотоків з
урахуванням їх раціонального господарського використання,  забезпечення санітарно-
гігієнічного і загального водоохоронного благоустрою території річкового басейну
річки. 
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еКоЛоГІчНе ПрАВо

Актуальні екологічні проблеми носять транс-фронтальний, транскордонний харак-
тер, і це не є предметом дискусій. Це – предмет регулювання екологічного права та
прискіпливої уваги з боку держав, які входять або прагнуть увійти до Європейського
співтовариства.

До таких проблем відносять проблему забруднення, яка в Україні складається із
близько восьми видів, і до них входить і забруднення повітря, і води, і ґрунту, і, зви-
чайно, радіологічне забруднення. 

Разом з тим, спільним для європейських країн є розроблення єдиного механізму
вирішення цих проблем та визначення відповідальних за їх виникнення, незалежно від
форм забруднення та того, чи негативний вплив забруднення здійснюється на одну
країну або на декілька. 

Насамперед, це – розроблення фінансових механізмів і застосування принципу
«забруднювач платить», що або має заохочувати забруднювачів навколишнього сере-
довища вживати заходів для зменшення шкідливих наслідків від їх діяльності, або
створювати передумови для ефективного державного контролю за забрудненням і за
діяльністю забруднювачів.

Слід зазначити, що рекомендації з приводу того, яким чином на всій території
Європейського співтовариства належить розподіляти витрати, пов'язані із захистом
навколишнього середовища від забруднення, ухвалені Радою Європейських товариств
3 березня 1975 року. Це Рекомендації № 75/436/Євратом, ЄСВС, ЄЕС «Про розпо-
діл витрат та участь органів державної влади в галузі навколишнього середовища».

Саме у цих рекомендаціях тлумачиться застосування принципу «забруднювач пла-
тить».

Хто вважається «забруднювачем» навколишнього середовища?

«Забруднювач» – це особа, яка безпосередньо або не безпосередньо завдає шкоду
навколишньому середовищу або створює умови, що призводять до такої шкоди. У
розумінні застосування цього принципу, забруднювачем може бути одна особа або
визначена кількість осіб, які є одночасно відповідальними за такі забруднення.

Забруднювач може проявлятись у вигляді так званих ланцюжків забруднення (лан-
цюжків забруднювачів), наприклад, в разі забруднення навколишнього середовища
вихлопними газами автотранспортних засобів не тільки користувачем транспортного
засобу, а також і виробниками транспортного засобу і паливних матеріалів, промис-
лових установок. 

Застосування принципу «забруднювач платить» є складовою частиною принципу
сталого розвитку, тому здається цілком логічним, що основні інструменти та інстру-
ментарії для його застосування у вигляді певних нормативів та встановлення періо-
дичних платежів, або навіть об'єднання застосування нормативів та платежів, мають
бути створені державою та втілені органами державної влади, метою діяльності яких
є охорона навколишнього середовища. 

«забруднювач платить» як принцип
ефективного державного контролю

Л.Сидорова, юрист, експерт з цивільного судочинства
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Що входить до таких норм і нормативів?
а) «норми якості навколишнього середовища» – встановлення граничних рівнів

забруднення та негативних наслідків, що не можуть бути перевищені у зазначеному
середовищі або його частині.

б) «норми продукції» – встановлення граничних рівнів забруднення та негативних
наслідків, що не можуть бути перевищені у складі або випуску продукції, або чітко
визначають властивості чи характеристики концепції продукції, або стосуються пра-
вил використання продукції. Норми продукції можуть включати специфікації щодо
методів випробування, пакування, маркування та етикетування продукції.

в) «норми стаціонарних установок», або «норми процесів», які містять «норми
випуску», «норми концепції та побудови стаціонарних установок», «норми експлуа-
тації», або періодичні платежі з метою заохочення забруднювача вживати самому
необхідні для скорочення спричиненого ним забруднення заходи (функція заохочен-
ня) за найменшу вартість та/або примусити його виплатити його частку витрат на
колективні заходи, як, наприклад, витрати на очищення (функція перерозподілу), а
також встановлення відповідної адміністративної процедури. 

Важливою частиною державного регулювання діяльності забруднювача є встанов-
лення періодичних платежів («екологічного податку»), які виконують функцію, по-
перше заохочення, по-друге – перерозподілу таким чином, щоб для заданого регіону
та/або для заданої цілі якості загальна сума періодичного платежу дорівнювала сумі
колективних витрат на ліквідацію негативних наслідків, і по-третє можливості вико-
ристання прибутку від періодичних платежів або для фінансування вжитих органа-
ми державної влади заходів, чи для сприяння фінансуванню установок окремих
забруднювачів в міру того, наскільки останні роблять окрему послугу органу місце-
вого самоврядування, скорочуючи забруднення або негативні наслідки понад вста-
новлений компетентними органами рівень.  

Крім того, прибуток від періодичних платежів може бути призначеним для допо-
моги у фінансуванні окремих забруднювачів з метою улаштування ними установок,
призначених для захисту навколишнього середовища, та включатись у розроблену
компетентними органами багаторічну програму фінансування.

У випадку, коли прибуток від періодичних платежів перевищує загальну суму
витрат, здійснених державними органами влади на фінансування програм захисту
навколишнього середовища, залишок має бути використаний урядом лише у рамках
політики захисту навколишнього середовища, але цей залишок може бути викорис-
таним і для концесійної допомоги окремим забруднювачам в міру того, наскільки
останні скорочують забруднення або негативні наслідки свого виробництва.

Nоta bene: останнім часом великими промисловими компанями лобіюється поняття
повернення платежів, що сплачується як «екологічний податок», з тих мотивів, що
вони не мають грошей на модернізацію власних засобів виробництва та через це сто-
ять на межі банкрутства, а тому екологічний податок їм необхідно повернути для
проведення модернізації. Тобто фактично такі компанії прагнуть підмінити понят-
тя. Варто не плутати процес використання урядом прибутку від періодичних пла-
тежів, сплачених забруднювачами, на фінансування програм захисту навколишнього
середовища, у тому числі шляхом допомоги підприємствам, та вимогу повернення
«екологічного податку», адже екологічний податок – це інструмент, що має на меті
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не дозволяти підприємству проводити шкідливу для навколишнього середовища діяль-
ність, а отримання коштів на модернізацію шкідливого виробництва – це реалізація
державних програм за іншим принципом. 

важливо: у розумінні вищевказаного поняття «забруднювача» та виконання ним
обов’язку сплачувати періодичні платежі тим не менше не впливає на цивільну від-
повідальність, яка може наставати за неправомірні дії у процесі завдання шкоди та
збитків навколишньому середовищу.

до таких збитків відносять витрати на заходи, що вживаються для боротьби із
забрудненням (капіталовкладення в обладнання та матеріал, спрямований проти
забруднення навколишнього середовища, запровадження нових процесів, витрати
на функціонування установок, призначених для захисту навколишнього середовища
від забруднення тощо), враховуючи також випадки, коли такі заходи виходять за
межі приписаних органами державної влади норм.

Також до цих витрат відносяться адміністративні витрати, безпосередньо пов'яза-
ні з виконанням заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища від
забруднення, що мають відшкодовуватись забруднювачами.

це можуть бути витрати на побудову, придбання та функціонування установок
нагляду та контролю за забрудненням, які здійснюються органами державної влади. 

Міжнародне право не містить винятків до застосування принципу «забруднювач
платить», вірніше, цивілізоване співтовариство виходить з того, що такі винятки
могли б бути обґрунтовані лише в обмежених випадках, коли негайне застосування
занадто примусових норм може призвести до значних економічних порушень та має
ризик призвести до збільшення соціальних витрат. 

Це стосується випадків, коли може виникнути необхідність надання певним забруд-
нювачам обмеженого строку для адаптації їх продукції та процесів виробництва до
нових норм, або надання обмеженої у часі допомоги, яка може мати дегресивний
характер, тобто коли розмір допомоги значно перевищує розмір обсягів виробництва. 

За міжнародними правилами відповідають принципу «забруднювач платить»:
a) фінансові внески органам місцевого самоврядування на створення в разі необ-

хідності державними установами певних рівнів захисту навколишнього  середовища,
витрати яких не могли б у певний час бути повністю відшкодованими періодичними
платежами забруднювачів, що звернулися до цих установ. 

Наприклад, у разі одержання квот на викиди у повітря або встановлення плати за
стічні води як відходи життєдіяльності. Ціна на такі послуги (фінансові внески орга-
нам місцевого самоврядування) послуг повинна вказуватись  таким  чином, щоб відоб-
разити реальну вартість цієї переробки. Тобто у даному випадку, наприклад,  мова йде
про встановлення правил приймання стічних вод до систем централізованого водо-
відведення та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднорма-
тивні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

б) внески для стимулювання дослідницьких зусиль та розвитку з метою запровад-
ження технік, процесів виробництва або менш забруднюючої продукції. Це може бути
фінансування науково-дослідницьких лабораторій, досліджень, регулярних моніторин-
гових процесів.

Для довідки: в Україні центральним органом виконавчої влади, який реалізує дер-



жавну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів, є Державна екологічна інспекція України (Держ -
екоінспекція). Серед значної кількості її повноважень першим є узагальнення прак-
тики застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розроб-
лення пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установ-
леному порядку подає їх Міністрові енергетики та захисту довкілля. Саме до повно-
важень Держекоінспекції належить вжиття заходів для широкого, повного, дієвого
втілення принципу «забруднювач платить», що має сприяти покривати витрати,
необхідні для ліквідації наслідків забруднення та відновлення навколишнього сере-
довища, та запровадження галузевої системи розширеної відповідальності виробника. 

До того ж, до повноважень Держекоінспекції належить організація науково-техніч-
ної, інвестиційної, інформаційної діяльності, які б сприяли досягненню основних зав-
дань у сфері охорони навколишнього середовища, серед яких значне місце має посі-
дати і розробка концепції втілення принципу «забруднювач платить», у тому числі і
при здійсненні державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства
охорони, раціонального використання та відтворення вод і відтворення водних ресурсів.

В Україні впровадження принципу «забруднювач платить» проходить важко і від-
повідні механізми лише розробляються.

Через значну невизначеність у розумінні важливості цього принципу існує думка:
«Слід не просто збільшувати екологічний податок, а стимулювати підприємства
інвестувати в екологічні заходи. Замість фіскального принципу "Забруднювач пла-
тить" слід використовувати принцип стимулювання "Забруднювач інвестує". Щоб
реалізувати такий підхід, необхідно дати змогу підприємствам зменшувати платежі з
екологічного податку на суму здійснених екологічних інвестицій» (див. Л.Циганок,
«Зеленые финансы поють романсы», посилання: https://www.epravda.com.ua/
rus/columns/2019/06/5/648447/). 

Чи відповідатиме така думка вимогам рекомендації № 75/436/Євратом, ЄСвС,
ЄЕС «Про розподіл витрат та участь органів державної влади в галузі навколиш-
нього середовища»? Видається, що потрібно не зменшувати розмір податку, адже,
зменшивши його одного разу, підвищення буде провести важко з юридичної точки
зору, а розробляти дієві державні механізми його використання та контролю за таким
використанням. 

Проте щодо перспектив. Все ж в Україні йде процес поступового впровадження
принципу «забруднювач платить».

Це формування нормативно-правової бази із створення Реєстрів виробників про-
дукції, на які поширюються системи розширеної відповідальності виробника, спри-
яння формуванню національної системи приймання та збирання відповідних відхо-
дів через створення Організації розширеної відповідальності виробника. Планується
створення Реєстру розповсюджувачів (продавців) та участь органів місцевого само-
врядування, що у свою чергу, потребує перерозподілу надходжень періодичних пла-
тежів за забруднення (за чинною редакцією Податкового кодексу 45% податку йдуть
в державний бюджет, 55% — у спецфонд місцевих бюджетів, з яких 30% — в облас-
ний бюджет, 25% — у місцевий). 

Впровадження принципу «забруднювач платить» у водному господарстві, за дани-
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ми Держводагентства, передбачає механізм поступового збільшення відсотку відраху-
вань рентної плати за спеціальне використання води до державного фонду розвитку
водного господарства з 10% до 55%, що сприятиме капітальному ремонту об’єктів,
оновленню техніки та обладнання, спрямуванню цих коштів на модернізацію та роз-
виток інженерної інфраструктури, можливості гнучкого використання коштів, залу-
чення спеціалізованих організацій для виконання технічного сервісу інфраструктури.

Тобто, широке розуміння та застосування принципу «забруднювач платить» має ста -
ти основою забезпечення розвитку водного господарства і меліорації земель, експлуа-
тації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподар-
ських зрошувальних і осушувальних систем, що з огляду на події, що відбулись у чер-
вні 2020 року у Прикарпатті, мають сприяти розвитку Комплексної програми захисту
сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод.

Спеціалістами Держводагентства та Центру підвищення кваліфікації працівників
водного господарства 8 та 10 липня 2020 р. було проведено перевірку знань з питань
охорони праці працівників галузі водного господарства Сумщини та Чернігівщини. В
умовах карантину іспит проводився в онлайн режимі.

Результати перевірки свідчать, що фахівці дуже ретельно опрацювали навчальні

дистанційне навчання кер івників 
та фахівців водної  галуз і  

перевірка знань з питань охорони праці
8 та 10 липня

навчання у цпквг
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матеріали з охорони праці, представлені на інтерактивній платформі Googlе Classroom,
запровадженій ЦПКВГ.

За результатами атестації слухачі отримали посвідчення встановленого зразка.
У Центрі підвищення кваліфікації працівників водного господарства і надалі буде

продовжене навчання з питань охорони праці за програмами дистанційного навчання.

10 серпня 2020 року в Кабінеті Міністрів України 10 серпня 2020 року в Кабінеті Міністрів України під керівництвом
О.В.Стефанишиної, віце-прем'єр міністра з питань Європейської та Євроатлантичної
інтеграції України, відбулось засідання, в якому взяв участь Голова Комітету підпри-
ємців з питань природокористування та охорони довкілля при ТПП України, в.о.
директора Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства
Святослав Куруленко.

Учасники розглянули та обговорили Позиційний документ щодо участі України в
Європейському зеленому курсі (ЄЗК).

Україна є невід’ємною частиною реалізації цілей ЄЗК. Вона вже робить свій внесок
у спільні зусилля щодо створення кліматично нейтрального європейського континен-
ту, зокрема у рамках Паризької Угоди, Цілей сталого розвитку ООН 2030 та Угоди
про асоціацію з ЄС. Концепція Європейського зеленого курсу, серед іншого, є логіч-
ним продовженням світових зусиль із озеленення економіки.

Позиційний документ, який було розглянуто на засіданні, підготовлений за резуль-
татами низки консультацій із зацікавленими сторонами, опрацювання аналітичних
матеріалів органів виконавчої влади, публічних експертних дискусій та опублікованих
аналітичних документів неурядових ініціатив. Він визначає основні принципи та
потенційні напрямки започаткування діалогу з ЄС щодо участі України у Європейсь -
кому зеленому курсі.

ТПП України підготувала конкретні пропозиції щодо співпраці у напрямках еколо-
гізації економіки.

«Наші пропозиції було внесено у розділ Позиційного документа щодо перспектив-
них напрямків співробітництва в рамках ЄЗК, які важливі для бізнесу. Зокрема, в
напрямку «Промисловість для чистої та циркулярної економіки» – це пріоритизація
на державному рівні трансформації економіки в більш екологічну для спрямування
капіталу промисловості в модернізацію підприємств. Що стосується напрямку «Чиста,
доступна та безпечна енергія», ми пропонуємо підготовку договору між ЄС та
Україною про взаємне визнання гарантій походження, виданих у ЄС, та сумісних сис-
тем гарантій походження, створених в Україні, як обов’язкової умови прямого імпор-
ту чи експорту чистої енергії між сторонами», – зазначив Святослав Куруленко.

зас ідання міжвідомчої  робочої  групи
з питань координаці ї  подолання насл ідк ів

зміни кл імату в рамках ін іц іативи
Європейської  коміс і ї  “Європейська

зелена угода”



ІНФорМАЦІЯ

Виставка «АГРО-2020» є найбільшою агропромисловою виставкою в Україні та
Східній Європі, яка слугує ефективною платформою для вдосконалення виробництва,
впровадження інновацій, презентації новинок в усіх сферах АПК України; є діловим
заходом, що відкриває можливості для співпраці з країнами-лідерами світового аграр-
ного сектору, а також надає унікальну можливість для діалогу між приватним бізне-
сом і державою, асоціаціями та іноземними представниками. 

Під час проходження «АГРО-2020» експонувались: новітня сільськогосподарська
техніка й устаткування, високопродуктивні породи свійських тварин, сучасні агротех-
нології для всіх галузей сільського господарства.

Сільське господарство завжди було, є і буде ключової галуззю економіки України.
Сприятливі грунтово-кліматичні умови, родючі землі та працелюбні активні люди без-
упинно рухають аграрний сектор вперед. Тут використовуються найсучасніші техно-
логії та інновації, сюди вкладають кошти інвестори, і багато в чому саме завдяки сіль-
ському господарству забезпечується фінансова стабільність та розвиток економіки
нашої держави.

У свою чергу, розвиток галузі ґрунтується на регулярному взаємному обміні техно-
логіями, досвідом та напрацюваннями, тобто, на досягненнях великих господарств,
фермерів та одноосібників, які працюють у різних регіонах України. Саме тому із
самого початку свого заснування виставка «АГРО», яка проводиться в Києві, упевне-
но завоювала популярність серед постачальників обладнання і ресурсів для сільсько-
го господарства, наукових установ та агровиробників. 

32 міжнародна агропромислова 
виставка “агро-2020”  в ідбулася 

з  1 1  до 14  серпня 2020 року в киЄв і  
у приміщенні нк «експоцентр україни»
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Традиційно корисною для учасників є
ділова програма виставки – практичні
семінари, конференції, презентації, круглі
столи, в яких взяли участь топ-менеджери
великих агропідприємств, а також фер -
мери.

Експозиція «АГРО» розрахована на
фахівців – в її рамках одночасно прово-
дяться різні спеціалізовані виставки:

• ExpoAgroTech – сільськогосподарська
техніка, обладнання та запасні частини;

• Біопаливо – альтернативні джерела
енергії;

• Hi-Tech Агро – автоматизація, управ -
ління, GPS і GIS-технології;

• Organic – органічні продукти, засоби і
технології;

• Animal'EX – домашні тварини, ветери-
нарія і товари для тваринництва;

• Еквісвіт – виставка конярства та
кінного спорту;

• FishExpo – рибне господарство і ри -
бальство;

• Рослинництво і агрохімія – технології
вирощування, захисту і заощадження
рослин;

• Agro Build-Expo – будівництво: техні-
ка, БМЗ, будівельні матеріали;

• Агро – транспорт і логістика – техні-
ка для транспортування і зберігання
сільсько господарської продукції;

• EcoHouse – демонстрація переліку
будівельних екологічно чистих матеріалів
і технологій;

• Сучасний Фермер – комплексні рі -
шення для фермерських господарств і
приватних землевласників.

З кожним роком виставка стає
дедалі цікавішою, оскільки цей проект

розвивається разом із усім 
агросектором України!

За матеріалами сайту виставки: 
https://agroexpo.in.ua/site/about
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