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Територія Закарпатської області за географічним положенням та 

кліматичними умовами належить до паводконебезпечної зони, де па-

водки різної інтенсивності на річках повторюються 4…5 разів на рік. 

Частота їх формування в багаторічному розрізі залежить від водності 

років. На 90-ті роки минулого століття припав період підвищеної вод-

ності. Саме в цей період в Закарпатті спостерігався ряд  високих паво-

дків, що завдали значних збитків господарству. Це паводки 1992 (два), 

1993, 1995 (два), 1997, 1998, 2000 та 2001рр. З цього ряду слід виділи-

ти паводки 1998 та 2001 рр., наслідки яких мали катастрофічний хара-

ктер і призвели до численних жертв та руйнувань. 

Окрім періоду підвищеної водності, виникнення паводків в Закар-

патті обумовлено взаємодією цілого ряду природних та антропогенних 

факторів. До природних факторів можна віднести велику кількість 

опадів, відсутність рослинності на схилах, великі похили гірських рі-

чок і малі рівнинних, ерозію і замулення річок тощо. 

На формування та проходження паводків негативно впливає також 

господарська діяльність на водозабірних площах і в руслах річок: 

1. Будівництво в межах русла різних об’єктів; 

2. Надмірна вирубка лісів у басейні річок; 

3. Оранка крутих схилів та знищення деревно-чагарникової рос-

линності в заплавах і на берегах тощо. 

Схема захисту території Закарпаття від паводків була розроблена ще 

в 1975 році інститутом «Гідропроект». Серед розглянутих трьох варіан-

тів захисту був прийнятий варіант обвалування територій дамбами. 

Незважаючи на те, що всі роботи передбачені Схемою були вико-

нані, паводки 1998 і 2001 рр. показали недоліки цієї концепції проти-

паводкового захисту. Одне тільки обвалування територій не забезпе-

чило їх надійний захист навіть при паводках 3…5% забезпеченості. 
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Тому в 2001 р. була прийнята «Програма комплексного протипаво-

дкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2002 – 

2006 роки та прогноз до 2015 року». При виборі концепції протипаво-

дкового захисту було визначено, що найважливішими елементами в 

боротьбі з шкідливою дією паводкових вод є усунення негативних ан-

тропогенних проявів і удосконалення методів та заходів протипавод-

кового захисту. 

Для захисту територій від затоплення під час проходження павод-

ків найбільш надійними прийняті наступні інженерні методи захисту: 

1. Обвалування територій; 

2. Регулювання русел річок; 

3. Регулювання стоку річок. 

Залежно від причин, що призводять до виникнення паводків, інже-

нерні методи захисту можуть бути доповнені організаційними та агро-

лісомеліоративними протипаводковими заходами. 

Регулювання стоку річок дозволяє перейти від пасивного захисту 

територій від паводків до запобігання їх затоплення шляхом акумуля-

ції частини паводкового стоку в спеціальних ємностях. Це дозволить 

знизити максимальні витрати і відповідно рівні води нижче за течією. 

Для акумуляції паводкового стоку заплановані протипаводкові ємності 

(водосховища) і польдери. 

Протипаводковий польдер – це огороджена дамбами частина за-

плави, що заповнюється тільки при проходженні в річці максимальних 

витрат з метою зниження рівнів води в пік паводку. Заповнення поль-

дерів починається при проходженні витрат 10% забезпеченості і мен-

ше, коли існує загроза затоплення населених пунктів, важливих 

об’єктів і територій. 

В цей час паводкові води організовано запускаються до польдеру 

через водозабірну споруду і утримуються в ньому до проходження па-

водку. В якості водозабору можна використовувати водозливи з широ-

ким порогом, що влаштовуються в тілі дамби. Рівень порогу водозливу 

відповідає рівню води 10% забезпеченості в річці. 

Заакумульовану в польдері воду можна використовувати для обво-

дення територій. Якщо немає потреби зберігати акумульовану воду її 

скидають з польдера в ріку при зниженні рівня води в ній через окре-

мий водовипуск. 

Польдери розміщують у середній та нижній частинах річок на рів-

нинній місцевості або у природних пониженнях. Під територію поль-

дера обирають місцевість, що не використовується в сільськогоспо-

дарському виробництві, на якій відсутні будівлі, транспортна та інже-
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нерна мережа. Як правило, це заболочені території, старі русла річок 

та їх протоки, природні пасовища в заплаві ріки. 

Нами були проведені розрахунки польдера на р. Тиса біля с. Вари 

Берегівського району Закарпатської області. За методом аналогії була 

визначена витрата р. Тиса, яка становить 5090 м
3
/с. За аналог прийнята 

витрата на водомірному посту Вилок. Оскільки в створі польдеру гід-

рологічні спостереження відсутні, то за модель взято реальний гідрог-

раф стоку паводку 2001 р. в смт Вилок ( рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель гідрографа паводкового стоку р. Тиса в створі  

смт Вилок (03.03–13.03.2001 р.) 

 

Зроблений перерахунок від фактичного гідрографа (моделі) до роз-

рахункового гідрографа. Координати розрахункового гідрографа ви-

трату  і час  визначено за формулами:  

                          1KQQ iмi ⋅= , м
3
/с ,                                                    (1)      

                           tiмi Ktt ⋅=  , діб ,                                                       (2) 

де iQ  і iмQ – витрата в і-ту одиницю розрахункового часу відповідно 

розрахункового гідрографа і гідрографа-моделі, м
3
/с; it  і iìt  – ордина-

та часу відповідно розрахункового гідрографа і гідрографа-моделі, діб; 

1K  і tK  – коефіцієнти переходу відповідно витрати та часу від гідро-

графа-моделі до розрахункового гідрографа. 

Коефіцієнти переходу витрати та часу  від гідрографа-моделі до 

розрахункового гідрографа визначені за формулами: 
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де pQ і ìQ – максимальна витрата води в паводок відповідно для роз-

рахункового гідрографа і гідрографа-моделі, м
3
/с; pq і ìq  – модуль 

максимальної витрати відповідно для розрахункового гідрографа і гід-

рографа-моделі, м
3
/с·км

2
; ph і ìh  – шар стоку в паводок відповідно 

для розрахункового гідрографа і гідрографа-моделі, мм. 

Визначені координати розрахункового гідрографа паводкового 

стоку в створі польдеру наведені в таблиці.  

Таблиця 

Координати гідрографа стоку р. Тиси в створі  

протипаводкового польдера 

t, діб 0 0,80 1,60 2,39 3,19 3,99 4,79 5,59 6,38 7,18 7,98 

Q, м
3
/с 230 3230 4920 5090 3940 1850 1031 762 670 665 721 

За даними табл. 1 побудований розрахунковий гідрограф паводко-

вого стоку р. Тиса в створі протипаводкового польдера (рис. 2). 

Витрата води при заповненні польдера прийнята 450 м
3
/с, що ста-

новить 10% від витрати 10% забезпеченості. Графічним способом 

встановлена зрізка паводку р. Тиса при заповненні польдера ( рис. 3). 

Заповнення починається при рівні води в р. Тиса на відмітці 119,6 м. 

Заповнення закінчується при відмітці 119,77 м. Заповнення триває  

31 годину. Об’єм зрізки гідрографа становить 38·10
6 
м

3
. Згідно розра-

хунку в наслідок заповнення польдера рівень води в р. Тиса нище за 

течією знизиться на 0,45 м. 

Згідно Програми вище водомірного посту Вилок планується будів-

ництво 19 польдерів із забором води з р. Тиса. Загальна витрата при 

заповненні цих польдерів становить 1130 м
3
/с. Тому після заповнення 

польдерів трансформована паводкова витрата по водному посту Вилок 

буде становити: 

∑−= зр
приртранс QQQ %1%1 = 4700 – 1130 = 3570 м

3
/с,           (5) 

де прирQ %1 – максимальна паводкова витрата в природних умовах по во-

дному посту Вилок 1% забезпеченості, м
3
/с;∑ зрQ – сумарна величи-

на «зрізки» максимальної паводкової витрати  за допомогою польде-

рів, що розміщені вище посту Вилок, м
3
/с. 
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Рис. 2. Розрахунковий гідрограф паводкового стоку р. Тиса в створі  

протипаводкового польдера 

 
Рис. 3. Зрізка гідрографа паводку р. Тиса при заповненні польдера 
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Для визначення впливу регулюючих ємностей польдерів на поло-

ження рівнів в р. Тиса в паводок, побудований графік залежності ви-

трати від рівня води в р. Тиса по водному посту Вилок (рис. 4). 

 
Рис. 4. Графік залежності рівня води в р. Тиса від витрати  

по водному посту Вилок 
 

З графіку залежності H=f(Q) (рис. 4) визначаємо відмітки рівнів 

води при проходженні природної ( 1H ) і трансформованої ( 2H ) ви-

трати в паводок: 

   1H = 122,85 м;                         2H = 121,95 м. 

Зниження паводкового рівня по водному посту в смт Вилок за ра-

хунок акумуляції частини стоку в польдерах становить: 

21 HHH −=∆ = 122,85 - 121,95 = 0,90 см.                      (6) 

Таким чином, акумуляція частини стоку в польдерах  дозволяє 

зменшити витрату води в р. Тиса в створах смт Вилок на 1130 м
3
/с, що 

призведе до зниження рівня на  0,90  м. 

В створі протипаводкового польдеру в с. Вари зниження витрати 

буде становити вже 1580 м
3
/с, а зниження рівня відповідно 1,35 м. 

Зниження паводкового рівня дозволить зменшити капітальні ви-

трати на будівництво дамб та їх облицювання, підвищити надійність 

всієї системи протипаводкового захисту в Закарпатті, перейти від па-

сивного до активного захисту територій, перейти від пасивного до ак-

тивного захисту територій. 
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