
Паводки є одними з найпоширеніших 
природних явищ у світі, збитки від яких 

щороку складають близько 40 млрд. доларів 
США . В Україні негативні наслідки від паводків 
можливі на 27% її території, де проживає майже 
третина населення країни. 
Найбільшого негативного впливу від них 
зазнають гірські та передгірські райони 
Карпат, які займають територію Закарпатської, 
Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької 
областей. Однак негативного впливу 
систематично зазнають й інші регіони Західної 
України. Так, наприклад, внаслідок зливових 
паводків 2020 року найбільш постраждалими 
визнано п’ять областей України: Івано-
Франківська, Чернівецька, Закарпатська, 
Львівська та Тернопільська.
Зливові паводки у цих регіонах стають 
однією з найбільш розповсюджених причин 
виникнення надзвичайних ситуацій, що 
призводять до виникнення загрози життю або 
здоров’ю населення, великої кількості загиблих 
і постраждалих, а також до завдання значних 
матеріальних збитків. Наукові дослідження 
свідчать, що під впливом кліматичних змін 
гідрологічний цикл буде змінюватись, 
збільшуючи інтенсивність та частоту таких 
катастрофічних паводків у всьому світі.

За останніми даними Інституту Світових 
Ресурсів (ІСР), до 2030 року кількість 
людей, які страждатимуть від річкових 

затоплень, подвоїться у всьому світі: 
з 65 до 132 мільйонів, 

а сума збитків – зросте більш ніж втричі: 

з 157 до 535 мільйонів доларів. 

Дотепер недостатньо уваги приділялось 
всім трьом елементам системи управлін-

ня ризиками стихійних лих, в тому числі зато-
пленням, що зумовлені зливовими паводками. 
Нестача необхідних заходів у сфері запобігання, 
пом’якшення негативних наслідків та підготов-
ці до ліквідації наслідків пов’язаних зі зміною 
клімату стихійних лих призводить до стрімкого 
збільшення суми завданих ними збитків і кіль-
кості постраждалих. Нестача заходів протипа-
водкового захисту, як  важливої складової си-
стеми управління ризиками, рівної до інших за 
значущістю, підвищує ризики підтоплення місь-
ких, сільських населених пунктів та сільсько-
господарських угідь, внаслідок чого населення 
та економіка держави зазнає багатомільйонних 
збитків. 

Згідно зі звітом про результати аудиту ефек-
тивності виконання заходів протипаводково-
го захисту, в рамках Загальнодержавної цільо-
вої програми розвитку водного господарства 
та екологічного оздоровлення річки Дніпро до 
2021 року, система протипаводкового захисту в 
Україні фактично не створюється, а функціону-
вання існуючих гідротехнічних об’єктів (дамби, 
протипаводкові ємності тощо) на належному 
рівні не забезпечується. В звіті також зазначаєть-
ся, що найбільший обсяг фінансування (більше 
84%) спрямовується на забезпечення розвитку 
меліорації земель та поліпшення екологічного 
стану зрошуваних та осушених угідь. А на ви-
конання заходів за іншими напрямами, у тому 
числі комплексного протипаводкового захи-
сту в басейнах річок західних регіонів України, 
спрямовано лише від 0,6 % до 8,5 % усіх дже-
рел фінансування. При цьому за такими показ-
никами, як утримання та відновлення захисних 
гідротехнічних споруд, кількість введених в ек-
сплуатацію засобів вимірювання та обладнання 
для проведення гідрометеорологічних спосте-
реження, кількість осіб, яких необхідно пере-
селити із зон можливого затоплення, взагалі не 
проводились.

ПРОТИПАВОДКОВИЙ 
ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ

Як складова  системи управл іння 
ризиками затоплення



1. Запобігання/Пом’якшення негативних на-
слідків — комплекс заходів, спрямованих на 

відвернення та/або попередження виникнення 
потенційних збитків для здоров’я людей, еко-
номіки, навколишнього середовища та культур-
ної спадщини (наприклад, запобігання забудові 
заплавних територій, стале управління водними 
та лісовими ресурсами, вдосконалення системи 
моніторингу, прогнозування та оповіщення насе-
лення, очищення річок тощо). 

Захист — комплекс конструкційних (інже-
нерних) заходів (наприклад, будівництво захис-
них дамб, берегоукріплень, водосховищ, приро-
дозбережувальні рішення тощо), спрямованих 
на зменшення ймовірності затоплення та/або 
пом’якшення його негативних наслідків.

2. Готовність до реагування та відновлен-
ня — комплекс заходів, спрямованих на 

підвищення готовності населення та територій 
до можливих наслідків затоплення (наприклад: 
підготовка засобів індивідуального захисту на-
селення, продовольчого забезпечення, питної 
води, медичних та лікарських засобів першої 
допомоги, паливно-мастильних матеріалів для 
обслуговування рятувальної техніки, перегляд 
планів евакуації тощо).

Реагування — комплекс заходів, спрямованих 
на припинення дії або впливу небезпечних фак-
торів; порятунок населення і майна; локаліза-
цію зони надзвичайної ситуації; ліквідацію або 
мінімізацію наслідків НС, які становлять загрозу 
життю та здоров’ю населення,  завдають шкоду 
території, навколишньому середовищу або май-
ну (наприклад: пошук та порятунок постражда-
лих, екстренна медична допомога, евакуація на-
селення тощо).  

Відновлення — комплекс заходів, спрямованих 
на оперативне повернення до умов, що переду-
вали затопленню, а також пом’якшення соціаль-
них та економічних впливів (наприклад: розроб-
ка програм соціального захисту постраждалих, 
медичної та психологічної реабілітації тощо). 

 У 2020 році в Україні зафіксовано збільшення мас-
штабності надзвичайних ситуацій та зростання більш 
ніж у 6 разів суми завданих ними збитків, зокрема вна-
слідок катастрофічного розвитку зливових паводків у 
західних регіонах України. Негативні наслідки паводків 
2020 року на території Івано-франківської, Чернівець-
кої, Закарпатської, Львівської та Тернопільської обла-
стей стали найбільш масштабними в історії України. 
Різкий підйом рівню води у басейнах річок призвів до 
підтоплення 349 населених пунктів, 14.3 тис. будинків, 
22.4 тис. присадибних ділянок, пошкодженню 3.5 тис. 
господарських споруд, руйнуванню та пошкодженню 
понад 940 км автодоріг, понад 140 км берегоукріплень, 
понад 20 км дамб та понад 300 мостів. Тоді у найбільш 
постраждалій Івано-Франківській області загинуло 5 
осіб, у тому числі 1 дитина . 

Міжнародний досвід показує, що найефек-
тивніший підхід полягає у розробці програм 

управління ризиками затоплення, що включають такі 
елементи як: запобігання, захист, готовність до надз-
вичайного реагування та відновлення.

В рамках імплементації Директиви 2007/60/EC на-
разі в Україні триває робота над планами управлін-
ня ризиками затоплення, розробленням карт загроз 
і ризиків затоплення для окремих територій у межах 
районів річкових басейнів, які мають високий ризик 
затоплення . Як й зазначається в Директиві 2007/60/
EC, в планах управління ризиками затоплення акцент 
робиться на запобіганні, захисті та підготовці.

Отже, катастрофічні наслідки паводків 2020 
року в західних регіонах України вкотре про-
демонстрували необхідність та важливість ко-
ординації зусиль з управління ризиками таких 
стихійних лих гідрометеорологічного характе-
ру, як зумовлені паводками затоплення. Скоро-
чення ризиків зумовлених паводками затоплень 
– це комплекс заходів, які мають бути спрямо-
вані на контроль чинників розвитку паводків, 
зниження ймовірності їх виникнення та пом’як-
шення потенційних негативних наслідків, змен-
шення вразливості населення/майна, а також 
підвищення рівня готовності до несприятливих 
подій і відновленню після них.

Рекомендації ПРООН:

1.  Запровадження підходу до управління 
ризиками затоплення, який включає всі три 

елементи системи управління ризиками (запо-
бігання, захист, підготовка до реагування та від-
новлення).

2. Підвищення ефективності реалізації, 
як конструкційних (інженерних), напри-

клад, утримання, відновлення або будівництво 
захисних гідротехнічних споруд, так й некон-
струкційних заходів протипаводкового захисту, 
наприклад, шляхом запровадження програм пе-
реселення населення із зон ризику, розчищен-
ня та регулювання русел річок, вдосконалення 
системи гідрометеорологічних спостережень 
та системи раннього виявлення загрози і опові-
щення населення в цілому.

3.  Усунення недоліків у системі фінансу-
вання конструкційних (інженерних) та 

неконструкційних заходів протипаводкового 
захисту.
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