
УДК 004:630*116(23) 

 

ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПАВОДКОВОЇ НЕБЕЗПЕКИ У РЕГІОНІ 

УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 

 

Курсанти В.П. Бурбас, О.В. Глеба 

викл. М. Ю. Грицюк,  Львівський ДУ БЖД 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Сучасні засоби моніторингу гідрологічних небезпек з космосу, з повітря і поверхні 

землі, а також сучасні інформаційні технології дають змогу з оптимізмом підходити до про-

блеми прогнозування та попередження паводкової небезпеки у регіоні Українських Карпат. 

Для прийняття рішення щодо її попередження необхідно своєчасно знати місце, час і потуж-

ність очікуваних загроз. 

На сьогодні прогноз паводкової небезпеки формується в початкових числах березня 

всією територією України в гідрометеоцентрі. Очікувані показники формуються на основі 

початкових даних, одержаних з постів спостережень на річках, метеостанціях і супутникових 

даних. Результати прогнозу надходять у регіональні та федеральні органи МНС України, де 

приймається остаточне рішення на реагування. Зрозуміло, що справджуваність короткотер-

мінового прогнозу паводкової небезпеки буде значно залежати не тільки від точності вимі-

рюваних на гідропосту параметрів – рівня води та її витрат, а й від кількості снігу в басейнах 

річок, від ступеня мерзлоти ґрунту і його рельєфу, від прогнозованих температурно-

вологісних умов, від товщини льоду, від стану русла річок і інших факторів. 

Проблему попередження паводкової небезпеки зазвичай розглядають з двох боків: 

насамперед необхідно вдосконалювати моніторинг паводкової небезпеки – нарощувати ме-

режу водомірних постів, оснащувати їх сучасним обладнанням, що дасть змогу проводити 

заміри і передавати їх значення в реальному часі, удосконалювати моделі прогнозування па-

водкової небезпеки. Водночас необхідно забезпечувати паводкостійкість (або зниження вра-

зливості) можливих об'єктів підвищеної небезпеки. 

Таким чином, щоб знизити збитки і втрати від паводків, необхідно своєчасно вирі-

шувати завдання, пов'язані з оцінкою небезпеки та уразливістю паводконебезпечних об'єктів: 

а) на стадії підготовки до паводків: своєчасно спрогнозувати місце, час і потужність 

очікуваних паводків у довго-, середньо- та короткотерміновому режимах часу; 

2) оцінювати паводкостійкість можливих об'єктів впливу: насамперед будівель і спо-

руд (гребель, мостів, трубопроводів, ЛЕП, доріг та інших об'єктів). Це завдання пов'язане з 



оцінкою вразливості можливих об'єктів впливу повені; оцінкою можливих втрат і збитків 

при відомих прогнозованих параметрах паводків; 

б) на стадії виникнення паводків: своєчасно оцінювати можливі втрати і збитки при 

фактичних та прогнозованих параметрах паводків з урахуванням оперативних даних про за-

тори та захаращення русел водойм; оцінювати вразливість можливих об'єктів (будівель і спо-

руд) після первинного впливу паводків; визначати необхідні сили, засоби та раціональні сце-

нарії реагування; 

в) на стадії ліквідації наслідків паводків: оцінювати ступінь пошкодження будівель, 

споруд та інших об'єктів і визначати фактичний збиток; оцінювати територію для можливого 

нового паводкобезпечного будівництва і ведення народного господарства. 

Отож, на всіх стадіях боротьби з паводковою небезпекою необхідна базова інформа-

ція про місцевість і об'єкти, розташовані на ній: про гідропости, метеостанції та інші пункти 

спостереження, які забезпечують моніторинг паводкової небезпеки; про ґрунти і рельєф міс-

цевості; про річки при різних режимах їх стану; про населені пункти і населення, про будівлі 

та споруди. 

При розрахунку можливої шкоди від дії паводків можливі два випадки:  

 перший – при повільному затопленні (хвилини, години) території, при цьому 

основними вражаючими факторами є висота затоплення і тривалість затоплення;  

 при швидкому затопленні основними вражаючими факторами є швидкість по-

току води і висота хвилі. 

Істотний вплив на формування параметрів висоти затоплення та швидкості хвилі ро-

бить рельєф місцевості. Для уточнення даних про місцевість і розташовані на ній об'єкти за-

стосовуються космічні та авіаційні знімки. Прикладом раціонального наскрізного підходу від 

прогнозування до реагування з'явилися навчання, проведені в реальних умовах при підготов-

ці до паводконебезпечного періоду у Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській облас-

тях.  
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