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2021 р.

1. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Стаття 1071);
2. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17.01.2018 № 30
Про затвердження Методики попередньої оцінки ризиків
затоплення;

Стаття 107-1. Плани управління ризиками затоплення
Плани управління ризиками затоплення розробляються
для окремих територій у межах району річкового
басейну, які мають високий ризик затоплення.

Плани управління ризиками затоплення розробляються
та виконуються з метою зменшення потенційного
3. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28.02.2018 № 153 негативного впливу затоплень на життєдіяльність
Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків
людини, навколишнє природне середовище, культурну
спадщину та господарську діяльність.
затоплення;

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. № 247
Про затвердження Порядку розроблення плану управління
ризиками затоплення;
5. Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від
21.09.2018 № 552
Про затвердження Методики розрахунку можливих втрат від
затоплення;

Плани управління ризиками затоплення затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
Порядок розроблення плану управління ризиками
затоплення затверджується Кабінетом Міністрів України.
Методики розроблення карт загроз і ризиків
затоплення
та
попередньої
оцінки
ризиків
затоплення затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що формує державну політику у сфері
гідрометеорологічної діяльності.
{Кодекс доповнено статтею 107-1 згідно із Законом №
1641-VIII від 04.10.2016}
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1. ОПИС РАЙОНУ РІЧКОВОГО БАСЕЙНУ

2. ОПИС РЕЗУЛЬТАТІВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ
3. ОПИС КАРТ ЗАГРОЗ ТА КАРТ РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ
4. ПРОТИПАВОДКОВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАТОПЛЕНЬ І ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

5. ОПИС ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕННЯ
6. ОПИС ЗАХОДІВ СПРЯМОВАНИХ НА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕННЯ
7. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАХОДІВ СПРЯМОВАНИХ НА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕНЬ

8. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ВИКОНАННЯ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕННЯ
9. МОНІТРИНГ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕННЯ
10. ТРАНСКОРДОННА КООРДИНАЦІЯ
11. КООРДИНАЦІЯ З ПЛАНОМ УПРАВЛІННЯ РІЧКОВИМ БАСЕЙНОМ
12. ЗВІТ ПРО ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ПЛАНУ
13. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПЕРВИННОЇ, ПРО ОЦІНКУ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ЗАТОПЛЕННЯ
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1 Географічне положення та населення
2 Природні умови
3 Кліматичні умови
4 Гідролого-гідрографічна характеристика
5 Мережа гідрологічних спостережень
6 Зміни клімату
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1 Опис значних затоплень, що стались у
минулому
2 Опис негативних наслідків потенційних
затоплень
3 Опис територій, які мають потенційно
значні ризики затоплення

43 ТПЗРЗ
•
•

29 ТПЗРЗ загальною довжиною 2734 км;
14 ТПЗРЗ локальні в межах поодиноких
населених пунктів.

154 події пов’язаних з затопленнями
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1 Опис сценаріїв затоплень різної ймовірності перевищення
2 Опис карт загроз затоплення
3 Опис карт ризиків затоплення
СЦЕНАРІЇ ЗАТОПЛЕННЯ
• затоплення з низькою імовірністю – затоплення, яке може статися не частіше
ніж один раз на 500 років (ймовірність перевищення – 0.2 %);
• затоплення з середньою імовірністю – затоплення, яке може статися не
частіше ніж один раз на 100 років (ймовірність перевищення – 1.0 %);
• затоплення з високою імовірністю – затоплення, яке може статися не частіше
ніж один раз на 10 років (ймовірність перевищення – 10.0 %).

ПРОВЕДЕНІ ПОЛЬОВІ РОБОТИ З МЕТОЮ РОЗРОБКИ КАРТ
ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ В РРБ ДНІПРА
1) річка Турія (Волинська область) – 37 км;
2) річка Стир (Волинська, Рівненська область) – 211 км;
3) річка Горинь (Рівненська область) – 104 км;
4) річка Случ (Рівненська область) – 25 км;
ГОТУЮЮТЬСЯ КАРТИ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ
В РРБ ДНІПРА
1) річка Горинь (Рівненська область) – 104 км
(очікується 2022 р.);
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КАРТИ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ В РРБ ДНІПРА
-

-

-

РОЗРОБЛЕНІ У МАСШТАБІ 1:10000;
ПІДГОТОВЛЕНО ЧОТИРИ АТЛАСИ З СЕРІЄЮ КАРТ ЗАГРОЗ ЗАТОПЛЕННЯ
(ГЛИБИНИ ТА ШВИДКОСТІ ПОТОКУ) ТА КАРТИ РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ;
КАРТИ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ РОЗРОБЛЕНІ ДЛЯ ТРЬОХ
СЦЕНАРІЇВ – ЗАТОПЛЕННЯ 0.2%, 1.0%, 10.0% ЙМОВІРНОСТІ
ПЕРЕВИЩЕННЯ;
ФОРМАТ АРКУШІВ КАРТ А1;

Атласи включають:
1) карти зон ймовірного затоплення;
2) карти загроз затоплень з відображенням глибин води;
3) карти загроз затоплень з відображенням швидкості потоку;
4) карти ризиків затоплень;
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Характеристики загроз можливого затоплення річки Опір

←↓ м. Сколе (затоплення
ймовірністю перевищення 1.0%
- 1 раз на 100 років)
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Характеристики ризиків можливого затоплення річки Опір

←↓ м. Сколе (затоплення
ймовірністю перевищення 1.0%
- 1 раз на 100 років)
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↓ м. Івано-Франківськ (затоплення ймовірністю
перевищення 0.2% - 1 раз на 500 років)

Характеристики загроз можливого затоплення річки
Бистриця-Надвірнянська та Бистриця-Солотвинська
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↓ м. Івано-Франківськ (затоплення ймовірністю
перевищення 0.2% - 1 раз на 500 років)

Характеристики загроз можливого затоплення річки
Бистриця-Надвірнянська та Бистриця-Солотвинська
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1 Інженерна захисна інфраструктура
2 Транспортна інфраструктура
3 Споруди цивільного захисту та евакуації населення
4 Система прогнозування затоплень
5 Система оповіщення населення
Протипаводкова інженерна захисна інфраструктура в басейні Дніпра представлена
переважно дамбами.
Проведення інвентаризації, встановлення координат географічного розташування,
абсолютних відміток елементів захисних протипаводкових гідротехнічних споруд
передбачено заходами наведеними у додатку 4.

До об’єктів транспортної інфраструктури, захист яких передбачено
Планом управління, відносяться:
• автомобільні дороги (міжнародні, національні, регіональні, інші);
• залізниці;
• мости (автодорожні, залізничні);
• поромні переправи;
• аеропорти;
• водні шляхи;
• магістральні трубопроводи
(газопроводи, нафтопроводи, нафтопродуктопроводи);
• питні водозабори;
• лінії електропередачі
(високовольтні вводи напругою від 110 кВ до 750 кВ);
• лінії зв’язку

• Внаслідок виникнення НС, пов’язаних із затопленням територій, захисними спорудами
цивільного захисту та об’єктами організованого розміщення населення в разі евакуації
можуть бути: заклади дошкільної освіти; школи; лікарні; готелі; санаторії; дитячі табори;
туристичні бази відпочинку; будівлі та споруди управління житлово–комунального
господарства; інші будівлі та споруди, придатні до розміщення та безпечного
перебування населення та їх майна.
• Захисні споруди цивільного захисту та об’єкти організованого розміщення населення в
разі евакуації мають бути розташовані на територіях за межами зони затоплення з 0,2%
ймовірністю перевищення.
• Система прогнозування затоплень в басейні Дністра ґрунтується на аспектах гідрологічного
прогнозування характеристик водного і льодового режиму водних об'єктів, а також використанні
метеорологічних прогнозів УкрГМЦ ДСНС.
• Гідрологічне прогнозування водного і льодового режиму водних об'єктів басейну Дністра
здійснюють:
₋ УкрГМЦ ДСНС (довгострокові і короткострокові прогнози припливу води до Дністровського
водосховища);
₋ Волинський центр з гідрометеорології, який складає: короткострокові прогнози рівнів води
правих приток Прип’яті під час паводків і весняного водопілля та льодового режиму;
попередження про негативні явища різних рівнів небезпеки на правих приток Прип’яті.

Доведення сигналів, повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій до
населення, а також інформування здійснюється:
• через АТ “НСТУ”, державні і публічні телерадіокомпанії, комунальні, громадські та інші
телерадіоорганізації незалежно від форми власності з використанням їх телемереж та мереж
ефірного радіомовлення (із супроводженням інформації жестовою мовою та/або субтитруванням,
якщо вона є голосовою, і аудіокоментуванням, якщо вона є візуальною);
• через операторів телекомунікацій із залученням телекомунікаційних мереж загального
користування (телефонний зв’язок, текстові повідомлення);
• через Інтернет–ресурси (сайти, соціальні мережі).
Для передачі сигналів та повідомлень оповіщення використовуються сигнально–гучномовні пристрої,
у тому числі встановлені на транспортних засобах, що залучаються для оповіщення,
12 електронні
інформаційні табло, електросирени та інші технічні засоби

ЦІЛІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕННЯ
ЕКОНОМІЧНІ

СОЦІАЛЬНІ

ЕКОЛОГІЧНІ

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Економічні:
• мінімізувати ризик затоплення для транспортної інфраструктури;
• мінімізувати ризик затоплення для економічної діяльності;
• мінімізувати ризик затоплення для сільськогосподарських земель.
Соціальні:
• мінімізувати ризик затоплення для життя та здоров’я населення;
• мінімізувати ризик затоплення для суспільства.

Цілями Плану управління є:
✓ уникнення нових ризиків;
✓ зниження існуючих ризиків;
✓ посилення стійкості;
✓ підвищення обізнаності;
✓ просування принципу солідарності.

Екологічні:
• підтримка, досягнення та збереження «доброго» екологічного стану / «доброго»
екологічного потенціалу відповідно до вимог Директиви 2000/60/ЄС Європейського
Парламенту і Ради від 23 жовтня 2000 року про встановлення рамок діяльності
Співтовариства в галузі водної політики;
• мінімізувати ризик затоплення зон (територій), що підлягають охороні, призначених
для забору води, призначеної для споживання людиною;
• мінімізувати ризик затоплення для об'єктів з потенційним забрудненням.
Культурна спадщина:
• мінімізувати ризик затоплення для об'єктів культурної спадщини.
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• Заходи, спрямовані на досягнення цілей управління
ризиками затоплень, поділяються на шість груп типів.
М1. Ніяких дій – М11 Не пропонується жодних заходів для зменшення ризику затоплення ТПЗРЗ або в іншій визначеній зоні
М2. Заходи запобігання – М21 Уникнення; М22 Видалення або переселення; М23 Зменшення; М24 Інші запобігання;
М3. Заходи захисту – М31 Природні затоплення паводками чи водопіллям / управління стоком та водозбором; М32 Регулювання водного стоку;
М33 Руслові, прибережні та заплавні роботи; М34 Управління поверхневими водами; М35 Інший захист;
М4. Заходи готовності – М41 Прогнозування та попередження затоплень; М42 Планування реагування на надзвичайні ситуації / Планування дій
на випадок надзвичайних ситуацій пов’язаних із затопленням; М43 Поінформованість та готовність громадськості; М44 Інша готовність;
М5. Заходи відновлення та огляду – М51 Планування відновлення та огляду (можуть бути частиною заходів готовності); М52 Відновлення
навколишнього середовища; М53 Інші заходи з відновлення та огляду;
М6. Інші заходи – М61 Інші заходи.
Ніяких дій. За результатами картування затоплень визначені території, в межах яких не пропонується жодних заходів для зменшення ризиків затоплення. Проведення заходів для
зменшення ризиків затоплення на таких територіях може бути економічно не доцільним, фізично неможливим та / або потенційно небезпечним.
Заходи запобігання. Додатком 4 до Плану управління передбачено 5 заходів, щодо запобігання затоплень.
Заходи захисту. Додатком 4 до Плану управління передбачено проведення 70 заходів, щодо захисту від затоплень.
Заходи готовності. Додатком 4 до Плану управління передбачено проведення 13 заходів, щодо готовності.
Заходи відновлення та огляду. Планом управління не передбачено жодних заходів з відновлення.
Інші заходи. Планом управління не передбачено жодних додаткових заходів, що не відповідають окремим групам.
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Додаток 4
до Плану управління
Заходи спрямовані на досягнення цілей управління ризиками затоплень для окремих територій
у межах району басейну річки Дніпро на 2023-2030 роки
№
з/п

Тип
заходу

1

2

5.

М21

27.

М33

46.

М33

59.

M35

60.

М41

61.

65.

М44

М42

Найменування заходу
3
Винесення в натуру (на місцевості) водоохоронних зон та прибережно-захисних смуг
Ремонт гідротехнічної споруди та заміна шлюза–регулятора РШ 5х2,5 с. Ясна Поляна,
Пулинського району Житомирської області
Реконструкція дамби на р. Вовча у м. Павлограді Дніпропетровської області
Здійснити інвентаризацію протипаводкової захисної інфраструктури, топографо–
геодезичні вимірювання абсолютних відміток елементів захисних гідротехнічних споруд
(підошва дамби, гребінь дамби), вздовж дамб (від початку до кінця з інтервалом 20
метрів
Проведення матеріально-технічного переоснащення гідрометеорологічної служби
України
Привести у відповідність до законодавства України землевпорядну та містобудівну
документацію територіальних громад з врахуванням існуючих на їх територіях ризиків
затоплення

Визначення у складі місцевих, територіальних і відомчих матеріальних резервів,
призначених для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуації, необхідного
аварійного запасу пально–мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків,
засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо.
Забезпечення його завчасного та раціонального розміщення поблизу зон можливих
затоплень

Індикатор виконання

Відповідальні
за виконання

Строк
виконання

4
Органи місцевого
самоврядування
Міндовкілля
Держводагентство
Дніпропетровська ОДА
Міндовкілля,
Держводагентство

5
листопад
2030
грудень 2024

6
Забезпечено виконання, відсоток

7
100

Обсяг виконаних робіт, відсоток

100

грудень 2030
грудень 2025

Реконструйовано, одиниць
Забезпечено інвентаризацію,
відсоток

1
100

МВС, ДСНС, УкрГМЦ

грудень 2030

Забезпечено модернізацію, відсоток

100

органи
місцевого
самоврядування,
місцеві
державні
адміністрації,
Держгеокадастр

грудень 2026

100

Місцеві органи виконавчої
влади,
ДСНС,
Держводагентство,
Мінінфраструктури,
інші
заінтересовані
центральні
органи виконавчої влади

Щороку до 10
лютого

Визначено межі населених пунктів,
ОТГ, проведено нормативну
грошову оцінку земель, уточнено
генеральні плани населених пунктів,
відсоток
Забезпечено виконання, відсоток

Значення
індикатору

Найменування індикатору

100
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Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади під час формування
проєкту Державного бюджету, а органи місцевого самоврядування під час
формування проєктів місцевих бюджетів, передбачають кошти в межах реальних
можливостей бюджетів, необхідні для виконання заходів, зазначених у Додатку 4
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Відповідно до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 жовтня 2017 р. № 1106, відповідальними органами за впровадження Директиви 2007/60/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та управління ризиками затоплення
визначено:
Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)
www.dsns.gov.ua
01601, м. Київ, вул. О.Гончара, 55
Тел: (044) 202–32–11
e–mail: oper@dsns.gov.ua
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля)
www.mepr.gov.ua
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
Тел: (044) 206–31–15
e–mail: info@mepr.gov.ua
Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство)
www.davr.gov.ua
01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8
Тел: (044) 235–31–92, (044) 235–61–46
e–mail: davr@davr.gov.ua
Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон).
www.minregion.gov.ua
01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 (юридична адреса)
Тел: (044) 278–82–90, 284–05–54,
e–mail: minregion@minregion.gov.ua
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Моніторинг виконання Плану управління ризиками затоплення здійснюється через оцінку виконання заходів
представлених у Додатку 4. Заходи містять індикатори виконання. Усі індикатори є кількісними, що дозволяє оцінити
ступінь виконання кожного заходу окремо.
Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади щороку до 20 лютого подають ДСНС інформацію про
стан виконання Плану управління.
ДСНС щороку до 01 квітня здійснює узагальнення наданої міністерствами, іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади інформації та надає її КМУ.
При розробці звітності про виконання Плану управління необхідно враховувати і представляти наступну інформацію:
• оцінка прогресу в досягненні цілей плану;
• наявність змін і доповнень до актуальної версії плану;
• опис і роз'яснення заходів плану, які були заплановані, але не були реалізовані;
• опис і роз'яснення виконаних або запланованих додаткових заходів (які не включені в актуальну версію плану).
При оновленні Плану управління в межах наступного циклу планування надаються актуальні матеріали звітності з
моніторингу виконання попереднього Плану управління.
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▪ Координація транскордонного співробітництва щодо управління ризиками затоплення у басейні Дніпра здійснюється
відповідно до:
- Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі попередження
надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, ратифікованої Законом України № 326-ІV від 28.11.2002;
- Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі попередження промислових
аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків, ратифікованої Законом України № 802-XIV 01.07.1999,
інших двосторонніх угод у сфері управління водними ресурсами та гідрометеорологічної діяльності. З 2014 року
співробітництво з Російською Федерацією не здійснюється.
▪ План управління не містить заходи, через які їх виконання або вплив значно збільшують ризики затоплення вниз або
вверх за течією в інших країнах, що входять до гідрографічного району басейну річки Дніпро.

▪ План управління не містить заходи щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сферах водних ресурсів та
гідрометеорології.
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План управління має бути узгоджений з Планом управління річковим басейном Дніпра та:
• забезпечити, щоб запропоновані заходи не спричиняли погіршення стану та не завдавали шкоди масивам поверхневих
вод;
• забезпечити, щоб запропоновані заходи не перешкоджали подальшому вдосконаленню, наприклад, реконструкції;
• визначити можливості для досягнення екологічних цілей та покращення екологічного стану.

План управління є одним з елементів інтегрованого управління річковим басейном, розроблений з урахуванням
екосистемного підходу, обміну інформацією, можливістю досягнення сумісних екологічних цілей, які визначені в
Директиві 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 23 жовтня 2000 року про встановлення рамок діяльності
Співтовариства в галузі водної політики.
З метою гармонізації з Планом управління річковим басейном Дніпра, який відповідно до Порядку розроблення планів
управління річковим басейном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 336, має
бути розроблений на період 2025 – 2030 роки та поданий до Кабінету Міністрів України для затвердження не пізніше 1
серпня 2024 року, заходи зазначені у Додатку 4 розроблені на період 2023–2030 років з подальшим переглядом кожні
шість років, що дозволить забезпечити єдиний період планування обох планів та впровадити інтегроване управління
річковим басейном Дніпра.
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Впровадження Директиви 2007/60/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та
управління ризиками затоплення
Згідно з пунктом 4 Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 247 (далі – Порядок), до
затвердження проєкту Плану управління ДСНС оприлюднює на своєму веб–сайті:
• за три роки – інформацію про початок процесу розроблення проєкту Плану управління та план–
графік розроблення проєкту Плану управління;
• за рік – проєкт Плану управління.
Згідно з пунктом 7 Порядку розроблений проєкт Плану управління в установленому порядку
подається МВС на затвердження до Кабінету Міністрів України не пізніше 1 серпня 2022 року.
План–графік розроблення проєкту Плану управління затверджено наказом ДСНС №343 від
11.06.2019 р.

Електронні консультації з громадськістю
Проєкти планів управління ризиками затоплення
(оприлюднено 03.06.2021) (обговорюється до 17 грудня 2021 року)
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• Відповідальність за інформаційне, наукове та методологічне забезпечення оцінки та управління
ризиками затоплення покладається на ДСНС.
• Обмін даними про оцінку та управління ризиками затоплення з уповноваженими органами інших
країн і міжнародними організаціями здійснюється відповідно до чинного законодавства України, а
також згідно з міжнародними договорами.
• Інформація про оцінку та управління ризиками затоплення надається ДСНС центральним органам
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим держадміністраціям,
органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання та громадянам безоплатно на їх
запити, з урахуванням обмежень, установлених Законом України «Про державну таємницю», та
особливостей поводження зі службовою інформацією в центральних органах виконавчої влади.
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