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Вступ та постановка проблеми 

Передгірські ділянки річок Українських Карпат є одними з найбільш 

небезпечних територій Європи, які піддаються частим паводкам та повеням. 

Останніми роками спостерігається тенденція до почастішання цих небезпечних 

явищ в Україні, особливо у Карпатському регіоні. Тільки за останнє десятиліття 

Львівська область зазнала 5 катастрофічних паводків, загальні збитки від яких, 

згідно оцінки експертів, становили майже 100 млн. дол. США. Краще 

розвинена система протипаводкого захисту Європейських країн дозволяє 

зробити наслідки повеней мінімальними. Більшість наявних протипаводкових 

споруд в Україні частково знищені або не ефективні, внаслідок відсутності 

технічної модернізації [1]. 

Дослідження особливостей багаторічних коливань водності гірських річок 

та їх мінливості в сучасних умовах є важливими в гідрологічних та екологічних 

спостереженнях. Для Українських Карпат характерна багатофакторність 

процесу формування річкового стоку, основними з яких є геоморфологічні 

особливості басейнів, метеорологічні умови формування та випадання опадів 

[2]. 

Дослідження просторово-часових коливань максимального стоку води 

річок має дуже важливе наукове та практичне значення для розробки нових 

методик його визначення та узагальнення. Мінливість максимального стоку 



води річок впливає на різні галузі сільського та водного господарства, особливо 

для водозабезпечення та водовідведення. 

Прогнозування умов формування екстремальних значень максимального 

стоку води, частоти їхнього виникнення та багаторічні закономірності є 

важливими для проектних та експлуатаційних робіт в гідротехнічному 

будівництві [3]. 

 

Виклад основного матеріалу та результати досліджень 

Відповідно до фізико-географічної зональності території України та умов 

формування максимального стоку води виділяють річки з весняним водопіллям 

та паводковим режимом. На гірських карпатських річках спостерігається 

паводковий режим водного стоку. Водночас розрізняють паводки холодного і 

теплого періодів, а за процесом формування – снігового, дощового та 

змішаного походження. 

За теплого періоду паводки формуються завдяки випаданню дощів різної 

інтенсивності, а в холодну пору року характеризуються змішаним живленням. 

На гірських річках Карпат паводки змішаного походження характерні для 

весняного водопілля [3]. 

В сучасних умовах антропогенні фактори сприяють збільшенню частоти та 

руйнівної сили повеней. Особливо знищення лісів, що збільшує максимальний 

поверхневий стік на 250–300 %, а також нераціональне ведення сільського 

господарства. Значний вплив для посилення інтенсивності паводків має 

розорювання схилів та використання важкої техніки для лісозаготівель. Втричі 

збільшилися середні витрати паводків на урбанізованих територіях у зв’язку із 

забудовою заплав рік, видобутком гравійно-піщаних сумішей з русел, часто в 

межах населених пунктів.   

Із зростанням чисельності населення, вирубкою лісів та промисловою 

діяльністю людей повені стали відбуватися все частіше. Особливо небезпечні 

повені за наявності дамб, де висота водної поверхні річки перевищує відмітки 



прилеглої території. За руйнування чи переливі води через дамбу затоплюється 

значна частина місцевості.  

Аналіз повеней за останні десятиріччя показав, що у багатьох країнах 

спостерігається значне зростання матеріальних втрат від них. Це спричинено 

нераціональним веденням господарства в долинах річок та посиленням 

господарського освоєння паводконебезпечних територій (рис. 1).  

Значних масштабів отримало виділення земель під дачі та городи в межах 

прибережних смуг малих річок. Водночас з облаштуванням численних дамб 

була знищена берегова рослинність, а береги практично розорані до урізу води. 

Ця діяльність призвела до швидкого замулення та обміління річок. Особливо 

загрозливим стає забруднення річок сільськогосподарськими та іншими 

підприємствами з малоефективними очисними спорудами або зовсім без них. 

Більше 30 % внесених у ґрунт добрив та інших хімікатів вимивається, 

потрапляючи в річки, за умов зменшення загального об’єму їхнього стоку. 

Значно розвинулись процеси заболочування та замулювання. На таких річках 

розвиваються великі площі очеретяних та рогозо-очеретяних рослинних площ,  

 
Рис. 1. Розташування будівництва на прибережній захисній смузі р. Стрий         

у 2020р, смт. В. Синьовидне 



 

що за рахунок транспірації збільшують незворотні втрати води та призводять 

до замору риби [4]. 

 Прогнозоване потепління клімату та подальше освоєння річкових долин, 

призведуть до збільшення повторюваності і руйнівної сили паводків. Важливим 

є проведення моніторингу повеней гірських річок з метою розробки 

ефективних заходів для запобігання і захисту населення від них, що зменшить 

витрати на ліквідацію наслідків. 

Аналіз даних інженерно-геодезичних робіт в руслі р. Стрий, дозволив 

зробити висновок, що за період 2003-2008 воно значно змінило конфігурацію. 

Суттєво зменшилась багаторукавність та збільшилась випрямленість русла, а 

місцями річка змінила положення русла на 50–60 метрів. Результати 

досліджень, які проведені у 2010 році показують, що русло не має стабільної 

форми та потребує проведення ефективних берегоукріплювальних заходів [5].  

Наявність на русловій території піщано-гравійних сумішей спонукає до їх 

видобутку, який часто є несанкціонованим, що викликає деформаційні процеси 

русла річки та її берегів (рис. 2). Легкі за механічним складом ґрунти 

розмиваються, особливо під час паводків. Це спричиняє розвиток ерозійних 

процесів в руслах та прилеглих територій  [5]. 

Значне збільшення кар’єрних відборів піщано-гравійного матеріалу в 

руслах гірських річок мають дискретний характер та є різними за довжиною. 

Вирівнювання річкового дна надалі здійснюється паводками та витратами, які 

прийнято вважати руслоформуючими [6]. 

Видобуток гравійно-галькових відкладів дуже часто проводиться під 

приводом розчищення русел, ліквідації наносів та острівців для запобігання 

негативного впливу проходження паводків, далеко не завжди екологічно 

обґрунтований. В результаті така діяльність не тільки призводить до пониження 

місцевого базису ерозії, руйнування берегів і погіршення якості води, але й 

негативно впливає на нерестову міграцію та нерест риб у басейні річки Стрий. 



 
Рис. 2. Несанкціоновані кар’єрні розробки в руслі річки Стрий 

 

В межах кар’єрів виникла більшість неорганізованих звалищ твердих 

побутових відходів, що значно ускладнює проблему їх утилізації. Організатори 

таких сховищ часто помилково вважають що кар’єри вже сприяють захисту від 

забруднення навколишніх територій. Проте навіть глиняні кар’єри не завжди 

гарантують екологічну безпеку цих сміттєзвалищ [7]. Дуже часто повені та 

паводки розмивають дані сховища, що призводить до виносу їхнього вмісту у 

водні потоки річок. 

Інтенсивні опади в період 22.06—24.06.2020р. призвели до загострення 

паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, 

Закарпатській та Тернопільській областях. Пік паводку припав на 23—27 

червня. Його вважають найбільшим в історії Західної України за останні 60 

років. Загальні збитки від повені оцінили на суму 3–4 млрд грн. (рис. 3-4). 

Проведені нами дослідження гідрологічних даних Українського 

гідрометеорологічного центру дозволили отримати графічні залежності рівнів 

води р. Стрий в періоди зростання паводкової небезпеки у 2018-2020 р. (рис. 4), 

а також сумарний графік річних рівнів води за цей же період (рис. 5)  [8]. 

На цих графіках спостерігаються систематичні пікові значення у весняно-  



 а) 

 б) 

Рис. 3. Зміна рівнів води під час повені 23-27.06.2020р. на р. Стрий в районі 

моста на смт. Моршин: а) пік паводку; б) після проходження паводку 



а) 

б) 

в) 

Рис. 4. Рівні води р. Стрий (смт. В. Синьовидне) в періоди зростання 

паводкової небезпеки: а) 2018; б) 2019; в) 2020р. 



 
Рис. 5. Сумарний графік річних рівнів води р. Стрий (смт. В. Синьовидне) 

за 2018-2020р. 

 

літній період. Сумарні графіки за 2018-2020 роки дозволили виділити липень 

місяць, як найнебезпечніший для повеней та паводків. Проте ці спостереження 

потребують подальшого аналізу та досліджень, враховуючи загальну тенденцію 

зміни клімату та потепління. 

 

Висновки 

За розроблення заходів протипаводкового захисту у долинах гірських 

річок необхідно розглядати всю водозбірну територію, а не окремі ділянки. 

Локальні протипаводкові заходи, які не враховують весь процес проходження 

паводка в долині річки, можуть суттєво погіршити загальну ситуацію та 

призвести до збільшення збитків від повеней. 

В Україні необхідно впровадити ефективну систему прогнозування 

паводків, організувати попередження населення про період проходження 

повені, максимально ймовірні підняття рівнів та її тривалість. Надзвичайно 

важливе значення має завчасне інформування населення про можливий час 

повені, її наслідки та заходи, які необхідно вживати у випадках затоплення 

будівель та споруд. 



Необхідно провести інженерні дослідження гідротехнічних споруд в 

басейнах гірських річок, особливо в долинах тих річок, русла яких огороджені 

дамбами. Дуже часто вода в них піднімається на значні рівні над заплавами та 

заселеними прилеглими територіями. При цьому антропогенна діяльність 

найчастіше відіграє роль каталізатора для природних процесів, що призводить у 

до негативних наслідків [5, 9]. 
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