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Опис району басейну річки Дон 

 
1. Район басейну річки Дон (далі – басейн Дону) є цілісним, складається із 

басейнів річок Сіверський Донець та Дон в межах України. Межа району 
басейну р. Дон проходить по лінії державного кордону з Російською 
Федерацією та через населені пункти по лінії вододілу. 

До складу району басейну річки Дон входять два суббасейни: суббасейн 
річки Сіверський Донець та суббасейн Нижнього Дону. 

Територія району басейну річки Дон розміщується в межах трьох областей 
України (Донецька, Луганська та Харківська). Площа території району басейну 
річки Дон складає 55273 кв. км, що складає 9,14% від площі території України. 

У басейні Дону розташовується 2420 населених пунктів, з них  
258 міських населених пунктів (міст – 72, селищ міського типу – 186), та  
2162 сільських населених пунктів (селищ – 247, сіл – 1915). Населення басейну 
становить близько 6 440 тис. осіб. Переважна більшість населення проживає у 
містах (близько 4 750 тис. осіб (73,7%)) та селищах міського типу (780 тис осіб 
(12,1%)), у селах проживає понад 750 тис. осіб (12,2%). Решта населення 
проживає в селищах (2%). 

2. Природні умови. Переважна частина басейну Дону, а саме суббасейн 
річки Сіверський Донець (площа суббасейну 54901 кв. км або 99,33% території 
басейну Дону) розміщується в межах Дніпровсько–Донецької западини. Лише 
незначна частина суббасейну Сіверського Дінця (правобережна частина на схід 
від гирла річки Казенний Торець) та суббасейну Нижнього Дону (площа 
суббасейну 372 кв. км або 1,21% території басейну Дону) розміщуються в 
межах Донецької складчастої споруди. Дані тектонічні умови обумовлюють 
рельєф території району басейну річки Дон, який відзначається рівнинним 
характером. Північна частина басейну, яка відповідає лівобережній території 
суббасейну річки Сіверський Донець, розміщена на відрогах Середньоруської 
височини з пересічними відмітками земної поверхні 60–150 метрів. На відрогах 
Середньоруської височини висота місцевості дещо перевищує 210–220 м абс.  
Горизонтальна розчленованість рельєфу даної території не перевищує  
0,2 км/кв. км. Південна частина басейну представлена правобережною 
територією суббасейну річки Сіверський Донець та суббасейну Нижнього 
Дону. Вона розміщується на відрогах Донецького кряжу, що обумовлює 
відмітки земної поверхні 60–230 метрів. Горизонтальна розчленованість 
рельєфу даної території становить 0,2–0,3 км/кв. км. 
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Ґрунтовий покрив території району басейну річки Дон представлений 
переважно чорноземами різного ступеня опідзоленості та гумусності. 
Переважають чорноземи типові та чорноземи звичайні на лесових породах. 
Вміст гумусу в ґрунті зменшується з північного–заходу, де його запаси 
становлять 350–600 т/га, в напрямку на південний–схід, де запаси гумусу 
коливаються в межах 50–250 т/га. Відсоток еродованості земель становить біля 
50%. Відсоток розораності території басейну Дону дорівнює 45%. 

3. Кліматичні умови. Територія басейну Дону характеризується помірним 
континентальним кліматом північної та південної атлантико–континентальної 
кліматичної області.  

Північно–західна частина району басейну річки Дон (на північ від лінії 
гирло річки Мож – зона підпору Червонооскільсокого водосховища – межа 
Харківської та Луганської областей) зосереджена в межах східної лісостепової 
зони північної атлантико–континентальної кліматичної області. Тут в 
середньому за рік випадає 550 мм атмосферних опадів, з яких в теплий період 
(квітень–жовтень) 325–350 мм, а в холодний період (листопад–березень)  
200–225 мм. Річні температури повітря в середньому коливається в межах –  
6–20 градусів, з середньорічною температурою близько 7,5 градусів. Тривалість 
снігового покриву в середньому не перевищує 95 діб. 

На південь від лінії гирло річки Мож – зона підпору Червонооскільсокого 
водосховища – межа Харківської та Луганської областей у районі басейну річки 
Дон проходить північна степова зона південної атлантико–континентальної 
кліматичної області. Середньорічна кількість атмосферних опадів тут також не 
перевищує 550 мм, проте в теплий період їх кількість рідко перевищує  
300–325 мм, а в холодний період року 200–225 мм. Середньорічна температура 
повітря складає  близько 8 градусів, але в продовж року коливається в межах –  
6 – 21 градусів. Сніговий покрив встановлюється в середньому на 80 діб 

Уцілому району басейну річки Дон входить до помірно посушливої зони. 
Тут, характерні для зимового періоду відлиги можуть тривати від 30 до 60 діб. 
Атмосферна посуха може тривати 20–45 діб на рік. 

4. Гідрологічний режим. За гідрологічним режимом річки району басейну 
річки Дон входять у два гідрологічні райони – Північно–Донецький (усі річки 
суббасейну Сіверського Дінця за виключенням правих приток Сіверського 
Дінця нижче впадіння річки Береки) та Приазовський гідрологічний район 
(праві притоки Сіверського Дінця нижче впадіння річки Береки та річки 
суббасейн Нижнього Дону). 

Річки басейну Дону характеризуються мішаним живленням водного стоку, 
проте роль снігового та дощового живлення суттєво різниться по території. 
Водотоки Північно–Донецького  гідрологічного району відзначаються 
весняним водопіллям з 60–70% часткою річного стоку. Паводковий стік не 
значний. Зазвичай висота поводків не перевищує висоту весняного водопілля. 
Меженний стік складає 20–30% річного стоку. На річках Приазовського 
гідрологічного району стік водопілля не перевищує 60–70% річного стоку 
(великі річки) та 50% (малі та середні річки). Паводковий стік зазвичай рідко 
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перевищує 10% річного стоку. Об’єми меженного стоку складають 30–50% 
річного об’єму стоку.  

Модулі середньорічного стоку зменшуються з північного–заходу на 
південний схід від 3,5 л/(с×кв.км) до 1,0 л/(с×кв.км). У південно–західній 
частині району басейну річки Дон модулі середньорічного стоку становлять  
3,0 л/(с×кв.км) у верхів’ях річок та зменшуються за течією до 2,0 л/(с×кв.км). 

Весняне водопілля, як визначальна фаза гідрологічного режиму річок 
району басейну річки Дон, починається в третю декаду лютого–першу декаду 
березня та триває до 30–40 діб із закінченням у наприкінці третьої декади 
березня–першої декади квітня. Тривалість водопілля на Сіверському Дінцю 
займає 50–70 діб та закінчується наприкінці другої декади квітня–на початку 
першої декади травня. Максимальні настання максимальних витрат води 
відбувається впродовж 10–20 діб від початку водопілля. Шар весняного стоку 
зменшується з півночі на південь району басейну річки Дон з 60 до 30 мм. Шар 
стоку весняного водопілля 1% ймовірності перевищення зменшується з 
північного–сходу на південний–захід з 160 до 120 мм. 

5. Мережа гідрологічних спостережень. У басейні Дону спостереження за 
гідрологічним режимом здійснюється на 36 гідрологічних постах, перелік яких 
наведено у додатку 1. Спостереження здійснюються на 19 річках з 253 річок, 
що протікають територією району басейну річки Дон.  

На всіх гідрологічних постах району басейну річки Дон, відповідно до їх 
розрядності здійснюються спостереження за рівнями, витратами та 
температурою води. Спостереження за наносами здійснюється на 5 пунктах 
гідрологічних спостережень району басейну річки Дон, на переважній 
більшості гідрологічних постів ведеться спостереження за льодовим режимом. 

6. Максимальні рівні води. За даними моніторингової гідрометеорологічної 
мережі гідрологічних постів басейну Дону за весь період спостережень 
затоплення територій річковими водами відмічались неподалік 5 гідрологічних 
постів. У додатку 2 представлені відмітки рівнів води різної ймовірності 
перевищення (0,2%, 1%, 10%). У всіх випадках абсолютні максимальні рівні 
води перевищують рівні води 10% ймовірності перевищення, в окремих 
випадках такі перевищення становлять 2-5 м. 

7. Зміни клімату. Головними причинами кліматичних змін є великий викид 
парникових газів, а також порушення енергетичного балансу біосфери та її 
складників. У зв'язку з цим, природні екосистеми не можуть самі стабілізувати 
ситуацію, внаслідок чого виникає дисбаланс. 

За останні 20 років наслідки зміни клімату в Україні стають все 
відчутнішими. Відтак, за цей період середньорічна температура зросла на 0,8°С, 
а середня температура січня та лютого - на 1-2°С, що призвело до змін у ритмі 
сезонних явищ: смерчів, весняних паводків, посухи, тощо. Такі темпи 
глобального потепління у майбутньому можуть спричинити серйозні 
кліматичні зміни і різні екосистеми опиняться під загрозою зникнення. 

Шкідливі гази утворюються за рахунок будь-якої діяльності людини: 
робота ТЕС, пересування на автомобілях, різного роду промисловість. 
Відповідно, через це виникають й інші проблеми, серед яких – незадовільний 
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розвиток сільського господарства. Через зміни клімату ця галузь страждає чи не 
найбільше, адже паводки спричиняють затоплення рослин, відповідно, згодом 
вони просто перегнивають. А посуха навпаки висушує посіви, і, таким чином, 
родючість ґрунту значно зменшується. Виникає велика небезпека для країни, 
адже агропромисловість приносить державі чималий прибуток. Вплив 
діяльності людини на погодні умови сильно відчутний, проте чи впливає це на 
клімат – залишається питанням. 

Згідно висновків НАНУ, УААН та УкрГМЦ ДСНС України, збільшення 
діоксиду вуглецю у повітрі може викликати: 

перетворення степів південного регіону на пустелі, затоплення 
прибережних частин та гостру нестачу питної води в центральних та східних 
регіонах України; 

підвищення середньої температури в усі сезони року; 
підвищення рівня Чорного і Азовського морів, активізацію явищ 

підтоплення територій, абразії берегів, морів і водосховищ; 
 збільшення кількості атмосферних опадів на 20%; 
 зниження продуктивності лісу на всій території України, зокрема 

внаслідок поширення епіфітотій та шкідників.  
Також можлива загроза міграції населення з країн південно-східних 

регіонів, де буде спостерігатися значне погіршення умов проживання внаслідок 
стрімкої зміни природно-кліматичних умов та загроза поширення інфекційних 
захворювань. 

У басейні Дону температура повітря до кінця століття підвищиться на 2–
3°С згідно з «м’яким» сценарієм розвитку подій і на 3–4°С згідно з 
«радикальнішими» сценаріями. Кількість опадів у цілому може змінитися 
незначно, проте «радикальні» оцінки вказують на можливість їх зменшення 
влітку порівняно з періодом 1971–2000 років на 20–30%. Водночас кількість 
сильних опадів, що безпосередньо позначаються на поверхневому стоці води, 
до кінця століття істотно зросте. 

Найбільш обґрунтовані оцінки тенденцій динаміки клімату та його 
можливих змін у басейні Дону у найближчий коротший прогнозний період 
2021–2050 років свідчать про можливе зростання середньорічної, максимальної 
і мінімальної температур повітря на 1,0–1,2°С. При цьому підвищення 
мінімальної температури буде, ймовірно, більшим, ніж максимальної, внаслідок 
чого зменшиться місячна і річна амплітуди. Найбільшого потепління слід 
очікувати в холодний період року, особливо в зимові місяці. 

До середини ХХІ століття у басейні можлива і зміна режиму зволоження. 
Загальна кількість атмосферних опадів за рік суттєво не зміниться, але існує 
ймовірність їх істотного перерозподілу між сезонами і місяцями. У межах 
басейну, за прогнозний період, варто очікувати збільшення кількості 
посушливих днів. В цілому у басейні можна очікувати більш м’якої й вологої 
зими, більш спекотного і сухого літа, теплого і вологого вересня та більш 
посушливої і теплої осені. 
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Опис результатів попередньої оцінки ризиків затоплення 
 

8. Аналіз минулих затоплень у районі басейну річки Дон, з урахуванням 
рівня надзвичайних ситуацій та ймовірності перевищення абсолютних відміток 
рівнів води, які спричинили негативні наслідки дозволили визначити ризики 
потенційних затоплень. Зокрема були розглянуті та проаналізовані затоплення 
минулих років, які відбулись у басейні Дону за період з 1996 року. Всього було 
виявлено 22 події, пов’язані із затопленнями території річковими водами та за 
механізмом затоплення спричинені перевищенням відміток русло–заплавного 
коридору. Усі затоплення, які сталися у минулому у районі басейну річки Дон 
мали негативні наслідки для економіки та здоров’я людей.  

Переважна більшість потенційних затоплень відповідає помірному та 
високому рівню ризиків затоплення. На основі виконаної оцінки ризиків 
затоплення визначено перелік територій із потенційно значними ризиками 
затоплення (далі – ТПЗРЗ), який наведено у додатку 3.  

9. Всього в районі басейну річки Дон визначено 7 ТПЗРЗ, з них  
4 ТПЗРЗ є розташовується вздовж водних об’єктів та мають загальну 
протяжністю 218 км. Інші 3 ТПЗРЗ є локальні населені пункти, що знаходяться 
під ризиком затоплення не менше помірного рівня. 

10. ТПЗРЗ, які мають транскордонний статус у басейні Дону не визначено.  
 

Опис карт загроз та карт ризиків затоплення 
 

11. Карти загроз і ризиків затоплення розробляються для типів затоплення, 
яким встановлено відповідність видам надзвичайних ситуацій та їх 
класифікаційним ознакам і які оцінені під час здійснення попередньої оцінки 
ризиків затоплення як території, що мають потенційно значні ризики 
затоплення. 

12. Карти загроз і ризиків затоплення містять інформацію щодо територій, 
які можуть бути затоплені відповідно до таких сценаріїв: 

затоплення з низькою імовірністю – затоплення, яке може статися не 
частіше ніж один раз на 500 років (0,2 %); 

затоплення з середньою імовірністю – затоплення, яке може статися не 
частіше ніж один раз на 100 років (1 %); 

затоплення з високою імовірністю – затоплення, яке може статися не 
частіше ніж один раз на 10 років (10 %). 

13. На картах загроз затоплення зазначаються глибини або рівні води, які 
включають масштаби (площа та зона) затоплення, а також швидкості потоку 
або інші характеристики потоку, які включають дані про можливі 
гідродинамічні впливи водних потоків на споруди різного призначення (у разі 
наявності). 

14. На картах ризиків затоплення зазначається характеристика загроз для 
людей та можливих втрат від затоплення (орієнтовна кількість осіб, на яких 
потенційно вплине затоплення; кількість житлових будинків та висота їх 
затоплення; кількість об’єктів соціального призначення та висота їх затоплення; 
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потенційні негативні наслідки та можливі збитки для об’єктів ураження, 
пов’язані із сценаріями затоплення (у разі наявності)), а також характеристика 
загроз для довкілля, культурної спадщини та господарської діяльності, на яких 
відображаються:  зони (території), що підлягають охороні, об’єкти, що можуть 
спричинити аварійне забруднення у разі затоплення, віднесені до першої і 
другої категорій видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом 
України «Про оцінку впливу на довкілля», об’єкти культурної спадщини, види 
господарської діяльності, зони, в яких можуть виникнути затоплення з великим 
вмістом відкладів, що переносяться, або селеві потоки. 

Величина ризику затоплення, розрахована шляхом комбінування глибин 
затоплень і швидкості потоку в населених пунктах і за межами населених 
пунктів, приведена в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Оцінка величини ризику затоплення 

глибини затоплення, м глибини затоплення, м 
У населених 

пунктах 0-0,5 0,5-2,0 2,0-4,0 
понад 

4,0 

За межами 
населених 

пунктів 0-0,5 0,5-2,0 2,0-4,0 
понад 

4,0 

0-0,5 
низький 

ризик 
середній 

ризик 
середній 

ризик 
високий 

ризик 
0-0,5 

низький 
ризик 

низький 
ризик 

середній 
ризик 

високий 
ризик 

0,5-1,0 
середній 

ризик 
середній 

ризик 
високий 

ризик 
високий 

ризик 0,5-1,0 
низький 

ризик 
середній 

ризик 
середній 

ризик 
високий 

ризик 

1,0-2,0 
середній 

ризик 
високий 

ризик 
високий 

ризик 
високий 

ризик 1,0-2,0 
низький 

ризик 
середній 

ризик 
високий 

ризик 
високий 

ризик 

се
р

ед
н

і 
ш

в
и

д
к

ос
ті

 
п

о
то

к
у

, м
/с

 

понад 2,0 
високий 

ризик 
високий 

ризик 
високий 

ризик 
високий 

ризик се
р

ед
н

і 
ш

в
и

д
к

ос
ті

 
п

о
то

к
у

, м
/с

 

понад 2,0 
середній 

ризик 
високий 

ризик 
високий 

ризик 
високий 

ризик 

15. Розроблення карт загроз та карт ризиків затоплення для територій з 
потенційно значними ризиками затоплень басейну Дону визначено пунктом 2 
заходів спрямованих на досягнення цілей управління ризиками затоплень, 
наведених у додатку 4. 

 
Протипаводкова інфраструктура та система прогнозування затоплень 

і оповіщення населення 
 

16. Інженерна захисна інфраструктура. Протипаводкова інженерна захисна 
інфраструктура в басейні Дону представлена переважно дамбами.  

Проведення інвентаризації, встановлення координат географічного 
розташування, абсолютних відміток елементів захисних протипаводкових 
гідротехнічних споруд передбачено заходами наведеними у додатку 4. 

17. Транспортна інфраструктура. 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; 
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магістральні трубопроводи (газопроводи, нафтопроводи, 
нафтопродуктопроводи); 

питні водозабори; 
лінії електропередачі (високовольтні вводи напругою від 110 кВ до  

750 кВ); 
лінії зв’язку. 
18. Споруди цивільного захисту та евакуація населення. Захисні споруди 

цивільного захисту – це інженерні споруди, призначені для захисту населення 
від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок НС, воєнних дій або 
терористичних актів. 

Проектування, будівництво, пристосування і розміщення захисних споруд 
та об’єктів подвійного призначення здійснюється згідно з нормами, які 
розробляються відповідно до Закону України "Про будівельні норми". 

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. 

Евакуація – це організоване виведення чи вивезення із зони НС або зони 
можливого ураження населення, якщо виникає загроза його життю або 
здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза 
їх пошкодження або знищення. 

Правові підстави щодо проведення заходів з евакуації населення під час 
затоплень регулюються статтею  33 Кодексу цивільного захисту України.  

Відповідно до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841, у разі виникнення 
безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров’ю населення, 
евакуація населення проводиться відповідно до планів евакуації населення 
населеного пункту, району (міста), області. 

Рішення про проведення евакуації приймають: на регіональному рівні – 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації; на місцевому рівні – районні, 
районні у містах Києві чи Севастополі державні адміністрації, відповідні 
органи місцевого самоврядування. У невідкладних випадках, зокрема у разі 
безпосередньої загрози життю та здоров’ю населення, рішення про проведення 
екстреної евакуації населення приймає керівник робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, а за його відсутності – керівник аварійно–рятувальної 
служби, який першим прибув у зону надзвичайної ситуації та має 
повноваження для прийняття таких рішень. 
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19. Система прогнозування затоплень. Відповідно до частини першої  
статті 19 Кодексу цивільного захисту та пункту 4 Типового положення про 
територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. 
№ 101, забезпечення готовності підпорядкованих сил і засобів до дій, 
спрямованих на запобігання виникненню та реагування на надзвичайні 
ситуації, здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій або небезпечних подій, організація та проведення моніторингу і 
прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, у тому числі 
визначення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у відповідній сфері 
суспільного життя, належить до повноважень місцевих державних 
адміністрацій та є основними завданнями територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту. 

Відповідно до статті 9 Кодексу цивільного захисту України з метою 
захисту населення, об’єктів і територій від надзвичайних ситуацій паводкового 
характеру Держводагентством створено функціональну підсистему 
протипаводкових заходів єдиної державної системи цивільного захисту (далі – 
функціональна підсистема), управління якою на державному рівні здійснює 
Міндовкілля через Держводагентство. До завдань функціональної підсистеми 
належать організація та проведення моніторингу і прогнозування виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з водним фактором, та їх розвитку, 
визначення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з водним 
фактором, а також своєчасне і достовірне інформування заінтересованих 
органів виконавчої влади та населення про загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з водним фактором, у водогосподарських 
організаціях. 

Система прогнозування затоплень в басейні Дону 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 Дону здійснює Харьківський регіональний центр з гідрометеорології, 
який складає: 

довгострокові прогнози (консультації) елементів (максимальні рівні/ 
витрати  та об’єми води) весняного водопілля річок басейну Сіверського Донця;  

строків настання фаз льодового режиму на річках басейну Сіверського 
Донеця, Печеніжського і Оскільського водосховищ; 

водного режиму річок басейну Сіверського Донця (приплив до 
Печеніжського і Оскільського водосховищ); 

короткочасні прогнози і попередження про негативні явища різних рівнів 
небезпеки на річках басейну Сіверського Донця.  

20. Система оповіщення населення. Організація оповіщення органів 
управління суб’єктів забезпечення цивільного захисту і населення про загрозу 
виникнення або виникнення НС здійснюється відповідно до статті 30 Кодексу 
цивільного захисту України та Положення про організацію оповіщення про 
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загрозу виникнення або виникнення НС та зв’язку у сфері цивільного захисту, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. 
№ 733.  

Система оповіщення являє собою комплекс організаційно–технічних 
заходів, апаратури і технічних засобів оповіщення, засобів та каналів зв’язку, 
призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації про виникнення 
НС до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, 
організацій та населення. 

За рівнями системи оповіщення поділяються на загальнодержавну 
автоматизовану систему централізованого оповіщення, територіальні 
автоматизовані системи централізованого оповіщення, місцеві автоматизовані 
системи централізованого оповіщення, а також спеціальні, локальні та об’єктові 
системи оповіщення. 

Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 
ситуацій здійснюється: 

на загальнодержавному рівні – оперативно–черговою службою на пункті 
управління ДСНС; 

на територіальному рівні – оперативно–черговими службами на пунктах 
управління обласних держадміністрацій; 

на місцевому рівні – черговими службами місцевих органів виконавчої 
влади (органів місцевого самоврядування); 

на об’єктовому рівні – диспетчерськими (черговими) службами об’єктів, на 
яких створено спеціальні, локальні та об’єктові системи оповіщення. 

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, електронні інформаційні табло, 
електросирени та інші технічні засоби. 

Оповіщення осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними і сенсорними 
порушеннями та інших маломобільних груп населення (осіб, які їх 
супроводжують) організовується місцевими органами виконавчої влади 
(органами місцевого самоврядування), власниками об’єктів з масовим 
перебуванням людей та керівниками підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності, де працюють або можуть перебувати зазначені 
особи. 
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Опис цілей управління ризиками затоплення 
 
21. Цілі управління ризиками затоплень охоплюють чотири основних 

критерії: економічний, соціальний, екологічний та культурну спадщину. 
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. 

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. 

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

Ці цілі розглядають усі аспекти управління ризиками затоплень, 
зосереджуючись на  заходах з попередження, захисту та готовності, зокрема 
будівництва, відновлення та ремонту захисної інфраструктури 
(берегоукріплень, дамб, інших гідротехнічних та захисних споруд), 
забезпечення безпеки населення та захисту сільськогосподарських земель у 
зонах ризику, зниження кількості загиблих, постраждалих, рівня завданих 
затопленнями збитків навколишньому природному середовищу, об’єктам 
інфраструктури та культурної спадщини, удосконалення функціональної 
підсистеми протипаводкових заходів єдиної державної системи цивільного 
захисту, удосконалення системи підготовки, прогнозування і раннього 
попередження   затоплення, а також заходів відновлення у разі їх прояву. 

Уникнення нових ризиків. Міське планування, а також містобудівний, 
сільський та промисловий розвиток та будівництво повинні враховувати 
вимоги запобігання затопленням. Усі заходи, що стосуються сільського 
господарства, управління лісовим господарством, енергетики, транспорту, 
просторового планування та розвитку тощо, повинні плануватися та 
виконуватися без негативного впливу на збільшення ризику затоплення. 
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Особлива увага повинна бути зосереджена на заходах, запланованих у частинах 
районів загрози затоплення, які можуть мати негативні наслідки вище та нижче 
за течією. Щоб не збільшити потенціал ризику, слід уникати збільшення площ 
земель під забудову в районах, де існують ризики затоплень. 

Зниження існуючих ризиків. Метою впровадження плану управління є 
створення основи для оцінки та управління ризиками затоплень, спрямованої на 
зменшення несприятливих наслідків затоплень для життєдіяльності людини, 
навколишнього природного середовища, культурної спадщини та господарської 
діяльності. Усі заходи щодо зменшення ризиків затоплень:  попередня оцінка 
ризиків, розробка карт загроз, карт ризиків та план управління мають 
відповідати цьому принципу. 

Посилення стійкості. Для поліпшення своєї стійкості до затоплень 
суспільство повинно мати адекватну реакцію на НС під час та відразу після 
затоплень, вживати відповідних заходів щодо зменшення їх негативних 
наслідків, заходи з відновлення мають забезпечувати рівень життя, порівнянний 
із або вищий за попередній до затоплення статус. 

Підвищення обізнаності. Готовність є результатом усвідомлення і 
базується на необхідній інформації, щоб людина усвідомила свої можливі дії. 
Кожен, хто живе і працює поблизу річки або у зоні з потенційно–значними 
ризиками затоплень, несе особисту відповідальність за адаптацію використання 
води та всіх видів діяльності до ризиків затоплень. Отже, кожен повинен знати 
ризик і належним чином враховувати його у свій діяльності. Органи місцевої 
влади та місцевого самоврядування мають забезпечити, щоб інформація щодо 
запобігання та захисту від затоплень була прозорою та легкодоступною для 
громадськості. Інформація, що надається зацікавленим громадам, повинна 
також включати пояснення, як вони можуть адаптуватися, наприклад практики 
землекористування на заплавах. Участь громадськості у прийнятті рішень є 
наріжним каменем успішного впровадження інтегрованих та всеосяжних планів 
управління як з метою покращення якості та реалізації рішень, так і надання 
громадськості можливості висловити свої занепокоєння та дозволити 
компетентним органам належним чином врахувати такі проблеми. 

Просування принципу солідарності. Принцип солідарності полягає у 
заохочуванні до прагнення справедливого розподілу відповідальності, коли 
спільно приймаються заходи на спільну користь, щодо управління ризиками 
затоплень вздовж водотоків. План управління передбачає, що в інтересах 
солідарності плани управління ризиками затоплень, створені в одній державі, 
не повинні включати заходів, які за своїм обсягом та впливом значно 
збільшують ризики затоплень вище або нижче за течією інших країн у тому ж 
річковому басейні або її суббасейнах, якщо ці заходи не були скоординовані та 
не було знайдено узгодженого рішення серед заінтересованих країн. 
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Опис заходів спрямованих на досягнення цілей управління ризиками 
затоплень 

 
23. Заходи, спрямовані на досягнення цілей управління ризиками 

затоплень, поділяються на шість груп типів. При розроблені документації з 
оцінки та управління ризиками затоплення, заходи позначаються латинською 
літерою М та двозначним числовим кодом, в якому перша цифра означає групу 
типів заходів, друга цифра означає тип заходу. 

24. Заходи спрямовані на досягнення цілей управління ризиками затоплень: 
M 11 – Ніяких дій. Не пропонується жодних заходів для зменшення ризику 

затоплення ТПЗРЗ або в іншій визначеній зоні;  
M 21 – Заходи запобігання. Уникнення. Заходи щодо запобігання 

розміщенню об’єктів ураження на ТПЗРЗ, таких як політика планування 
землекористування або регулювання;  

M 22 – Заходи запобігання. Видалення або переселення. Заходи спрямовані 
на видалення об’єктів ураження або переселення об’єктів ураження на території 
з меншою ймовірністю затоплення та / або з меншою небезпекою; 

M 23 – Заходи запобігання. Зменшення. Заходи з адаптації об’єктів 
ураження з метою зменшення негативних наслідків у разі затоплення будівель, 
господарської інфраструктури тощо; 

M 24 – Заходи запобігання. Інші запобігання. Інші заходи з метою 
посилення запобігання ризику повені (можуть включати: моделювання та 
оцінку ризиків затоплення, оцінку вразливості до затоплень, політику 
обслуговування, розробку програмного забезпечення та керівних документів 
тощо); 

M 31 – Заходи захисту. Природні затоплення паводками чи водопіллям / 
управління стоком та водозбором. Інженерні заходи щодо зменшення потоку в 
природних та / або штучних дренажних системах, щоб сприяти уповільненню 
потоку та накопиченню води, а також заходи на водозборах, які відновлюють 
природні систем, які сприяють уповільненню потоку та накопиченню води 
(можуть включати: польдери, водосховища, ставки, дренажні канали та міські 
каналізаційні мережі,  відновлення лісонасаджень тощо); 

M 32 – Заходи захисту. Регулювання водного стоку. Заходи, що включають 
фізичні втручання в процеси стоку (регулювання стоку), такі як будівництво, 
модифікація та / або видалення водозберігаючих споруд та / або водопідпірних 
споруд, а також розробка існуючих правил регулювання стоку спорудами, і які 
мають значний вплив на гідрологічний режим.  

M 33 – Заходи захисту. Руслові, прибережні та заплавні роботи. Заходи, що 
включають фізичні втручання в русла, прибрежні ділянки та заплави річок, 
перехідних та прибережних вод, які схильні до затоплення територій (можуть 
включати: будівництво, модифікація або видалення гідротехнічних споруд, 
русло регулюючі або берегорегулюючі роботи, управління стоком наносів, 
будівництво, модифікація або видалення споруд інженерної захисної 
інфраструктури (дамби, гідротехнічні лотки тощо), регулювання 
землекористування заплав та прибережних територій тощо;  
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M 34 – Заходи захисту. Управління поверхневими водами. Заходи 
спрямовані на зменшення затоплення територій атмосферними опадами та 
підземними водами (підтоплення), у населених пунктах (можуть включати 
збільшення штучних дренажних потужностей, створення стійких дренажних 
систем тощо);  

M 35 – Заходи захисту. Інші заходи захисту. Інші заходи щодо посилення 
захисту від затоплення (можуть включати: керівні документи, політика 
технічного обслуговування об'єктів захисту від затоплень тощо);  

M 41 – Заходи готовності. Прогнозування та попередження затоплень. 
Заходи щодо створення або вдосконалення системи прогнозування або 
попередження затоплень (можуть включати: розробка та вдосконалення 
програмного забезпечення щодо прогнозування затоплень, розширення мережі 
гідрометеорологічних спостережень, вдосконалення системи оперативного 
оповіщення населення тощо);  

M 42 – Заходи готовності. Планування реагування на надзвичайні ситуації / 
Планування дій на випадок надзвичайних ситуацій пов’язаних із затопленням. 
Заходи щодо встановлення або вдосконалення інституційного планування 
реагування на надзвичайні ситуації (можуть включати: розроблення порядку 
реагування та дії на випадок надзвичайних ситуацій пов’язаних із затопленням, 
забезпечення органів місцевого самоврядування засобами та умовами захисту 
населення та свійських тварин, організація органами місцевого самоврядування 
планів евакуації населення тощо; організація органами місцевого 
самоврядування забезпечення населення автономними джерелами тепло– та 
енергозабезпечення, лікарськими засобами першої медичної допомоги, питною 
водою та харчовими продуктами, теплим одягом, плав засобами, рятувальні 
жилети тощо); 

M 43 – Заходи готовності. Поінформованість та готовність громадськості. 
Заходи щодо підвищення обізнаності та готовності громадськості до затоплень 
на території їх проживання (можуть включати: встановлення інформаційних 
стендів з інформацією про затоплення в межах конкретної території (карти 
загроз та ризиків затоплення, плани евакуації та дій населення у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних з затопленням, пункти 
розміщення споруд цивільного захисту тощо), встановлення інформаційних 
знаків про мітки високих вод, рекомендаційні поради щодо ведення 
господарської діяльності мінімізуючи потенційні збитки тощо. 

M 44 – Заходи готовності. Інша готовність. Інші заходи для встановлення 
або підвищення готовності до подій пов’язаних з затопленням для зменшення 
несприятливих наслідків  

M 51 – Заходи відновлення та огляду. Планування відновлення та огляду 
(можуть бути частиною заходів готовності). Заходи, що передбачають 
планування процедур відновлення будівель та споруд, інфраструктури та 
комунікації (можуть бути: підготовлені необхідні будівельні та паливно–
мастильні матеріали, заплановані можливі потенційні шлях залучення 
будівельної техніки та робочої сили для виконання ремонтно–реставраційних 
робіт тощо); Заходи щодо підтримки здоров’я та психічного здоров’я, в т.ч. 
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управління стресом; Фінансова допомога, правова допомога та допомога у разі 
безробіття у наслідок виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних з 
затопленням (можуть бути: гранти, спрощені процедури кредитування, 
процедури зменшеного оподаткування, разові компенсаційні виплати, 
пропозиції страхування життя та здоров’я населення, майна, надання 
юридичних консультацій населенню тощо); Планування потенційного 
тимчасове або постійного переселення населення; Інші заходи пов’язані з 
плануванням відновлення та оглядом. 

M 52 – Заходи відновлення та огляд. Відновлення навколишнього 
середовища. Заходи пов’язані з очищенням та відновленням внаслідок 
потенційних забруднень та засмічень територій навколишнього середовища 
(можуть бути: заходи захисту від цвілі, безпека питної води та питного 
водопостачання, безпека об’єктів поводження з відходами тощо); 

M 53 – Заходи відновлення та огляд. Інші заходи з відновлення та огляду; 
M 61 – Інші заходи. 
25. Заходи запобігання. Заходи запобігання щодо досягнення цілей 

управління ризиками затоплення передбачають комплекс дій, спрямованих 
запобігти та/або попередити виникнення потенційних збитків для здоров’я 
людей, економіки, навколишнього середовища та культурної спадщини. 
Додатком 4 до Плану управління передбачено 4 заходи, щодо запобігання 
затоплень. 

26. Заходи захисту. Заходи захисту щодо досягнення цілей управління 
ризиками затоплення передбачають комплекс дій, спрямованих на зменшення 
ймовірності затоплень у певному місці. Додатком 4 до Плану управління 
передбачено проведення 9 заходів, щодо захисту від затоплень. 

27. Заходи готовності. Заходи готовності щодо досягнення цілей 
управління ризиками затоплення передбачають комплекс дій спрямованих на 
підвищення готовності населення та територій до потенційних наслідків 
пов’язаних з затопленням. Додатком 4 до Плану управління передбачено 
проведення 10 заходів, щодо готовності. 

28. Заходи відновлення та огляду. Заходи відновлення щодо досягнення 
цілей управління ризиками затоплення передбачають, комплекс дій, 
спрямованих на якнайшвидше повернення до умов, що передували затопленню, 
а також пом’якшення соціальних та економічних впливів. Планом управління 
не передбачено жодних заходів з відновлення  

29. Інші заходи. Планом управління не передбачено жодних додаткових 
заходів, що не відповідають окремим групам. 
 

Економічний аналіз заходів спрямованих на досягнення цілей  
управління ризиками затоплень 

 
30. 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 
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кошти в межах реальних можливостей бюджетів, необхідні для виконання 
заходів, зазначених у Додатку 4.  

31. Огляд транскордонних наслідків реалізації комплексу заходів. З метою 
транскордонної співпраці щодо реалізації Плану управління обсяг 
транскордонних наслідків від реалізації комплексу заходів визначають у 
кількісних і якісних показниках. 

До кількісних показників відносять кількість заходів і частку фінансових 
ресурсів, які будуть спрямовуватись на заходи, що мають транскордонний 
вплив.  

До якісних показників відносять ефективність від реалізації запланованих 
заходів: кількість населення (міського/сільського), якому забезпечено захист від 
затоплення територій та безпечні умови проживання, кількість захищених 
населених пунктів, площа території, яка задіяна в діяльності галузей економіки 
(з визначенням ефективності для територій інших країн).  

Планом управління не передбачено заходів, які мають транскордонні 
наслідки. 
 

Перелік компетентних органів державної влади відповідальних за 
виконання плану управління ризиками затоплень 

 
32. 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),  
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

(Міндовкілля),  
Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство),  
Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон).  
 
ДСНС: 
www.dsns.gov.ua  
01601, м. Київ, вул. О.Гончара, 55 
Тел: (044) 202–32–11 
e–mail: oper@dsns.gov.ua  
 
Міндовкілля:  
www.mepr.gov.ua  
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35  
Тел: (044) 206–31–15 
e–mail: info@mepr.gov.ua  
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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  
 
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  

 
Моніторинг виконання плану управління ризиками затоплень 

 
33. Моніторинг виконання Плану управління і, зокрема, моніторинг 

статусу реалізації запланованих заходів та їх ефективності, є незамінним 
інструментом оцінки досягнення прийнятих цілей управління ризиками 
затоплення у встановлений термін.  

З метою оцінки прогресу виконання завдань, що наведені у Додатку 4, усі 
заходи містять індикатори виконання. Усі індикатори є кількісними, що 
дозволяє оцінити ступінь виконання кожного заходу окремо.  

34. 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. 

35. При розробці звітності про виконання Плану управління надається 
інформація про: 

оцінку 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. 
 

Транскордонна координація 
 

36. У басейні Дону ТПЗРЗ із транскордонним статусом не визначено, 
координація транскордонного співробітництва щодо управління ризиками 
затоплення у басейні Дону не здійснюється. 
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37. 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 Дон. 

38. План управління не містить заходи щодо забезпечення міжнародного 
співробітництва у сферах водних ресурсів та гідрометеорології. 
 

Координація з планом управління річковим басейном 
 

39. План управління має бути узгоджений з Планом управління річним 
басейном Дону 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. 

40. 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. 

41. З метою гармонізації з Планом управління річковим басейном Дону, 
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 Дону. 
 

Звіт про інформування громадськості та громадське обговорення  
проекту Плану управління 

 
42. Доступ до інформації та участь громадськості є важливими складовими 

процесу розроблення та затвердження Плану управління. 
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 на 
веб–сайті ДСНС оприлюднено: 

за три роки – інформацію про початок процесу розроблення проєкту Плану 
управління та план–графік розроблення проєкту Плану управління; 

за рік – проєкт Плану управління. 
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План–графік розроблення проєкту Плану управління затверджено наказом 
ДСНС №343 від 11.06.2019 р. 

Інформацію про початок процесу розроблення проєкту Плану управління 
та план–графік розроблення проєкту Плану управління оприлюднено на 
офіційному веб–сайті ДСНС у мережі Інтернет у розділі «Впровадження 
Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня  
2007 року про оцінку та управління ризиками затоплення» за посиланням: 
https://www.dsns.gov.ua/ua/Vprovadghennya–Directiva–2007–60–EC–of–the–Euro 
pean–Parliament–and–of–the–Council–of–23–october–2007–on–the–assessment–and 
–management–of–flood–risks.html#top. За цим же посиланням оприлюднено 
результати попередньої оцінки ризиків затоплення та інформацію щодо 
розроблення карт загроз та ризиків затоплення. 

43. Згідно з пунктом 6 Порядку ДСНС забезпечено проведення стратегічної 
екологічної оцінки проєкту Плану управління. Порядок здійснення стратегічної 
екологічної оцінки визначається Законом України «Про стратегічну екологічну 
оцінку» від 20 березня 2018 року № 2354–VIII (далі – Закон) та прийнятими на 
його основі підзаконними нормативно–правовими актами. 

Згідно з частиною четвертою статті 10 Закону з метою одержання та 
врахування зауважень і пропозицій громадськості ДСНС на своєму на 
офіційному веб–сайті у розділі «Громадянам/Консультації з 
громадськістю/Електронні консультації з громадськістю» 26 червня 2020 року 
оприлюднено заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та 
забезпечено вільний доступ громадськості до неї протягом усього строку 
громадського обговорення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
(https://www.dsns.gov.ua/ua/Elektronni–konsultaciyi–z–gromadskistyu.htm та 
https://www.dsns.gov.ua/files/2020/6/26/NewFolder/vupr_data/zayava_Dnister.pdf) 
(далі – заява). 

Повідомлення про оприлюднення заяв про визначення обсягів стратегічної 
екологічної оцінки (https://www.dsns.gov.ua/files/2020/6/26/NewFolder/ 
vupr_data/povidomlennya.pdf) оприлюднено у журналах «Надзвичайна ситуація 
плюс» і «Пожежна та техногенна безпека», а також на офіційному веб–сайті 
ДСНС у мережі Інтернет у розділі «Впровадження Директиви 2007/60/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та 
управління ризиками затоплення» за посиланням: https://www.dsns.gov.ua/ 
ua/Vprovadghennya–Directiva–2007–60–EC–of–the–European–Parliament–and–of–
the–Council–of–23–october–2007–on–the–assessment–and–management–of–flood–
risks.html#top. 

Згідно з частиною п’ятою статті 10 Закону строк громадського 
обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
встановлюється ДСНС і не може становити менш як 15 днів з дня її 
оприлюднення. У заяві та у повідомленні зазначено, що зауваження і 
пропозиції до обсягу стратегічної екологічної оцінки Плану управління 
приймаються до 20 серпня 2020 року. 

Звіт про результати громадського обговорення на офіційному веб–сайті 
ДСНС заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту 
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Плану управління (https://www.dsns.gov.ua/files/2020/Zvit/NewFolder/ 
zvit%20ekolohichna%20ozinka.odt) оприлюднено на офіційному веб–сайті ДСНС 
у мережі Інтернет у розділі «Громадянам/Консультації з 
громадськістю/Електронні консультації з громадськістю» за посиланням 
https://www.dsns.gov.ua/ua/Elektronni–konsultaciyi–z–gromadskistyu.html. Згідно 
зі звітом зауважень і пропозицій до обсягу стратегічної екологічної оцінки 
Плану управління протягом строку громадського обговорення не надходило. 

44. Листом від 22.09.2020 № 261–13830/263–2 ДСНС запропоновано 
басейновим радам – консультативно–дорадчим органам Держводагентства – 
надати відомості щодо заходів, спрямованих на запобігання виникненню 
затоплень. 

45. Згідно з частиною другою статті 12 Закону проєкт Плану управління та 
звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються на офіційному веб–
сайті ДСНС з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості. 

Згідно з частинами третьою та четвертою статті 12 Закону про 
оприлюднення проєкту Плану управління та звіту про стратегічну екологічну 
оцінку громадськість повідомляє ДСНС. Повідомлення про оприлюднення 
проєкту Плану управління та звіту про стратегічну екологічну оцінку 
публікується у друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох), 
визначених ДСНС, та розміщується на офіційному веб–сайті ДСНС. 

Згідно з планом–графіком оприлюднення проєкту Плану управління та 
звіту про його стратегічну екологічну оцінку на офіційному веб–сайті ДСНС 
здійснено у червні 2021 року та забезпечено доступ до них протягом усього 
строку громадського обговорення. 

Згідно з частиною восьмою статті 12 Закону оприлюднення проєкту Плану 
управління та звіту про стратегічну екологічну оцінку з метою одержання 
зауважень і пропозицій не виключає можливості проведення в порядку, 
передбаченому законодавством, громадських слухань, будь–яких інших форм 
публічного громадського обговорення проєкту Плану управління та звіту про 
стратегічну екологічну оцінку. 

Згідно з пунктом 6 Порядку у процесі стратегічної екологічної оцінки 
строк громадського обговорення становить не менше шести місяців з дня 
оприлюднення проєкту Плану управління та звіту про стратегічну екологічну 
оцінку. Згідно з планом–графіком громадське обговорення у процесі 
стратегічної екологічної оцінки проєктів Плану управління завершується у 
грудні 2021 року. 

Згідно з частиною дев’ятою статті 12 Закону за результатами громадського 
обговорення ДСНС готує довідку про громадське обговорення, в якій 
підсумовує отримані зауваження і пропозиції громадськості та зазначає, яким 
чином у Плану управління та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані 
зауваження і пропозиції громадськості (або обґрунтовує їх відхилення), а також 
обґрунтовує обрання саме цього Плану управління у тому вигляді, в якому він 
запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, 
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представлених до розгляду. До довідки додаються протокол громадських 
слухань (у разі проведення) та отримані письмові зауваження і пропозиції. 

Транскордонні консультації щодо проєкту Плану управління, у тому числі 
інформування та участь громадськості зачепленої держави (держав) 
проводяться згідно з вимогами статті 14 Закону. 

В процесі підготовки проекту плану управління ДСНС забезпечено 
проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту плану управління та його 
громадське обговорення. Звіт про інформування громадськості та громадське 
обговорення проекту плану управління представлено у додатку 5 до цього 
Плану. 

Згідно зі статтею 16 Закону ДСНС протягом п’яти робочих днів з дня 
затвердження Плану управління розміщує на своєму офіційному веб–сайті: 

затверджений Плану управління; 
заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

Плану управління; 
довідку про консультації з Міндовкілля та МОЗ; 
довідку про громадське обговорення. 

 
Порядок отримання інформації, у тому числі первинної, про оцінку та 

управління ризиками затоплення 
 

46. Інформаційне забезпечення заходів з оцінки та управління ризиками 
затоплення здійснюється шляхом інформаційного обміну з функціональними і 
територіальними підсистемами єдиної державної системи цивільного захисту 
відомостями про виникнення (загрозу виникнення) НС та їх наслідки, про стан 
техногенної та природної безпеки на відповідних територіях тощо.  

47. Інформація про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної 
ситуації, пов’язаної із затопленнями її можливі наслідки подається до 
оперативно-чергової служби ДСНС через оперативно-чергові служби 
територіальних органів ДСНС та оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) 
служби органів управління відповідних підсистем єдиної державної системи 
цивільного захисту по вертикалі управління - від об’єктового до місцевого, 
регіонального і державного рівнів. 

48. Час проходження інформації від органу виконавчої влади, органу 
місцевого самоврядування, територіальних органів ДСНС до оперативно-
чергової служби ДСНС в усній формі становить 5 хвилин після отримання 
інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації з 
подальшим поданням письмового підтвердження протягом години за 
допомогою технічних засобів зв’язку та передачі даних. 

49. Органи управління цивільного захисту відповідно до вимог статті 30 
Кодексу цивільного захисту зобов’язані надавати населенню через засоби 
масової інформації оперативну та достовірну інформацію, у тому числі в 
доступній для осіб з вадами зору та слуху формі, про надзвичайні ситуації, 
пов’язані із затопленнями, що прогнозуються або виникли, із зазначенням 
даних про суб’єкт, який її надає, даних щодо класифікації надзвичайних 
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ситуацій, меж їх поширення і наслідків, включаючи вплив на людей та 
навколишнє природне середовище, про спосіб інформування населення у разі 
загрози або виникнення ризику затоплення та поведінку, якої слід 
дотримуватися, а також про способи та методи захисту від затоплень. 

50. Відповідальність за інформаційне, наукове та методологічне 
забезпечення оцінки та управління ризиками затоплення покладається на 
ДСНС. 

51. 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.  

52. 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. 

 
__________________________ 

 



Додаток 1 
до Плану управління 

Спостереження, які ведуться на гідрологічних постах 
у районі басейну річки Дон 

Види спостережень 

№ Річка Пост 
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и
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. р. Сіверський Донець с. Огірцеве так так так ні так 
2. р. Сіверський Донець смт Печеніги так так так ні так 
3. р. Сіверський Донець м. Чугуїв так так так ні так 
4. р. Сіверський Донець м. Зміїв так так так ні так 
5. р. Сіверський Донець с. Протопопівка так так так ні так 
6. р. Сіверський Донець м. Ізюм так так так ні так 
7. р. Сіверський Донець с. Яремівка так так так ні так 
8. р. Сіверський Донець с. Стародубівка так так так ні ні 
9. р. Сіверський Донець м. Лисичанськ так так так ні так 
10. р. Сіверський Донець* смт Станично-Луганське так так так ні так 
11. р. Сіверський Донець* с. Кружилівка так так так ні так 
12. р. Вовча м. Вовчанськ так так так так так 
13. р. Хотімля** с. Гарашківка так так так ні так 
14. р. Уди смт Пересічна так так так ні так 
15. р. Уди смт Безлюдівка так так так ні ні 
16. р. Лопань смт Козача Лопань так так так ні так 
17. р. Харків с. Циркуни так так так ні так 
18. р. Оскіл м. Куп'янськ так так так так так 
19. р. Оскіл ГЕС Червонооскільська так так так ні так 
20. р. Казенний Торець смт Райське так так так так так 
21. р. Казенний Торець*** м. Слов'янськ так так так ні так 
22. р. Кривий Торець смт Олексієво-Дружківка так так так ні так 
23. р. Сухий Торець смт Черкаське так так так ні так 
24. р. Бахмут м. Бахмут так так так ні ні 
25. р. Бахмут м. Сіверськ так так так ні так 
26. р. Жеребець с. Торське так так так ні так 
27. р. Красна с. Червонопопівка так так так ні так 
28. р. Айдар смт Білолуцьк так так так ні так 
29. р. Айдар с. Новоселівка так так так так так 
30. р. Євсуг смт Петрівка так так так ні так 
31. р. Лугань* с. Калинове так так так так так 
32. р. Лугань* м. Зимогір'я так так так ні так 
33. р. Лугань* м. Луганськ так так так ні так 
34. р.Вільхова* м. Луганськ так так так ні так 
35. р. Деркул смт Біловодськ так так так ні так 
36. р. Велика Кам'янка**** с. Верхньогерасимівка так так так ні так 

      * Не діє з 31.12.2014 р. 
    ** Не діє з 31.12.2004 р. 
  *** Не діє з 31.12.2007 р. 
**** Не діє з 30.06.2004 р. 

_____________________ 



Додаток 2 
до Плану управління 

 
Рівні води річок району басейну річки Дон  

різної ймовірності перевищення (0,2%, 1%, 10%) 
 

Рівні води різної 
ймовірність 

перевищення, м абс 
№ Річка Пост 

0.2% 1% 10% 

Нмакс, 
м абс 

Дата 
історичного 
максимуму 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 
1 р. Айдар смт Білолуцька 69,70 69,01 67,71 68.17 01.04.1953 
2 р. Айдар с. Новоселівка 56,44 56,13 55,16 55.83 06.04.1956 
3 р. Лугань м. Зимогір’я 60,26 59,00 57,13 62.78 05.04.1996 
4 р. Вільхова м. Луганськ 47,27 45,66 42,71 45.14 25.02.1946 
5 р. Деркул смт Біловодськ 64,00 63,31 62,01 62.78 05.04.1996 

 
_____________________ 



 
Додаток 3 
до Плану управління 

Території, які мають потенційно значні ризики затоплення на ділянках водних об’єктів району басейну річки Дон 
 

 

Координати території 
Координати початку Координати кінця 

№ Назва території 
Широта 

(Пн.) 
Довгота 

(Сх.) 
Широта 

(Пн.) 
Довгота 

(Сх.) 

Довжина, 
км 

Джерело 
затоплення* 

Наслідки** 
Транскор-
донність 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
р. Айдар - с. Осинове- 
с. Маловенделівка 

49.596454 39.051258 49.006102 38.950029 114 A11 ЗЛ/ЕК ні 

2 
р. Лугань - м. Зимогір'я-  
с. Замостя 

48.621177 38.86832 48.575246 39.063823 29 A11 ЗЛ/ЕК ні 

3 
р. Біла (р. Біла Лугань) - 
смт Городище- с. 
Малокостянтинівка 

48.302624 38.663451 48.43035 38.900032 39 A11 ЗЛ/ЕК ні 

4 
р. Деркул - с. Семикозівка- 
с. Городище 

49.250637 39.592251 49.042978 39.663557 36 A11 ЗЛ/ЕК ні 

  * джерело затоплення: А11– річкове; 
** наслідки затоплення: ЗЛ – для здоров’я людей, ЕК – для об’єктів економіки 
 

Інші території, які мають потенційно значні ризики затоплення району басейну річки Дон 
Координати території 

№ Назва території 
Широта (Пн.) Довгота (Сх.) 

Джерело 
затоплення* 

Наслідки** Транскордонність 

1 2 3 4 5 6 7 
1 р. Чернушина - смт Чернухине 48.336173 38.529951 A11 ЗЛ/ЕК ні 
2 р. Ольхівка - с. Розкішне 48.489766 39.287488 A11 ЗЛ/ЕК ні 
3 р. Комишна - с. Бараниківка 49.150904 39.84804 A11 ЗЛ/ЕК ні 
4 р. Чернушина - смт Чернухине 48.336173 38.529951 A11 ЗЛ/ЕК ні 
5 р. Ольхівка - с. Розкішне 48.489766 39.287488 A11 ЗЛ/ЕК ні 

  * джерело затоплення: А11– річкове; 
** наслідки затоплення: ЗЛ – для здоров’я людей, ЕК – для об’єктів економіки 

_____________________



 
 

Додаток 4 
до Плану управління  

 
Заходи спрямовані на досягнення цілей управління ризиками затоплень для окремих територій  

у межах району басейну річки Дон на 2023–2030 роки 
Індикатор виконання 

№ 
з/п 

Тип 
заходу 

Найменування заходу 
Відповідальні 
за виконання 

Строк 
виконання 

Найменування 
індикатору 

Значення 
індикатору 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Заходи запобігання 

1. М24 Забезпечення перегляду попередньої оцінки ризиків затоплення Міндовкілля, 
ДСНС, 
Держводагентство, 
УкрГМІ (за згодою)

листопад 
2026 

Визначено 
перелік ТПЗРЗ, 
відсоток 

100 

2. M24 Розроблення та уточнення існуючих карт загроз та карт ризиків 
затоплення для територій з потенційно значними ризиками 
затоплень в районі річкового басейну Дону 

Місцеві органи 
виконавчої влади, 
органи місцевого 
самоврядування, 
ДСНС, 
Держгеокадастр, 
Держводагентство, 
УкрГМІ, Інститут 
географії НАН (за 
згодою) 

листопад
2028 

Кількість, 
одиниць 

132 

3. М24 Розроблення  Плану управління ризиками затоплення для району 
річкового басейну Дону на 2031–2036 роки 

МВС, Міндовкілля, 
Мінрегіон, ДСНС, 
Держводагентство, 
місцеві органи 
виконавчої влади, 
органи місцевого 
самоврядування  

листопад 
2030 

Забезпечено 
підготовку та 
подання на 
розгляд Уряду 
проєкту акта, 
відсоток  

100 



Продовження додатка 4 2 
1 2 3 4 5 6 7 

4. М21 Винесення в натуру (на місцевості) водоохоронних зон та 
прибережно-захисних смуг 

Органи місцевого 
самоврядування 

листопад 
2030 

Забезпечено 
виконання, 
відсоток 

100 

Заходи захисту 

5. М33 Відновлення гідрологічного режиму р. Деркул від с. Городище до  
с. Гармашівки у Біловодському  районі Луганської області 

Міндовкілля,  
Держводагентство 

грудень 
2025 

Обсяг виконаних 
робіт, км 

13,3 

6. М33 Відновлення гідрологічного режиму р. Айдар від с. Шульгінки до  
с. Проїздже у Старобільському районі Луганської області 

Луганська ОДА грудень 
2027 

–//– 17 

7. М33 Відновлення гідрологічного режиму р. Айдар від с. Бахмутівки до  
с. Штормове у Новоайдарському районі Луганської області  

–//– грудень 
2030 

–//– 22 

8. М33 Відновлення гідрологічного режиму р. Айдар поблизу с. Осинове у 
Новопсковському районі Луганської області  

Міндовкілля,  
Держводагентство 

грудень 
2026 

–//– 2 

9. М33 Відновлення гідрологічного режиму р. Камишна від  
с. Нижньобараниківка до с. Бараниківка  Біловодського району 
Луганської області 

–//– грудень 
2025 

–//– 2 

10. М33 Ремонт шлюза-регулятора на р.Айдар у с. Рибянцево 
Новопсковського району Луганської області 

–//– грудень 
2027 

Відремонтовано, 
одиниць 

1 

11. М33 Ремонт шлюза-регулятора на р.Камишна у с. Бараніківка 
Біловодського району Луганської області 

–//– грудень 
2025 

–//– –//– 

12. М33 Ремонт шлюза-регулятора на р.Камишна у с.Нижньобараніківка 
Біловодського району Луганської області  

–//– грудень 
2026 

–//– –//– 

13. M35 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 

Міндовкілля, 
Держводагентство 

грудень 
2025  

Забезпечено 
інвентаризацію, 
відсоток 

100 

Заходи  готовності 

14. М41 Проведення матеріально–технічного переоснащення  
гідрометеорологічної служби ДСНС України 

МВС, ДСНС, 
УкрГМЦ 

грудень 
2030 

Забезпечено 
модернізацію, 
відсоток 

100 

15. М44 Привести у відповідність до законодавства України Органи місцевого грудень Визначено межі 100 



Продовження додатка 4 3 
1 2 3 4 5 6 7 

землевпорядну та містобудівну документацію територіальних 
громад з врахуванням існуючих на їх територіях ризиків 
затоплення 

самоврядування, 
місцеві державні 
адміністрації, 
Держгеокадастр 

2026 населених 
пунктів, ОТГ, 
проведено 
нормативну 
грошову оцінку 
земель, уточнено 
генеральні плани 
населених 
пунктів, відсоток 

16. М42 Уточнення планів взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів, 
порядку і регламенту зв’язку, інформування, оповіщення у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями 
та виконання робіт з ліквідації їх наслідків 

Місцеві органи 
виконавчої влади, 
ДСНС, 
заінтересовані 
ЦОВВ  

Щороку до 
10 лютого 

Уточнено 
відповідні плани, 
порядки та 
регламенти,  
відсоток 

100 

17. М42 Уточнення розрахунків сил та засобів для проведення запобіжних 
заходів та виконання робіт з ліквідації наслідків  можливих 
затоплень  

ДСНС, 
заінтересовані 
центральні та 
місцеві органи 
виконавчої влади  

–//– Уточнено 
розрахунки сил та 
засобів, відсоток 

100 

18. М42 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 

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

–//– Забезпечено 
виконання, 
відсоток 

100 

19. М42 Забезпечення нормативних запасів реагентів, знезаражуючих 
засобів і реактивів для очищення та знезараження питної води, 
проведення посиленого відомчого лабораторного контролю і 
державного санітарного нагляду за якістю питної води у разі 
виникнення НС, пов’язаних із затопленнями 

Місцеві органи 
виконавчої влади, 
МОЗ, Мінрегіон 

–//– –//– 100 



Продовження додатка 4 4 
1 2 3 4 5 6 7 

20. М42 Проведення тренувань (навчань) органів управління і формувань 
територіальних підсистем та функціональної підсистеми 
протипаводкового захисту єдиної державної системи цивільного 
захисту щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій пов’язаних із 
затопленнями 

Органи місцевої 
виконавчої влади, 
Держводагентство,  
ДСНС 

Щороку –//– 1 

21. М42 Уточнення порядку доведення попереджень і оповіщень до 
населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про 
можливу загрозу затоплень та їх орієнтовні масштаби 

Місцеві органи 
самоврядування, 
органи місцевої 
влади, 
заінтересовані 
ЦОВВ, ДСНС, 
адміністрація 
Держспецзв’язку  

Щороку до 
10 лютого 

Уточнено 
порядок, відсоток 

100 

22. М42 Уточнення планів евакуації та заходів щодо життєзабезпечення 
населення і створення необхідних побутових умов у місцях 
тимчасового розміщення на період евакуації 

Місцеві органи 
самоврядування, 
органи місцевої 
влади, Національна 
поліція, ДСНС  

–//– Уточено плани та 
заходи, відсоток 

100 

23. М43 Підготовка інформаційних матеріалів та проведення заходів із 
підвищення обізнаності та готовності населення до затоплень 

Місцеві органи 
самоврядування, 
органи місцевої 
влади, 

постійно Забезпечено 
виконання, 
відсоток 

100 

 
__________________________ 



 

Додаток 5 
до Плану управління 

 
Звіт про інформування громадськості 

та громадське обговорення проекту плану управління 
 

 
У рамках здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки, 

передбаченої Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», та 
відповідно до пункту 4 Порядку розроблення плану управління ризиками 
затоплення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 квітня 2018 р. № 247, з метою одержання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості на офіційному вебсайті Державної служби України з 
питань надзвичайних ситуацій www.dsns.gov.ua у розділах 
«Громадянам/Консультації з громадськістю/Електронні консультації з 
громадськістю» та «Впровадження Директиви 2007/60/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та управління ризиками 
затоплення» у червні 2021 року оприлюднено проекти Планів управління 
ризиками затоплення для окремих територій у межах районів басейнів річок 
Вісла, Дніпро, Дністер, Дунай, Дон, Південний Буг, річок Криму, Приазов’я і 
Причорномор’я на 2023–2030 роки та звіти про їх стратегічну екологічну оцінку. 

Громадське обговорення проєктів Планів управління ризиками затоплення 
для окремих територій у межах районів басейнів річок Вісла, Дніпро, Дністер, 
Дунай, Дон, Південний Буг, річок Криму, Приазов’я і Причорномор’я на 2023–
2030 роки триватиме до 17 грудня 2021 року.  

З урахуванням наданих під час громадського обговорення зауважень та 
пропозицій цей додаток буде оновлено та доповнено. 

 
_____________________ 

 


