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Снижение уязвимости к экстремальным 

паводкам и изменению климата в бассейне 

реки Днестр 
 

Моделирование и картографирование рисков затоплений в районе 
Могилев-Подольский – Атаки 

П. Коломиец, М. Железняк, Н.Дзюба, УЦЕВП 

О. Ищук, Центр “ГИС Аналитик” 



Цифровая карта высот (DEM) территории Могилев-Подольский – Атаки, 
включая топографию суши и батиметрию реки, была создана из 
геодезических данных (масштаб 1:10 000) и сонарного промера глубин 
реки 

Длина – 12км,  

общая площадь – 9.5км2 



Результаты моделирования 
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Сценарии: 

1) QHPP = 3426 м3/с – 2008 год (3%) 

2) QHPP = 5600 м3/с – 1% исторический 

3) QHPP = 6700 м3/с – 1% будущий климат 
                                              15% увеличение 



Смоделированная динамика затопления района Могилев-Подольский – 

Атаки во время прохождения паводка июля 2008-го года 
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Таблиця небезпечних позначок по посту Могилів-Подільський  

(по результатах спостережень під час дощового паводку в липні 2008 року) 

 
     Назва поста  Рівень, 

см  
                          Якої шкоди зазнає господарський об’єкт 

Могилів- 
Подільський 

600 Підтоплення пристані та підсобних приміщень. 

Могилів- 
Подільський 

650 Починається вихід води в місто через труби каналізаційної системи.  

Могилів- 
Подільський 

660 Підтоплюється вул. Дачна (домоволодіння, які прилягають до 
прибрежної смуги)(189 буд.), вул. М.Грушевського (76 буд.), провулок 
Жовтневий,  
вул. Фізкультурна (18 буд.), територія між МРЕВ ДАЇ та тепличним 
комбінатом, вулиця та провулок Горького від "Київрічфлоту" (затон) 
до кінця м. Могилева-Подільського, присадибні земельні ділянки, 
турбаза, табір відпочинку "Артек".   

Могилів- 
Подільський 

800 Додатково до попередніх добавляються вул. Параскеївська (18 буд.),  
вул. Карбишева (53 буд.), провулок Глинського (33 буд.), вул. ІІІ 
Гвардійська (117 буд.), вул. Осипенка (1 буд.). 

Могилів- 
Подільський 

920 Додатково до попередніх добавляються провулок Горького (58 буд), 
вулиці Гоголя (39 буд.), Стависька (157 буд.) 

 

 

Могилев-Подольский – Атаки 
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Уровень воды: 920см над нулем поста (28.07.2008) 

Flooded buildings = 42.5% 

Flooded streets = 26.7% 



           Ris(f) = Р·((Nsf / Tf)·Vtf·Vsf·Vsd·(1 / Ns) + Ris(af>2))* 
 
Р - среднегодовая вероятность затопления вследствие наводнения или аварии; 

Nsf - количество населения в населенных пунктах, которые может затопить; 

Tf - общее время, в течении которого держится затопление; 

Ns - количество населения региона, где осуществляется оценка риска; 

Vtf - уязвимость населения в зависимости от времени подхода волны; 

Vsf - уязвимость населения в зависимости от возраста; 

Vsd - уязвимость населения в зависимости от глубины затопления; 

Ris (af> 2) - потенциальный индивидуальный риск жизнедеятельности от потенциально-

опасных объектов, попавших в зону затопления глубиной > 2 м. 

* параметры, которые определяются с помощью ГИС 

P - average likelihood of flooding due to flood or hydraulic failure; 

Nsf - population in the settlements that can get in the zone of flooding; 

Tf - the total time during which keeps flooding; 

Ns - number of the region where the risk assessment; 

Vtf - vulnerability of the population depending on time of wave approach; 

Vsf - vulnerability of the population depending on age; 

Vsd - vulnerability of the population depending on the depth of flooding; 

Ris (af> 2) - a potential individual risk of life from potentially dangerous objects that were flooding into 

the area> 2 m 
* parameters that are defined using GIS 

Calculation of potential average annual individual risk for life from flooding 

Расчет потенциального среднегодового индивидуального риска 

жизнедеятельности от затопления 

             Анализ рисков                                                    Risk analysis 



Карта рисков по данным прогноза затоплений 
паводком 1% с учетом изменений климата 


