
Спостереження та Спостереження та іінформування  нформування  
про загрозу виникнення повеневої про загрозу виникнення повеневої 
ситуації ситуації в системі управління в системі управління 
водними ресурсами БУВР Тисиводними ресурсами БУВР Тиси

Мирочник Т.Н – начальник відділу ТЕБ Мирочник Т.Н – начальник відділу ТЕБ 
та протипаводкового захистута протипаводкового захисту



  

Рельєф та гідрологічна сіткаРельєф та гідрологічна сітка
ЗакарпаттяЗакарпаття

Середня густина річкової 
сітки – 1,7 км/кв.км.  
Всього в області протікає 
9426 рік сумарною довжиною 
19723 км.



  

Паводки в басейні р.Тиси:Паводки в басейні р.Тиси:



  

  ПРОГРАМА ПРОГРАМА 
комплексного протипаводкового комплексного протипаводкового 
захистузахисту   в басейні р. Тиси у  в басейні р. Тиси у 
Закарпатській областіЗакарпатській області
  на 2006 - 2015 рокина 2006 - 2015 роки

затверджена постановою Кабінету Міністрів Українизатверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2006 року № 130від 13 лютого 2006 року № 130



  



  

Розрахункові показникиРозрахункові показники Одиниця Одиниця 
вимірувиміру

РезультатРезультат

1.1. Загальна протяжність Загальна протяжність 
відновлених та новихвідновлених та нових  
протипаводкових дамбпротипаводкових дамб

кмкм 907907

2. Відрегульовані русла річок2. Відрегульовані русла річок кмкм 179179

3. Сумарний регулюючий об'єм 3. Сумарний регулюючий об'єм 
        протипаводкових ємностей (42) протипаводкових ємностей (42) 
  
        та польдерів (24)та польдерів (24)

млн. ммлн. м33 543543

44. Захист від шкідливої дії вод:. Захист від шкідливої дії вод:
        населені пунктинаселені пункти
        виробничі об’єктивиробничі об’єкти
        сільськогосподарські угіддясільськогосподарські угіддя

шт.шт.
шт.шт.

тис. гатис. га

500500
26002600
200200

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ 
ПРОТИПАВОДКОВОЇ ПРОГРАМИ В БАСЕЙНІ р. ТИСИПРОТИПАВОДКОВОЇ ПРОГРАМИ В БАСЕЙНІ р. ТИСИ



  

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
СХЕМИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОТИПАВОДКОВОГО ЗАХИСТУ В БАСЕЙНІ Р. ТИСИСХЕМИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОТИПАВОДКОВОГО ЗАХИСТУ В БАСЕЙНІ Р. ТИСИ

В результаті виконання В результаті виконання 
заходів передбачених заходів передбачених 

Схемою, витрати Схемою, витрати 
зменшаться до 3,2 тис. мзменшаться до 3,2 тис. м33/c/c, , 

а рівень води на 1,0 – 1,5 ма рівень води на 1,0 – 1,5 м

Зменшення витрат з території України на  35-40 % (розрахунок на 1% Зменшення витрат з території України на  35-40 % (розрахунок на 1% 
забезпеченість паводку, тобто повторюваністю 1 раз на 100 років) забезпеченість паводку, тобто повторюваністю 1 раз на 100 років) 

с. Ділове Q = 1,4 тис.м3/с



  

Паводок на р. Тиса, с.Бобове

червень 2010 р.



  



  

Нормативне забезпечення 

Організація роботи під час проходження паводків 
проводиться відповідно:

-Регламенту взаємодії центральних та місцевих 
органів виконавчої влади в межах Урядової 
інформаційно-аналітичної системи з питань 
надзвичайних ситуацій (затверджена форма та схема 
подання інформації про НС) 

-Положенню про діяльність Басейнового управління 
водних ресурсів річки Тиса та його підрозділів у 
період паводків

-Регламентам взаємодій із сусідніми державами - 
Румунією, Угорщиною, Словаччиною розробленим та 
затвердженим на рівні Уповноважених Урядів 



В БУВР Тиси  розроблено та діє 

Положення
про діяльність Басейнового управління 

водних ресурсів ріки Тиса та його 
підрозділів у період паводків.

 На підставі прогнозів рівнів води на річках і 
системах згідно прогнозу та аналізу розвитку 
гідрологічної ситуації   водяться відповідні ступені  
протипаводкового захисту .



Ступені захисту

І ступінь - при підйомі рівнів води в річках і каналах до   
     рівня корінних берегів

ІІ ступінь - при виході рік на заплави, частковому   
     підтопленню сільськогосподарських угідь; 

ІІІ ступінь - при підйомі рівнів води на відмітку, що не 
досягає відмітки гребеню водозахисної дамби на 
70 см, та значне затоплення сільгоспугідь на 
меліоративних системах



Завдання АІВС-«Тиса»Завдання АІВС-«Тиса»

 Прогнозування дощових, тало-дощових і селевих Прогнозування дощових, тало-дощових і селевих 
паводків. паводків. 

 Контроль параметрів та прогнозування якості Контроль параметрів та прогнозування якості 
природних і скидних вод.природних і скидних вод.

 Прогнозування зон затоплення і можливих збитків від Прогнозування зон затоплення і можливих збитків від 
затоплення  дощовими, тало-дощовими і селевими затоплення  дощовими, тало-дощовими і селевими 
паводками. паводками. 

 Розробка оперативних планів протипаводкових Розробка оперативних планів протипаводкових 
заходів.заходів.  

Спільна українсько-угорська автоматизована Спільна українсько-угорська автоматизована 
інформаційна система АІВС-”Тиса”інформаційна система АІВС-”Тиса”  



  

Українсько-Угорська автоматизована Українсько-Угорська автоматизована 
система моніторингу паводків  «Тиса»система моніторингу паводків  «Тиса»



  

Українсько-Угорська автоматизована Українсько-Угорська автоматизована 
система моніторингу паводків  «Тиса»система моніторингу паводків  «Тиса»

м. Ніредьгаза, Угорщина

==



  

Автоматизовані вимірювальні станціїАвтоматизовані вимірювальні станції
на р. Тисана р. Тиса



  

Автоматизована інформаційно-вимірювальна система для прогнозу паводків і управління 
водними ресурсами в басейні р. Тиса в Закарпатській області (АІВС-"Тиса")

Автоматизована вимірювальна станція на р. Біла Тиса, с. Луги



  

Автоматизована інформаційно-вимірювальна система для прогнозу паводків і управління 
водними ресурсами в басейні р. Тиса в Закарпатській області (АІВС-"Тиса")

Автоматизовані вимірювальні станції (якості води та гідрологічна) на р. Тиса, м. Тячів



  

Автоматизована інформаційно-вимірювальна система для прогнозу паводків і управління 
водними ресурсами в басейні р. Тиса в Закарпатській області (АІВС-"Тиса")

Автоматизована вимірювальна станція на р. Тиса, с. Крива



  

Українсько-Угорська автоматизована система моніторингу Українсько-Угорська автоматизована система моніторингу 

паводків  «Тиса»паводків  «Тиса»

44 44 автоматизовані станціїавтоматизовані станції



  

Автоматизована інформаційно-вимірювальна система для прогнозу паводків і управління 
водними ресурсами в басейні р. Тиса в Закарпатській області (АІВС-"Тиса")

Дані окремої АВС     
(р. Боржава, с. Довге)



  

Автоматизована інформаційно-вимірювальна система для прогнозу паводків і управління 
водними ресурсами в басейні р. Тиса в Закарпатській області (АІВС-"Тиса")

У базу даних виміри 
АВС заносяться із 5-
хвилинним інтервалом



  

Система автоматизованого гідрологічного Система автоматизованого гідрологічного 
моніторингу з моніторингу з 4444 автоматизованими  автоматизованими 
вимірювальними станціями (Авимірювальними станціями (АIIВС)ВС)



  

Центр збору інформації в м. Ужгород з необхідним технічним Центр збору інформації в м. Ужгород з необхідним технічним 
та програмним забезпеченням (та програмним забезпеченням (iiFIX Dynamics, Meteosat, FIX Dynamics, Meteosat, 

FETIRA, FETIRA, ArcArcGISGIS,, MapInfo, MS Access); MapInfo, MS Access);



  

Програмне забезпечення для контролю спільної Програмне забезпечення для контролю спільної 
українсько-угорської  автоматизованої українсько-угорської  автоматизованої 

гідрометеорологічної моніторингової системи гідрометеорологічної моніторингової системи 
(Україна)(Україна)



  

База данБаза даних та ряди спостереженьих та ряди спостережень

У базу даних виміри 
АВС заносяться із 5-
хвилинним інтервалом

Статистика опадів.

(р. Боржава, с. Довге)

Рівні води, р.Боржава, 
Довге



  

Программа радарних знімків  в режимі реального часу Программа радарних знімків  в режимі реального часу 
відображає інтенсивність опадів в басейні р. Тисавідображає інтенсивність опадів в басейні р. Тиса



  

Протягом 2010 року по Закарпатській області формувалось 

15 паводків з різною ступеню захисту

Рівень води р. Латориця м.Чоп, протяго 2010 року.

І ступінь захисту

ІІ ступінь захисту

ІІІ ступінь захисту

Історичний максимум



  

Загальна сума опадів за минулий рік перевищила  норму в цілому у 1,2-1,5 рази

Загальна кількість опадів, що випала в низинній частині р.Латориця за 2010 рік

норма



  Населення та органи влади 

Басейн
р. Тиса

Ужгород (Центр збору і обробки інформації)

Вимірювання Зв’язок

База даних Модель Прогноз Рішення

Зв’язок Отримувачі інформації

Поширення Поширення 
результатіврезультатів



  

смт. Вілок р. Тиса 10.12.2010 р. Водомірна рейка



  

АІВС«Тиса»АІВС«Тиса»

Дані Оперативне 
оповіщення

Ряд

Спостереження

Моделююче 
програмне 

забезпечення

Аналізуюче 
програмне 

забезпечення

Зона 
затоплення

Максимальні 
прогнозовані 

рівні

Поперечні 
перерізи русел 

рік

Цифрова карта 
місцевості 
(височин)

Управлінські рішенняУправлінські рішення

Принципова схема отримання, Принципова схема отримання, 
обробки та розповсюдження інформаціїобробки та розповсюдження інформації



  
3333

ЗАТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ У ТРАНСКОРДОННОМУ  БАСЕЙНІ ТИСИЗАТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ У ТРАНСКОРДОННОМУ  БАСЕЙНІ ТИСИ



  



  

Зони  затоплення  при проходженні 
паводків різної забезпеченості



Моделювання розвитку паводкової ситуації на меліоративній системі у випадку 
прориву дамби р.Тиса (українсько-угорський план локалізації паводків на 

Берегівській меліоративній системі)

Автоматизована інформаційно-вимірювальна система для прогнозу паводків і управління 
водними ресурсами в басейні р. Тиса в Закарпатській області (АІВС-"Тиса")



  

Результати гідравлічних розрахунків
представлені на поздовжньому профілі ділянки



  

Фрагмент ділянки заплави р.Уж з зоною затоплення 
при проходженні паводків 1 % забезпеченості



  

Зони ризику та їх використання 

а). Вся територія, 
що затоплюється 

паводками 
10% забезпеченості, 
може бути віднесена 

до другої зони ризику;

б). Територія, що 
знаходиться між 

кордонами зон затоплення 
при проходженні паводків 

10% та 5% забезпеченості  може 
бути віднесена до третьої зони ризику;

в). Територія, що знаходиться між кордонами зон затоплення 
при проходженні паводків 5% та 1% забезпеченості  може бути 
віднесена до четвертої зони ризику.



  

Фрагмент ділянки заплави з зонами ризику



  

Відомча схема оповіщення в період формування та проходження паводківВідомча схема оповіщення в період формування та проходження паводків

Штормові попередження 

ЦГМ

Штормові попередження 

ЦГМ

БУВР ТИСИБУВР ТИСИ

Кризовий Центр Кризовий Центр 
Держводагентства Держводагентства 

УкраїниУкраїни

ПМК та 
підрядні 

організації
Районні 
комісії 

ТЕБ та НС

Районні 
комісії 

ТЕБ та НС

Міжрайонні 

управління водного 

господарства

Міжрайонні 

управління водного 

господарства

Обласна комісія 

ТЕБ та НС

Головне управління 
МНС України в 

Закарпатській області

Водогосподарські 

організації сусідніх 

країн

Водогосподарські 

організації сусідніх 

країн

Веб-сайтВеб-сайт

Дані АІВС ТИСАДані АІВС ТИСА

ОДБВО в 
Закарпатській 

області



  

Гео-інформаційна система БУВР ТисиГео-інформаційна система БУВР Тиси  



  

База об’єктів водогосподарського комплексу База об’єктів водогосподарського комплексу 

Закарпатської області Закарпатської області FRAM2FRAM2  



  

Внесення та коригування даних за допомогою Внесення та коригування даних за допомогою 
форм та супутникових знімківформ та супутникових знімків



  

Визначення зон затоплення за Визначення зон затоплення за 
допомогою ПЗдопомогою ПЗ ArcGIS 9 ArcGIS 9



  

Комплексний план дій районних держадміністрацій по 
захисту населення від шкідливої дії вод



  

План дій для сільських рад 

варіантваріант Відмітка ЛЛВідмітка ЛЛ Средня висота, мСредня висота, м Об’єм грунту, м3Об’єм грунту, м3
Кількість мішківКількість мішків

по 0,035 м3по 0,035 м3

1212 106,4106,4 3,143,14 1811818118 517657517657

33 105,1105,1 1,841,84 1061710617 303340303340

4;104;10 105,6105,6 2,342,34 79127912 226056226056

66 105,3105,3 2,042,04 1177111771 336312336312

77 105,7105,7 2,442,44 1407914079 402256402256

99 105,4105,4 2,142,14 1234812348 352798352798

1111 106,4106,4 3,143,14 1811818118 517657517657

Можливі сценарії розвитку подій при прориві дамб, з детальним описом 
заходів для пропуску паводку з мінімальними наслідками



  

Лінії захисту с.Чома при різних Лінії захисту с.Чома при різних 
варантах можливого затопленняварантах можливого затоплення



  Допомога України в обвалуванні мішками с. 
Лонья (Угорщина). Березень 2001 р. 



  

Управління паводками за Управління паводками за 
допомогою ГІС системдопомогою ГІС систем



  

Створення Центру збору, обробки та передачі даних ПЛ



  

Проведення польових семінарів в сс.Бадалово, Батрадь, Есень  



  

Для населення
Інформаційні матеріалиІнформаційні матеріалиНавчальні тренінгиНавчальні тренінги

Основні заходи безпеки
при загрозі затоплення.

Добре одягніть дітей, хворих та літніх людей, одягтися самі, візьміть необхідні 
речі, невеликий запас продуктів харчування на перший час, медикаменти, 
гроші, цінності та документи (на майно, ощадні та ін..),  а особливо ті, що 
засвідчують вас і вашу родину.
Якщо ви проживаєте на першому поверсі або на нижніх поверхах і якщо на 
вулиці спостерігається швидкий підйом води, необхідно залишити квартиру, 
піднятися на верхні поверхи.

Дії в зоні раптового затоплення
під час повені, паводка

Зберігайте спокій, уникайте паніки. Швидко зберіть потрібні документи,  
цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі.
Надайте допомогу дітям, інвалідам і людям похилого віку. Вони підлягають 
евакуації в першу чергу.
По можливості негайно залишіть зону затоплення. Перед виходом з будинку 
відключіть електрику та газ, перекрийте воду та по можливості каналізацію, 
погасіть вогонь у печах. Закрийте вікна й двері, якщо є час - закрийте вікна й 
двері першого поверху дошками (щитами), плівкою, мішками з піском.
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