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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема підтоплення територій досить по�

ширена в Україні. Гостро постає ця проблема в
південно�східному регіоні України, особливо,
гірських районах Карпат та Полісся. Щороку
економічні збитки у масштабах держави сягають
2,4 млрд грн. Пошкоджено близько 12 тис. архі�
тектурно�історичних пам'яток. За прогнозами
експертів, у майбутньому ці процеси будуть на�
ростати, а збитки тільки збільшуватися. В цілому
процес підтоплення земель проявляється на 27%
території країни. У зоні потенційно підтоплених
територій знаходиться понад 150 тис. га забудо�
ваних територій. У більш ніж 20 великих містах
підтоплені площі перевищують 1000 га [1, с. 35].
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ECONOMIC LOSSES FROM FLOODING OF THE TERRITORIES OF UKRAINE

Статтю присвячено обгрунтуванню економічних збитків від підтоплення водами на території України та здійснен<
ня заходів щодо їх запобігання. Поширення процесу підтоплення територій населених пунктів і орних земель, що
завдають великі збитки для державного бюджету та інфраструктури регіонів. У статті проаналізована динаміка змін
підтоплення в населених пунктах та орних землях. Висвітлено показники площ уражених орних земель території
України, охоплених підтопленням. Наведено розрахунок збитків від вилучення сільськогосподарських угідь. Відзна<
чено нормативи збитків для різних сільськогосподарських угідь. Розглянуто сучасний стан захисних гідротехнічних
споруд, протипаводкових дамб, заходи щодо укріплення берегових ліній річок. Показано формули для розрахунку
збитків від підтоплення територій України. Зазначено можливість вдосконалення законодавства і створення програ<
ми, що дозволить запобігти і ліквідувати дії підтоплення територій України.

The article is devoted to the substantiation of economic losses from water flooding on the territory of Ukraine and
implementation of measures for their prevention. Distribution of the process of flooding of the territories of settlements
and arable land, causing great losses for the state budget and the infrastructure of the regions. The article analyzes the
dynamics of flood changes in settlements and arable lands. The indicators of the areas of affected arable lands of the
territory of Ukraine covered by flooding are highlighted. The calculation of losses from the withdrawal of agricultural
land is given. The norms of losses for various agricultural land are noted. The current state of protective hydrotechnical
structures, flood dams, measures for strengthening coastal lines of rivers is considered. The formulas for calculation of
losses from flooding of territories of Ukraine are shown. The possibility of improving legislation and creating a program
that will prevent and eliminate the flooding of the territories of Ukraine is noted.

Ключові слова: підтоплення території, економічні збитки, підтоплення орних земель,
ліквідація наслідків, процес підтоплення, нормативи збитків.

Key words: flooding of the territory, economic losses, flooding of arable land, liquidation of
consequences, process of the flooding, norms of losses.

Внаслідок підтоплення території від пове�
ней і паводків виникають надзвичайні ситуації,
що завдають збитків, які можна поділити на
економічні, екологічні та соціальні. Об'єктами
цього негативного впливу є різка зміна погоди
та людина. Щорічно економічні збитки станов�
лять, за експертною оцінкою Інституту гідро�
техніки і меліорації, близько 500 гривень на
один гектар. У надзвичайно вологі роки втрати
зростають у рази.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему підтоплення досліджують
М.І. Дробноход, М.С. Огняник, І.О. Садовен�
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ко, А.Б. Ситников, А.Я. Сохнич, Г.І. Рудько,
В.М. Шестопалов, С.С. Дубняк, Г.Є. Жуйков,
В.С. Сніговий, В.О. Ушкаренко та інші [2, c. 127].
В цілому обгрунтували причини та фактори
підтоплення як природні, так і техногенного
характеру. вони зробили оцінку збитків від
підтоплення територій України, але залиши�
лось недоопрацьованою програма з поперед�
ження й ліквідації дій підтоплення земель.

За результатами аналізу, прямі збитки від
підтоплення щорічно становлять до 5 млн грн,
а в роки активізації збитки сягають до 10 млн
грн, як це було у 1998 р. Крім прямих збитків,
від підтоплення потерпають близько 16 млн осіб
на території загальною площею до 70 тис. кв.
км. За експертними оцінками економічні збит�
ки становлять у сільській місцевості від 300 до
500 грн, у містах і селищах — до 10—12 тис. грн
на 1 га підтоплених земель [3, с. 92].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтування економічних

збитків від підтоплення водами на території
України та здійснення заходів щодо їх запобі�
гання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Впродовж останніх десятиліть в Україні
поширюється процес підтоплення земель, який
завдає збитків не тільки землям сільськогоспо�

дарського призначення, але й населеним пунк�
там.

Результати оцінювання динаміки розвитку
процесу підтоплення свідчать, найбільше від
підтоплення потерпають центральні й південні
області України. Порівнявши показники за
1982—2009 рр., й 1999—2009 рр., процес підтоп�
лення земель України зріс на 14,1% (табл.1) [2,
c. 129]. За 1999—2009 рр. процес підтоплення
поширився на всю територію України. Серед
яких Волинська, Житомирська, Одеська, Ми�
колаївська, Херсонська області. Процес набу�
ває глобального характеру.

Найбільш масштабний паводок за останні
роки стався у липні 2008 року на території 6 ад�
міністративних областей Західної України. За
даними міністерства надзвичайних ситуацій Ук�
раїни, внаслідок цього лиха загинуло понад 30
осіб, відбулося підтоплення 784 населених
пунктів, понад 44000 житлових будинків та 57000
гектарів сільськогосподарських угідь [2, c. 129].

Серед причин поширення процесу підтоп�
лення чинне місце займає незадовільний стан,
або повна відсутність захисних гідротехнічних
споруд. Процес будівництва та ефективного
обслуговування гідротехнічних споруд фактич�
но майже припинився.

Схожа ситуація з підтопленням склалась і
з орними землями (таблиця 2) [4, с. 87].

Аналізуючи таблицю 2 [4, c. 87], видно, що з
кожним роком збільшується площа орних

Адміністративні 
області 

Підтоплено 
у 1980-1982 рр. 

Підтоплено
у 1999-2009 рр. 

Відношення показників 
1980-2009 рр. 

міст та 
селищ 

Загальна площа 
підтоплення 
земель, тис. га 

міст та 
селищ 

Загальна площа 
підтоплення 
земель, тис. га 

міст 
та 

селищ 

Загальна площа 
підтоплення 
земель, тис. га 

Вінницька 4 30,2 10 89,5 2,5 2,96 
Волинська 0 0 11 12910,0 11,0 0,0 
Дніпропетровська 30 104,3 43 728,5 1,4 6,98 
Донецька 10 35 42 303,5 4,2 8,68 
Житомирська 1 0 55 1975,9 55,0 0,0 
Закарпатська 0 0 27 302,4 0,0 0,0 
Запорізька 13 72,9 24 319,3 1,8 4,38 
Івано-Франківська 0 0 - 0,78 0,0 0,0 
Київська 5 21,1 23 810,7 4,6 38,4 
Кіровоградська 5 1,0 11 14,2 2,2 14,2 
Луганська 38 48,1 34 16,4 0,9 0,34 
Львівська 1 15,2 17 21,7 17,0 1,43 
Миколаївська 8 73,5 10 1282,0 1,25 17,5 
Одеська 35 136,9 40 1352,0 1,1 9,88 
Полтавська 13 81,4 22 851,3 1,7 10,46 
Рівненська 0 0 19 1279,2 0,0 0,0 
Сумська 9 39,7 20 42,3 2,2 1,07 
Тернопільська 0 0 10 0 0,0 0,0 
Харківська 17 77 32 301,9 1,9 3,92 
Херсонська 15 62,2 19 1045,4 1,3 16,81 
Хмельницька 12 1,7 19 0 1,6 0,0 
Черкаська 4 35,4 8 8,0 2,0 0,23 
Чернігівська 14 2,6 18 41,6 1,3 16,0 
Чернівецька 8 43,2 11 442,6 1,4 10,25 
Всього 242 881,4 245,3 1005,8 5,6 163,8 

Таблиця 1. Динаміка розвитку процесу підтоплення міст, селищ на території України
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підтоплених земель. Найбільших збитків зазна�
ли Харківська, Дніпропетровська, Донецька,
Кіровоградська, Луганська та Миколаївська
області. Збільшення кількість підтоплених зе�
мель. Якщо взяти до уваги відсоткове відношен�
ня, то за 40 років площа підтоплених земель в
Україні зросла на 60,53%.

Одним із шляхів вирішення проблеми є бу�
дівництво захисних споруд на річках, що доз�
волять зберегти орні землі, території населе�
них пунктів від підтоплення.

Основними захисними заходами на річках
є регулювання річок, будівництво протипавод�
кових дамб та берегових укріплень.

Найбільше в захисних заходах на річках
потребує Житомирська (обсяг фінансування
183,2 млн грн), Закарпатська (обсяг фінансу�
вання 255,9 млн грн), Одеська (обсяг фінансу�
вання 102,7 млн грн) та Чернігівська (обсяг
фінансування 136,1 млн грн) області. Це зумов�
лено перш за все географічним положенням
цих областей, де через сходження снігу навесні
не рідкі паводки. Захисні споруди (протипавод�
кові дамби і берегові укріплення) призначенні
для боротьби з цим явищем, проте вони потре�
бують постійного оновлення і нагляду за їх ста�

ном, що майже не здійснюється. Проте фінан�
сування заходів на річках зросло приблизно в
три рази в період 2012—2016 рр. (з 477,28 млн
грн до 794,0 тис. грн).

Найбільша протяжність протипаводкових
дамб і берегових укріплень у Закарпатській
області — 34,3 км і 32,2 км відповідно. Основ�
ною причиною посилених заходів на річках у
Закарпатській області є неконтрольована ви�
рубка лісів. Як наслідок, на захист області від
підтоплення виділяється найбільше коштів з
державного бюджету порівняно з іншими об�
ластями України.

Розрахунок збитків від вилучення або по�
рушення сільськогосподарських угідь внаслі�
док підтоплень провадиться на базі норматив�
них показників збитків для різних видів
сільськогосподарських угідь по областях за
такою формулою [5]:

)г\Р(с+)г\Р(с=г)\Р(с 21 (1).
Збитки від вилучення сільськогосподарсь�

ких угідь з користування ( ) розраховуєть�
ся за формулою [5]:

ПН=)г\Р(с 1 × (2),
де Н — норматив збитків (узагальнений вар�

тісний показник розміру заподіяної шкоди,

Адміністративні 
одиниці 

Площа, тис. га 
1962 р. 1982 р. 1987 р. 1990 р. 2002 р. 

Вінницька 501,6 569,0 664,2 746,4 732,9 
Волинська 78,9 122,6 136,2 128,0 129,1 
Дніпропетровська 718,0 824,2 986,6 930,9 1026,8 
Донецька 704,7 887,7 1252,9 988,9 1271,2 
Житомирська 25,1 44,0 51,4 52,9 66,5 
Закарпатська 12,5 35,1 141,6 36,6 37,2 
Запорізька 548,1 608,6 635,6 645,8 769,8 
Івано-
Франківська 

65,3 78,8 125,9 80,8 95,9 

Київська 113,3 128,1 168,4 142,0 172,8 
Кіровоградська 653,3 787,4 987,0 915,0 1000,1 
Луганська 747,1 884,2 1205,7 996,5 1195,3 
Львівська 84,8 87,3 237,9 198,9 240,0 
Миколаївська 612,2 664,2 835,6 700,9 903,0 
Одеська 859,3 886,1 1163,9 936,3 1255,8 
Полтавська 183,8 219,5 291,3 296,3 352,8 
Рівненська 97,7 111,2 136,4 137,2 128,1 
Сумська 158,4 193,1 275,5 236,0 291,0 
Тернопільська 238,8 251,1 325,1 287,1 372,4 
Харківська 615,7 762,8 999,4 836,3 1036,8 
Херсонська 102,3 113,1 177,5 128,9 229,3 
Хмельницька 413,2 443,0 510,9 498,8 574,4 
Черкаська 234,4 284,5 359,0 301,7 360,5 
Чернігівська 32,8 35,2 51,2 44,6 59,5 
Чернівецька 58,6 127,6 208,0 140,3 209,1 
АР Крим 133,0 142,7 228,7 147,7 303,1 
Всього 7992,1 9271,1 12148,6 10914,7 12829,45

Таблиця 2. Площа ураження орних земель території України
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який умовно відповідає вартісному виміру уне�
можливення використання продуктивності
землі) для різних видів сільськогосподарських
угідь;

П — площа сільськогосподарських угідь
відповідного виду, які вилучаються з користу�
вання, га.

Нормативи збитків для різних видів сіль�
ськогосподарських угідь областей представ�
лені в таблиці 3 [5].

З таблиці 3 [5] відзначимо, найбільші нор�
мативи збитків для різних сільськогосподарсь�
ких угідь в центральній частині (Дніпропет�
ровська, Кіровоградська області) і східній час�
тині України (Харківська і Донецька області).
Це пов'язано перш за все зі збільшенням тери�
торій підтоплених земель. Тому необхідно
створити програму, яка визначить напрями дій
з ліквідації наслідків процесу.

Основні напрями дій з ліквідації наслідків
підтоплення територій:

1. Упорядкування та підтримання в належно�
му стані існуючого поверхневого водовідводу [6]:

— перебудова відкритих та закритих колек�
торів по руслу тимчасових водотоків, ярів, ба�
лок з відновленням їх пропускної спромож�
ності, дренуючих властивостей та забезпечен�
ням самопливного відводу дренажних вод з те�
риторій міст і селищ;

— створення під час реконструкції та забудо�
ви міст і селищ нових мереж зливової каналізації;

— перебудова системи водовідводу та облад�
нання мережі зливової каналізації пристроями
для уловлювання засмічуючих речовин;

— посилення контролю за станом міських
територій та своєчасним збиранням відходів;

— розроблення і введення в дію системи оцін�
ки діючих очисних споруд та обліку міських
зливових стоків із створенням відповідної
інформаційної бази даних.

2. Відновлення функціонування дренажних
систем та споруд інженерного захисту [6]:

— посилення контрою за роботою дренаж�
них систем, станом гідротехнічних споруд та
захищених територій;

— своєчасний ремонт та заміна спрацьова�
ного обладнання дренажних насосних станцій,
свердловин вертикального дренажу, гідротех�
нічних споруд;

— реконструкція існуючих дренажних сис�
тем з впровадженням результатів наукових
розробок;

— проведення інвентаризації та обліку дре�
нажних систем і споруд інженерного захисту
під затоплення, створення відповідної інфор�
маційної бази даних;

— будівництво та реконструкція захисних
дамб, берегоукріплення.

— зменшення причин і факторів підтоплен�
ня, запобігання розвитку цього процесу:

— скорочення обсягів водоспоживання з
впровадженням сучасних водозберігаючих тех�
нологій;

— застосування в промисловості оборотно�
го і повторно�послідовного використання води
на рівні 90—92% загального обсягу води, що ви�
користовується промисловими підприємства�
ми;

— зменшення витрат види і скидання за�
бруднених стічних вод за рахунок удоскона�
лення технологічних процесів у металургійній,
коксохімічній, гірничо�добувній та інших галу�
зях промисловості;

— використання для потреб промисловості
підземних вод, не придатних для питного во�
допостачання;

— забезпечення обліку використання води;
— ліквідація диспропорцій потужностей

водопроводів та мереж каналізації;
— заміна аварійних водопровідних та кана�

лізаційних мереж, спрацьованого обладнання;
— відновлення роботи підземних водоза�

борів, розташованих у межах міських тери�
торій, припиненої внаслідок забруднення під�
земних вод;

Регіон 

Види сільськогосподарських угідь
рілля

(багаторічні 
насадження) 

сіножатті пасовища 

Області:  
Вінницька 502,3 261,3 228,3
Волинська 465,5 226,5 198,8
Дніпропетровська 537,6 225,6 198,4
Донецька 509,1 215,6 188,9
Житомирська 424,4 215,1 188,4
Закарпатська 368,2 124,5 108,7 
Запорізька 587 269 235,5
Івано-
Франківська 374,6 175,3 153,5 

Київська 481 225,6 198,8
Кіровоградська 516,3 241,9 212,9
Луганська 481 225,6 198,8
Львівська 424,4 220,1 192,5 
Миколаївська 473,8 173,9 152,6
Одеська 459,7 165,3 142,2
Полтавська 502,3 240,5 211,1
Рівненська 445,7 231,5 202,5
Сумська 495,5 276,7 241,4
Тернопільська 481 267 234,6 
Харківська 523,1 250,9 220,6
Херсонська 445,7 199,3 174,4
Хмельницька 509,1 247,8 218,3
Черкаська 551,7 324,8 283,5
Чернігівська 424,4 233,3 203,4
Чернівецька 523,1 286,3 253,6

Таблиця 3. Нормативи збитків для різних
видів сільськогосподарських угідь областей

(тис. гривень/гектар)
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— будівництво підземних водозаборів (вер�
тикального дренажу) в межах міських підтоп�
лених територій;

— здійснення контролю за використанням
підземних вод; станом і використання підтоп�
лених територій; будівництвом та експлуата�
цією споруд і мереж у цих зонах;

— здійснення оцінки техногенного наван�
таження на території та створення режимної
мережі спостережень.

3. Будівництво систем інженерного захис�
ту [6]:

— впровадження комплексного підходу до
розв'язання проблеми ліквідації наслідків
підтоплення, будівництво систем інженерного
захисту з одночасним виконанням заходів за�
побіжного характеру, а саме: зменшення втрат
води, упорядкування поверхневого водовідво�
ду, відновлення функціонування природних
дрен, раціональне використання підземних вод,
у тому числі дренажних;

— організація служби експлуатації захисних
систем, споруд та обліку дренажних стоків із ство�
ренням відповідної інформаційної бази даних.

ВИСНОВКИ
Підтоплення земель в Україні — це складна

та багатоаспектна проблема, яка постала не
лише внаслідок циклічних змін клімату, а перш
за все через антропогенні фактори, а саме через
величезне промислове навантаження на окремі
регіони. Відзначимо, що водорегулюючу
діяльність слід кардинально перебудувати на
новій концептуальній основі, необхідно зменши�
ти водоспоживання, ліквідувати непродуктивні
витрати води, перебудувати виробництво — про�
мислове і сільськогосподарське — на базі еко�
логічно безпечних технологій; зменшити площі
під ріллею; збільшити площі лісів, заповідників і
основне, змінити екологічну свідомість кожно�
го громадянина нашої держави. Водорегулюю�
ча діяльність повинна бути узгоджена з Націо�
нальною програмою екологічно збалансовано�
го розвитку України що дасть можливість вже у
короткі терміни досягти відчутних позитивних
результатів не тільки у боротьбі з наслідками
підтоплення земель та попередження цього яви�
ща, а і забезпечити перехід до сталого розвитку
як регіонів, так і держави у цілому.
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