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Водне господарство.  
Співробітництво України,  

Угорщини і Румунії в застосуванні 
геопросторової інформації і ГІС  

у водному господарстві  
басейну р. Тиса 

 



Тиса 
Тиса 

Середня густота річної сітки  
1.7 км на км2 

≈ 10 000 річок 
Кожна 7 річка України протікає на Закарпатті 



Закарпаття - це єдина 

область в Україні, де її 

адміністративні 

кордони співпадають з 

межами річкового 

басейну 







Збитки від паводків в розрізі років, млн. грн. 

Динаміка росту максимальних 

 витрат води та рівнів 



Водозахисні дамби  
-  770,4 км 

Берегоукріплення 
 - 303,3 км 

Каналів - 1339 км 
Водосховища – 7 шт 

Насосні  станції  - 34 шт., 
продуктивністю 108 м3/с 

5 меліоративних систем 
 з площею - 183,7 тис. га 

Гідротехнічні споруди - 
1033 шт. 



Адміністративно- 
територіальн. устрій 

• Межі країни, 
області, районів 

• Населені пункти 

• Автодороги та 
залізничні колії 

• Растрові підложки 
(ортофотоплани та 
цифрові моделі)  

Гідрографія 

• Річки та канали 

• Регулювання 
русел водотоків 

• Водосховища 

• Озера і ставки 

• Басейни річок 

• Моніторинг 
якості пов. вод 

Гідротехнічні 
споруди 

• Дамби 

• Берегоукріплення 

• Насосні станції 

• Станції АІВС Тиса 

• Шлюзи 

• Водовипуски 

• Трубопереїзди 

Тематичні шари 

• Зони затоплень 
під час паводків та 
точки проривів  

• Місця льодових 
заторів 

• Використання 
земель 

• Відомчі садиби  







Очікуваний паводкопонижуючий  

ефект ємності Вари-Четфалва 

 

Пониження рівня паводкових вод  

до 35-45 см на одній із найкритичніших  

               ділянок Вари-Тисакород- 

                            Тівадар-Гулач  



Водовпускна 

споруда 

Водовипускна 

споруда 

S= 13 км2 

V= 45 млн.м3 



 

Побудовані польдери Самош-Красна,  
Ціганд в Угорщині 

 



 

 

Пропуск паводку 4 (найвищої) ступені, 
польдер Тісароф в Угорщині (червень, 2010) 
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СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА  
НА ПРИКОРДОННИХ ВОДАХ  

 

У рамках трьох Міжурядових угод  
– зустрічі Робочих груп, інститут Уповноважених урядів, спільні огляди, 

узгодження будівельних проектів  
 

У рамках спільних міжнародних проектів програм ЄС  
– у період 2007-2015 років БУВР Тиси разом з партнерами з Угорщини, 

Румунії та України реалізувало 5 проектів на загальну суму  35 млн.грн 
 



М 1:5000  



СХЕМА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 
 У СИСТЕМІ АІВС “ТИСА” 

50 автоматизованих станцій 
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Розробка комплексного плану дій районних 

держадміністрацій по захисту населення від шкідливої дії вод 



варіант Відмітка ЛЛ Средня висота, м Об’єм грунту, м3 

Кількість мішків 

по 0,035 м3 

12 106,4 3,14 18118 517657 

3 105,1 1,84 10617 303340 

4;10 105,6 2,34 7912 226056 

6 105,3 2,04 11771 336312 

7 105,7 2,44 14079 402256 

9 105,4 2,14 12348 352798 

11 106,4 3,14 18118 517657 

План дій для сільських рад 
Лінії захисту при різних варантах  

можливого затоплення 



Угорщина Україна Румунія Всього 

Автоматичні пости 17 44 6 67 

Ручні пости 24 33 28 85 

Всього 41 77 34 152 



Дані цифрового прогнозу погоди та метеорадарів 



Вимірювання витрат води та уточнення поперечних перерізів 

Акустичний  
доплерівський 

вимірювач швидкості 
 течії (ADCP) 



Використання сучасної техніки для визначення 
 об’ємних характеристик Тереблянського водосховища 

 та ступені його замулення 

Безпілотний літальний  
апарат DJI Phantom 4 

Акустичний 
доплерівський вимірювач 

швидкості течії  
(ADCP - RiverRay) 
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Програма транскордонного співробітництва Європейського Інструменту 
Сусідства Україна–Угорщина-Словаччина-Румунія 

2014-2020 роки 

«Спільні заходи з попередження природних катастроф  
в транскордонному басейні р.Уж» (FLOODUZH) 

Маловоддя 

Картування зон затоплення 

та ризику 

Проект обводнення та захисту 

Моделювання мінімальних  

та максимальних рівнів 



Нормативно-правові акти 
щодо запровадження Водної Рамкової Директиви ЄС  

і Паводкової Директиви ЄС 
 

(Директива 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення) 

«Про порядок розроблення планів управління річковими басейнами» 

«Про порядок розроблення плану управління ризиками затоплення» 

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

«Про призначення Уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на 

прикордонних водах та їх заступників» 

«Про затвердження меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок» 

«Про затвердження порядку розроблення водогосподарських балансів» 

«Про виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах районів річкових басейнів» 

«Про затвердження методики попередньої оцінки ризиків затоплення» 

«Про затвердження методики розроблення карт загроз і ризиків затоплення» 

«Про затвердження методики визначення масивів поверхневих та підземних вод» 

Постанови Кабінету Міністрів України 

Накази Міністерства екології та природних ресурсів України та ДСНС 



Розробка карт небезпек і ризиків затоплення 
та затвердження планів управління ризиками 

затоплення для всіх річкових басейнів на основі  
попередньої оцінки ризиків затоплення 



Аерофотозйомка української частини басейну р.Тиса 

Потреба в геоданих – близько 12 тис.кв.км. 



Сербія  
та Чорногорія 

Україна 

Угорщин
а 

Румунія 

Словаччина 

Україна 

Болгарія 

Молдова 

Дунай 

Румунія 

Формування паводків  
в басейні р. Тиси 

Закарпатська  
область 



Давайте будувати безпечну 
Європу разом! 

 
Дякую за увагу! 


