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Проект
«Підвищення безпеки життєдіяльності

населення в долині річки Прут»,
код MIS ETC 751

Бенефіціар
Чернівецька обласна державна адміністрація

Аплікант
І Іовоселицька районна державна адміністрація

Рецепієнти:
Партнер 1

Дністровсько-ІІрутське басейнове управління водних ресурсів
Партнер 2

І Іовоселицька районна рада 
Партнер З

Департамент екології та туризму Чернівецької ОДА
Партнер 4

Фалештська районна рада. Молдова 
Партнер 5

Агенція з захисту навколишнього середовища, Ботоншнь. Румунія
Партнер 6

Громадське об'єднання CUTEZATORUL, Молдова 
Спільний орган управління (СОУ)

Міністерство регіонального розвитку та туризму 
Дирекція територіального співробітництва, Румунія 
Спільний технічний секретаріат в Румунії (СТС)

Сучавське регіональне бюро транскордонного співробітництва, Румунія
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Паводки на річках Українських Карпат формуються атмосферними опадами, які тут випадають часто (165 -  
175 днів протягом року). Однак їх формування починається тоді, коли опади перевищують 20 мм за добу. При 
дуже інтенсивних зливах, під час яких випадає понад ю о мм опадів, паводки часто набувають катастрофічного 
характеру. Тоді рівні води на гірських ділянках піднімаються на 2 -  4м, на передгірських -  на 5 -  6м, а на р. Прут 
-  на 6,5 -  9,5м. При таких високих паводках відбувається затоплення прибережних територіях шириною 15 -  бо 
м. на малих річках, 115 -  500 м. на середніх, а в передгір’ї на середніх і великих річках зона затоплення збільшу
ється до 2500 м., на рівнинних ділянках ширина затоплення може бути ще більшою.

Протягом останніх століть катастрофічні регіо
нальні паводки на річці Прут спостерігалися в те
плу пору року (червень - серпень) в 1911, 1927, 1941,
1955. 1969. 1980, 2005, 2008, г о ю  роках. Локальні 
катастрофічні паводки спостерігаються майже через 
кожні 2 - 3  роки або і щорічно.

Перший з них сформувався 8 - 9  липня 1911 року 
внаслідок випадання сильних злив. Рівні води на 
Пруті досягали найвищих відміток, які ніколи не 
були перевершенні за весь період гідрометричних 
спостережень. Максимальна витрата води в цей час 
біля Чернівців становила 5250 мз/с, а швидкість по
верхневої течії -  5 -  6 м/с, при середній багаторічній 
витраті води 75 мз/с і швидкості течії і -  1,2м/с.

Другий високий паводок у басейні річки Прут 
утворився 30 -31 серпня 1927р. величини опадів в 
центрі зливи тоді досягла понад 300 мм. Зливові опади затопили в низинах ю  міст і багато сіл. Паводком зруй
новано будинки, мости, нанесено великих збитків народному господарству.

Зливовий дощ 1 - 2  вересня 1941 р., призвів до формування небувалого наводку в басейні Прута. Максимальні 
рівні води в Пруті на і -  з м перевищили найвищі рівні попередніх років. Паводок спричинив великі руйнування.

У 1955 році на річці Прут спостерігались два максимальні підняття рівнів води (30 липня і ю  серпня), але вони 
були нижчими від попередніх. Обидва паводки викликані зливовими опадами.

Паводки на річках Українських Карпат формують
ся атмосферними опадами, які тут випадають часто 
(165 -  175 днів протягом року). Однак їх формування 
починається тоді, коли опади перевищують 20 мм за 
добу. При дуже інтенсивних зливах, під час яких випа
дає понад ю о мм опадів, паводки часто набувають ка
тастрофічного характеру. Тоді рівні води на гірських 
ділянках піднімаються на 2 -  4м, на передгірських -  
на 5 -  6м, а на р. Прут -  на 6,5 -  9,5м. При таких ви
соких паводках відбувається затоплення прибережних 
територіях шириною 15 -  бо м. на малих річках, 115 
-  500 м. на середніх, а в передгір’ї на середніх і вели
ких річках зона затоплення збільшується до 2500 м., 
на рівнинних ділянках ширина затоплення може бути 
ще більшою.

Протягом останніх століть катастрофічні регіо
нальні паводки на річці Прут спостерігалися в теплу пору року (червень - серпень) в 1911, 1927, 1941, 1955. 1969. 
1980, 2005, 2008, го ю  роках. Локальні катастрофічні паводки спостерігаються майже через кожні 2 - 3  роки або 
і щорічно.

Перший з них сформувався 8 -  9 липня 1911 року внаслідок випадання сильних злив. Рівні води на Пруті дося-
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гали найвищих відміток, які ніколи не були перевершеній за весь період гідрометричних спостережень. Макси
мальна витрата води в цей час біля Чернівців становила 5250 мз/с, а швидкість поверхневої течії -  5 -  6 м/с, при 
середній багаторічній витраті води 75 мз/с і швидкості течії і -  1,2м/с.

Другий високий паводок у басейні річки Прут утворився 30 -31 серпня 1927р. величини опадів в центрі зливи 
тоді досягла понад 300 мм. Зливові опади затопили в низинах ю  міст і багато сіл. Паводком зруйновано будинки, 
мости, нанесено великих збитків народному господарству.

Зливовий дощ 1 - 2  вересня 1941 р., призвів до формування 
небувалого паводку в басейні Прута. Максимальні рівні води в 
Пруті на і -  з м перевищили найвищі рівні попередніх років. 
Паводок спричинив великі руйнування.

У 1955 році на річці Прут спостерігались два максималь
ні підняття рівнів води (30 липня і ю  серпня), але вони були 
нижчими від попередніх. Обидва наводки викликані зливови
ми опадами.

Катастрофічний паводок 8 - 1 2  серпня 1969 року, який за 
висотою підняття рівнів перевищив усі попередні паводки, 
утворився від винятково сильних злив. Кількість опадів за 7 
-  ю  червня місцями перевищувала місячну норму. Дуже ін
тенсивні опади були у верхів’ях Прута, де за один дощ випало 
від 200 до 300 мм. Загалом у червні випало від 200 до 400мм, 
що склало понад три місячні норми. Під час паводку вода в 
гірській часині річки піднімалась на 2 -  4 м, а в передгір’ї  -  на 

5-6м. цей паводок на даних ділянках за величиною максимальних рівнів і витрат води перевищував максимуми 
всіх паводків XX століття і завдав величезних збитків народному господарству.

Так, під час повені 24-28 липня 2008 року основною причиною підтоплення населених пунктів району, які 
розташовані здовж річки Прут, було утворення затору в районі мосту біля с. Маршинці. Утворений затор та вели
ка кількість водяного потоку, який надійшов з верхів’я річки, 
підвищив рівень води в р. Прут до відмітки 10,96 м., що спри
чинило підтоплення та руйнування будинків в м. Новоселиця 
а також селах розташованих вздовж р. Прут. Стихією було зав
дано значних матеріальних збитків на загальну суму 571 408 
300 грн.

Внаслідок складних погодних умов (сильні зливи, грози), 
що склались на території Чернівецькій області з 23 по 27 лип
ня 2008 р. завдано значних збитків інфраструктурі Чернівець
кої області.

Під час дії стихійного лиха на території області загинули 
п  осіб.

Стихійне лихо 23-27 липня 2008 року принесло збитки 11 
населеним пунктам Новоселицького району, що розташовані 
в долині р. Прут: с.Магала, с.Бояни, с.Припруття, с.Зелений 
Гай, м.Новоселиця, с.Маршинці, с.Тарасівці, с.Ванчиківці, 
с.Костичани, с.Драниця, с.Мамалига.

В результаті стихії постраждало:
- 3100 домогосподарств, в тому числі: повному відновлен

ню підлягало би  будинків, капітальному ремонту -  1550 будинків, поточному ремонту -  939 будинків;
- 2299 земельних ділянок та господарських будівель;
- 5 закладів охорони здоров’я;
- ю  закладів освіти;
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- 5 закладів культури;
- З адміністративні споруди комунальної форми власності;
- ю  об’єктів водопостачання;
- 15 об’єктів водовідведення;
- пошкоджено 4169 метрів берегових укріплень (дамб);
- пошкоджено 330,7 км авгодоріг;
- пошкоджено 2 автомобільних моста;
- 4 полігони твердих побутових відходів;
- 25 біотермічних ям;
- пошкоджено 5,5 км ліній електропередач;

Період з іб по 22 травня 2010 року характеризувався осо
бливо підвищеною водністю річок у басейні річки Прут за ра
хунок випадання тривалих дощів різної інтенсивності. Сильні 
та місцями дуже сильні опади на території водозборів сформу
вали в цей період багатопіковий дощовий паводок із загаль
ними підйомами рівнів води над передпаводковими значен
нями: - р. Прут -  м. Чернівці 1,89 м (максимальний рівень 
води відмічався 18 та 23 травня);

Перші підйоми рівнів води розпочалися вранці іб травня та становили 0,04 -  0,64 м над передпаводковими 
позначками. Найбільші піки паводку відмічалися під час проходження другої та третьої хвилі -  18, 23 травня.

Внаслідок сильних дощів зазнали шкоди м. Чернівці та 8 районів області.
У період з 19 травня по 2 червня 2010 року внаслідок 

ускладнення погодних умов у Герцаївському та Новоселиць- 
кому районах на нетривалий термін було підтоплено понад 
ю о присадибних ділянок, біля 13 га городніх ділянок, 66 кри
ниць, господарські будівлі та підвали.

04.06.2010р. при проходженні максимального рівня води 
на р. Прут створилася загроза підтоплення автодорожнього 
мосту в с. Маршинці Новоселицького району. Силами Новосе- 
лицького та Герцаївського районних відділів проведено захо
ди щодо попередження утворення заторів під мостом та забез
печення водопропускної здатності мосту.

З 22 по 29 червня 2010 року на території області сталася 
найбільш резонансна протягом року надзвичайна ситуація, 
яка за масштабами та завданими збитками досягла найвищо
го -  державного рівня.

У третій декаді червня на території Чернівецької області 
пройшли сильні та дуже сильні дощі з грозами, які сформува
ли в річці басейну Прута високі за підйомами дощові паводки. 

У цей період випало від трьох до шести декадних норм опадів, які обумовили формування високих піків паводку. 
Формування кожної наступної хвилі відбувалося на спаді попередньої, що утримувало високу водність на річках 
протягом тривалого часу.

Усього за період з початку травня до кінця червня 2010 року на території Новоселицького району від розливу 
річок, прориву дамб, підйому ґрунтових вод та накопичення в низинах стічних вод постраждав 31 населений 
пункт району.

В зоні підтоплення перебувало 6448 домогосподарств, з них відрізано водою від сполучення -  500. Зруйно
вано 9 житлових будинків, пошкоджено та підтоплено - 75 житлових будинків, 8о6 господарських будівель, 1741 
підвал, 1388 криниць.

Враховуючи те, що під час паводків зазнає пошкоджень і берегова лінія річки, а особливо в місцях, де звужу-
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ється русло річки на сьогоднішній день важливим є проведення берегоукріплюючих робіт в таких місцях. Звісно 
що на всіх протяжності річки Прут таких місць чимало. Однак в рамках підготовки до імплементації проекту 
«Підвищення безпеки життєдіяльності населення в долині річки Прут» було обрано як один з індикаторів про
екту - проведення берегоукріплення р. Прут в с. Тарасівні на ділянці № 2. Вибір саме цієї ділянки річки був 
здійснений саме з тієї точки зору, що подальший прорив берегової лінії в цьому місці призводив би до проход
ження паводкової води до населеного пункту та підтоплення значної частини житлових будинків та присадибних 
ділянок. Крім того в даному місці розташований пішохідний міст, що сполучає лівий та правий берег і є стра
тегічним мостом для українських прикордонників, які несуть службу по забезпеченню недоторканості кордонів 
нашої країни. Крім того на даному мосту Дністровсько-Прутським басейновим управлінням водних ресурсів та 
румунською організацією «Apele Prut» в рамках Міжурядової Угоди здійснюються заміри рівня підняття води в 
р. Прут, швидкість течії та біометричні параметри води.

Перед початком робіт аплікантом проекту -  Новоселицькою районною державною адміністрацією -19.08.2013 
року було укладено Угоду зі Сторожинецьким міжрайонним управлінням водного господарства щодо складання 
робочого проекту «Берегоукріплювальні роботи на р. Прут, ділянка № 2, в с. Тарасівці, Новоселицького району, 
Чернівецької області».

Після розроблення робочого проекту' на проведення берегоукріплюючих робіт, державним підприємством 
«Спеціалізована державна експертна організація -  центральна служба української державної будівельної екс
пертизи» здійснено експертну оцінку'даного робочого проекту. В експертному звіті № 26-1039-13/2 від 9 вересня 
2013 року було відмічено, що робочий проект «Берегоукріплення на р. Прут ділянка № 2 в с. Тарасівці, Ново
селицького району, Чернівецької області від ПК о до ПК і+8о» виконано згідно з вимогами ДБН А.2.2.-3-2004. 
Після цього ї ї  вересня 2013 року розпорядженням № 218-р першого заступника голови Новоселицької районної 
державної адміністрації було затверджено дану проектно-кошторисну документацію.

Для початку виконання будівельних робіт з берегоукріплення 13.09.2013 року Новоселицькою РДА була по
дана декларація до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та отримано відповідний дозвіл.

9 вересня 2013 року комітетом з конкурсних торгів Ново
селицької райдержадміністрації було оголошено проведення 
тендерних процедур, у вигляді відкритих торгів, щодо закупівлі 
робіт з берегоукріплення р. Прут ділянка № 2 в с. Тарасівці, Но
воселицького району ( ДКоі6:20іо -  42.91.1 -  споруди берегові 
та портові, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди). Ін
формація про проведення тендерних процедур була розміще
на на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 
-  відділу державних закупівель. Оголошення про проведення 
процедури закупівлі опубліковано в державному офіційному 
друковану виданні з питань державних закупівель № 71 від
09.09.2013 року (оголошення № 167540). У встановлений тер

мін -  10.10.2013 року - на розгляд комітету з конкурсних торгів було подано три пропозиції від учасників:
- Сторожинецьке міжрайонне управління водного господарства, м. Сторожинець, вул. Хотинська, 5,
- ТОВ «Родничок», с. Бояни .Новоселицького району,
-ТДВ «ПМК-76», м. Чернівці, вул. Лесина, 4.

В ході розгляду поданих тендерних процедур було встановлено, що всі учасники подали документи з певни
ми порушеннями, в результаті чого комітетом з конкурсних торгів було прийнято рішення про не допуск учасни
ків до конкурсу, невизначення переможця та проведення повторного конкурсу.

11.11.2013 року комітет з конкурсних торгів оголосив проведення повторних відкритих торгів з берегоукрі
плення. Оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковано в державному офіційному друковану 
виданні з питань державних закупівель № 89 від 11.11.2013 року (оголошення № 192498).

Конкурс було проведено 11.12.2013 року. До участі в конкурсних торгах було подано 4 пропозиції від учасни
ків:

ТОВ «ПМК 77», м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 26,
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Сторожинецьке міжрайонне управління водного 
господарства, м. Сторожинець, вул. Хотинська, 5,

ТОВ «Родничок», с. Бояни, Новоселицького району,
ТДВ «ПМК-76», м. Чернівці, вул. Лесина, 4.

В ході оцінки пропозицій конкурсних торгів комітетом 
з конкурсних торгів районної державної адміністрації було 
визначено, що пропозиції ТОВ «ПМК-77», ТОВ «Родничок» 
та ТДВ «ПМК-76» відповідають умовам документації кон
курсних торгів щодо закупівлі робіт з берегоукріплення р.
Прут ділянка № 2 в с. Тарасівні, Новоселицького району (
ДКоі6:20іо -  42.91.1 -  споруди берегові та портові, дамби, 
шлюзи й супутні гідротехнічні споруди). Вони були затвер
джена рішенням комітету з конкурсних торгів -  протокол 
№ 23/13 від 11.12.2013 року. Учасники були допущені до 
процедури оцінки. За результатами розгляду конкурсних 
пропозицій переможцем по процедурі відкритих торгів на 
закупівлю робіт з Берегоукріплення р. Прут «Ділянка № 2» в с. Тарасівці, Новоселицького району визнано Това
риство з додатковою відповідальністю «Чернівецька пересувна механізована колона №76», яке запропонувало 
найнижчу ціну -  2 300 ооо (два мільйони триста тисяч) грн. оокоп. та виконання робіт протягом трьох місяців 
з дня підписання договору (протокол № 25/13 від 12.12.2013 року). Оголошення про результати проведення за
купівлі було розмішено в державному офіційному друковану виданні з питань державних закупівель № 102 від
27.12.2013 року (оголошення № 239987).

27.12.2013 року між аплікантом проекту -  Новосєлицькою районною державною адміністрацією та Товари
ством з додатковою відповідальністю «Чернівецька пересувна механізована колона №76» було підписано контр
акт на капітальне будівництво берегоукріплення р. Прут «Ділянка №2» в с. Тарасівці Новоселицького району.

Після підписання контракту, у відповідності до Плану заходів Новоселицької РДА згідно з проектом «підви
щення безпеки життєдіяльності населення в долині р. Прут», MIS-ЕТС код 751, працівниками ТДВ «ПМК-76» 
було розпочато роботи з будівництва берегоукріплення, однак в зв’язку з погіршенням погодних умов та пони
ження температурного режиму роботи були припинені. Продовження робіт було розпочато в березні 2014 року 
після зниження рівня води в р. Прут та стабілізації плюсової температури повітря в зв'язку з тим, що будівництво 
берегоукріплювальних споруд проводиться в самому завуженому місці р. Прут і навіть незначні опади у верхів’ї 
річки різко призводять підйоми рівня води в межах будівельного майданчика до 1,5 -  2 метрів.

Під час виконання робіт було здійснено завезення каменю бутового марки М400-600 в кількості 3554,68 м3 
та перевезення природних заповнювачів в кількості 5332,02 тон, що транспортувалися навалом, самоскидами на 
відстань 66 км. Вартість ресурсів була визначена за фактичними витратами.

Проведення вищезазначених робіт підтверджується відповідними документами:
1. КБ -  з та КБ -  2в - виконання робіт в грудні місяці 2013 року на загальну суму і 050 ооо, 00 грн.
2. КБ -  з та КБ -  2в -  виконання робіт в березні 2014 року на загальну суму 15 625, оо грн.
3. КБ -  з та КБ -  2в -  виконання робіт в квітні 2014 року на загальну суму 433 616,00 грн.
За проведену роботу підрядній організації було перераховано наступні кошти:

за рахунок співфінансування Проекту - 193 374,00 грн. 
за рахунок Грантових коштів - 433 613,00 грн.

В період з квітня по травень 2014 року на річці Прут спостерігався загальний підйом дощового паводку висо
тою 2,73 метра над передпаводковим значенням, в зв’язку з чим будівельний майданчик у вказаний період був 
підтоплений і знаходився під водою, що унеможливило виконання робіт та унеможливило під’їзд техніки до 
місця виконання робіт. Після спадання весняного паводку роботи були продовжені.

В травні місяці 2014 року7 були продовжені роботи по будівництву берегоукріплення шляхом укладання бу
тового каменю та засипання природніми заповнювачами. На швидкості виконання робіт позначилися погодні 
умови, що частково їх припинили під час дощів та підняття рівня води.

•
Румунія ■ Україна - Республіка Молдова
ПРОГРАМА ДЛЯ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ

Проект фінансується Спільні кордони. Спільні рішення Проект впроваджується
Європейським Союзом www.ro-ua-md.net Новоселицького районною

державною адміністрацією
Проект MIS І ГС код 751 «Підвищення безпеки життєдіяльності населення в долині річки Прут»

Проект фінансується Європейським Союзом в рамках Спільної операційної прощами Україна-Румунія-Рсспубліка Молдова 2007-2013 
• Частка гранту (V  у проекті склада« 1255X73.58 євро (еквівалент у гривні 12 55Х 735,X) 7

http://www.ro-ua-md.net


В червні та липні 2014 року працівниками ТДВ «ПМК-76» проводились роботи по зведенню призми при 
відсипанні насухо (при роботі на водогосподарському будівництві) бутовим каменем М400-600 та проводилось 
перевезення природніх заповнювачів, які транспортувалися самоскидами до місця закладання.

Протягом цього періоду освоєно робіт на загальну суму 300 000,00 гривень. Всього з початку будівництва про
ведено робіт на загальну суму 1799241,00 гривень.

У вересні 2014 року працівниками ТДВ «ПМК-76» 
проводились роботи по берегоукріпленню, зведенню 
призми при відсипанні насухо (при роботі на водогос
подарському будівництві) бутовим каменем М400-600 
та проводилось перевезення природніх заповнювачів, 
які транспортувалися самоскидами до місця закладан
ня, встановлення кілків, перевезення дерев-саджанців 
та їх висаджування. Освоєно робіт на загальну суму 
488630,00 гривень.

Протягом жовтня місяця проводились заходи по за
вершенню робіт з берегоукріплення, здійснено улашту
вання кам’яних призм при відсипанні у воду автосамо
скидами, підвезення та укладання бутового каміння 
М400-600, перевезення природних заповнювачів, що 
транспортувалися самоскидами навалом, а також про
водились інші роботи по облаштуванню берегоукрі
плення на загальну суму 425,322 тис. грн.

Всього з початку будівництва проведено робіт на за
гальну суму 2 287 871,00 гривень.

Поряд з тим, 15 жовтня 2014 року комісія в складі ви
конроба ТДВ «ПМК-76» Бамбуляка П.М., інженера технічного нагляду Круподьорова О.П., головного інженера 
ТДВ «ПМК-76» Савчука М.С., головного інженера проекту Шморгуна С.А., голови Проекту Скрикуляк С.Є. про
вели обстеження проведеного капітального будівництва берегоукріплення річки Прут ділянка № 2 в с. Тарасівці 
Новоселицького району Чернівецької області».

17.11.2014 року, в ході реалізації плану заходів Проекту «Підвищення безпеки життєдіяльності населення в до
лині річки Прут», код МІв-ЕТС 751, який фінансується Європейським Союзом, було проведено огляд завершення 
робіт по проведенню капітального будівництва «Берегоукріплення на річці Прут ділянка № 2 в с. Тарасівці, Но
воселицького району', Чернівецької області».

В огляді приймали участь голова Новоселицької районної державної адміністрації Балта В.В., заступник го
лови Новоселицької районної ради Горбатюк В.Т., заступник начальника Дністровсько-Прутського басейного 
управління водних ресурсів Боровець В.А., генеральний директор ТДВ «ПМК -  76» Каглянчук В.І. та голова Про
екту Скрикуляк С.Є.

Під час огляду відмічено, що роботи з берегоукріплення фінансовані в рамках Спільної операційної програми 
«Румунія -  Україна -  Республіка Молдова 2007-2013», а також по державній Комплексній програмі захисту від 
шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь. Комісією позитивно оцінено якість 
виконаних робіт та важливість проведеного берегоукріплення в попередженні підтоплення с. Тарасівці під час 
повеней.

25 грудня 2014 року комісія в складі виконроба ТДВ «ПМК-76» Бамбуляка П.М., інженера технічного нагляду 
Круподьорова О.П., головного інженера ТДВ «ПМК-76» Савчука М.С., головного інженера проекту Шморгуна 
С.А., представника замовника Скрикуляк С.Є. провели обстеження проведених робіт з капітального будівництва 
берегоукріплення річки Прут ділянка № 2 в с. Тарасівці Новоселицького району Чернівецької області», яке вико
нувалось будівельною організацією ТДВ «ПМК-76» в ході реалізації заходів Проекту «Підвищення безпеки жит
тєдіяльності населення в долині р. Прут». Під час обстеження було встановлено що проведення робіт завершено 
та вони проведені у відповідності до визначених завдань у Договорі.
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29.12.2014 року Новоселицькою ра
йонною державною адміністрацією 
була подана декларація до Інспекції 
державного архітектурно-будівельного 
контролю щодо завершення будівниц
тва з берегоукріплення, яка зареєстро
вана в Інспекції 30.12.2014 року.

Кошторисна вартість будівництва за 
затвердженою проектною документаці
єю складала 3214,804 тисяч гривень, в 
тому числі витрати на будівельно-мон
тажні роботи 3031,306 тисяч гривень.
Вартість основних фондів, що прийма
ються в експлуатацію 2723,678 тисяч 
гривень, в тому числі витрати на буді
вельно-монтажні роботи 2697,414 тисяч 
гривень

В рамках реалізації заходів Проекту, 
побудоване берегоукріплення р. Прут 
в с. Тарасівці буде передано на баланс 
Дністровсько-Прутському басейновому 
управлінню водних ресурсів для його 
подальшої експлуатації та підтримання в робочому стані.

Катастрофічний паводок 8 - 1 2  серпня 1969 року, який за висотою підняття рівнів перевищив усі попередні 
паводки, утворився від винятково сильних злив. Кількість опадів за 7 -  ю  червня місцями перевищу вала місячну 
норму. Дуже інтенсивні опади були у верхів’ях Прута, де за один дощ випало від 200 до 300 мм. Загалом у червні 
випало від 200 до 400мм, що склало понад три місячні норми. Під час паводку вода в гірській часині річки під
німалась на 2 -  4 м, а в передгір’ї -  на 5-бм. цей паводок на даних ділянках за величиною максимальних рівнів і 
витрат води перевищував максимуми всіх паводків XX століття і завдав величезних збитків народному господар
ству.

Так, під час повені 24-28 липня 2008 року основною причиною підтоплення населених пунктів району, які 
розташовані здовж річки Прут, було утворення затору в районі мосту біля с. Маршинці. Утворений затор та ве
лика кількість водяного потоку, який надійшов з верхів’я річки, підвищив рівень води в р. Прут до відмітки 10,96 
м., що спричинило підтоплення та руйнування будинків в м. Новоселиця а також селах розташованих вздовж р. 
Прут. Стихією було завдано значних матеріальних збитків на загальну суму 571 408 300 грн.

Внаслідок складних погоднихумов (сильні зливи, грози), що склались на території Чернівецькій області з 23 
по 27 липня 2008 р. завдано значних збитків інфраструктурі Чернівецької області.

Під час дії стихійного лиха на території області загинули її  осіб.
Стихійне лихо 23-27 липня 2008 року принесло збитки и  населеним пунктам Новоселицького району, що 

розташовані в долині р. Прут: с.Магала, с.Бояни, с.Припруття, с.Зелений Гай, м.Новоселиця, с.Маршинці, с.Та- 
расівці, с.Ванчиківці, с.Костичани, с.Драниця, с.Мамалига.

В результаті стихії постраждало:
- 3100 домогосподарств, в тому числі: повному відновленню підлягало б и  будинків, капітальному ремонту -  

1550 будинків, поточному ремонту -  939 будинків;
- 2299 земельних ділянок та господарських будівель;
- 5 закладів охорони здоров’я;
- іо  закладів освіти;
- 5 закладів культури;
- з адміністративні споруди комунальної форми власності;
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- іо  об’єктів водопостачання;
-15 об’єктів водовідведення;
- пошкоджено 4169 метрів берегових укріплень (дамб);
- пошкоджено 330,7 км автодоріг;
- пошкоджено 2 автомобільних моста;
- 4 полігони твердих побутових відходів;
- 25 біотермічних ям;
- пошкоджено 5,5 км ліній електропередач;

Період з іб по 22 травня 2010 року характеризувався особливо підвищеною водністю річок у басейні річки 
Прут за рахунок випадання тривалих дощів різної інтенсивності. Сильні та місцями дуже сильні опади на тери
торії водозборів сформували в цей період багатопіковий дощовий паводок із загальними підйомами рівнів води 
над передпаводковими значеннями:

- р. Прут -  м. Чернівці 1,89 м (максимальний рівень води відмічався 18 та 23 травня);
Перші підйоми рівнів води розпочалися вранці іб травня та становили 0,04 -  0,64 м над передпаводковими 

позначками. Найбільші піки паводку відмічалися під час проходження другої та третьої хвилі -  18, 23 травня.
Внаслідок сильних дощів зазнали шкоди м. Чернівці та 8 районів області.
У період з 19 травня по 2 червня 2010 року внаслідок ускладнення погодних умов у Герцаївському та Ново- 

селицькому районах на нетривалий термін було підтоплено понад ю о присадибних ділянок, біля 13 га городніх 
ділянок, 66 криниць, господарські будівлі та підвали.

04.06.2010р. при проходженні максимального рівня води на р. Прут створилася загроза підтоплення авто
дорожнього мосту в с. Маршинці Новоселицького 
району. Силами Новосел и цького та Герцаївського 
районних відділів проведено заходи щодо попере
дження утворення заторів під мостом та забезпечен
ня водопропускної здатності мосту.

З 22 по 29 червня 2010 року на території облас
ті сталася найбільш резонансна протягом року над
звичайна ситуація, яка за масштабами та завданими 
збитками досягла найвищого -  державного рівня.

У третій декаді червня на території Чернівецької 
області пройшли сильні та дуже сильні дощі з гроза
ми, які сформували в річці басейну' Прута високі за 
підйомами дощові паводки. У цей період випало від 
трьох до шести декадних норм опадів, які обумови
ли формування високих піків паводку. Формування 
кожної наступної хвилі відбувалося на спаді попере
дньої, що утримувало високу водність на річках про
тягом тривалого часу.

Усього за період з початку травня до кінця червня 2010 року на території Новоселицького району від розливу 
річок, прориву дамб, підйому ґрунтових вод та накопичення в низинах стічних вод постраждав 31 населений 
пункт району.

В зоні підтоплення перебувало 6448 домогоснодарств, з них відрізано водою від сполучення -  500. Зруйно
вано 9 житлових будинків, пошкоджено та підтоплено - 75 житлових будинків, 8о6 господарських будівель, 1741 
підвал, 1388 криниць.

Враховуючи те, що під час паводків зазнає пошкоджень і берегова лінія річки, а особливо в місцях, де звужу
ється русло річки на сьогоднішній день важливим є проведення берегоукріплюючих робіт в таких місцях. Звісно 
що на всіх протяжності річки Прут таких місць чимало. Однак в рамках підготовки до імплементації проекту 
«Підвищення безпеки життєдіяльності населення в долині річки Прут» було обрано як один з індикаторів про
екту - проведення берегоукріплення р. Прут в с. Тарасівці на ділянці № 2. Вибір саме цієї ділянки річки був
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здійснений саме з тієї точки зору, що подальший прорив берегової лінії в цьому місці призводив би до проход
ження паводкової води до населеного пункту та підтоплення значної частини житлових будинків та присадибних 
ділянок. Крім того в даному місці розташований пішохідний міст, що сполучає лівий та правий берег і є стра
тегічним мостом для українських прикордонників, які несуть службу по забезпеченню недоторканості кордонів 
нашої країни. Крім того на даному мосту Дністровсько-Прутським басейновим управлінням водних ресурсів та 
румунською організацією «Apele Prut» в рамках Міжурядової Угоди здійснюються заміри рівня підняття води в
р. Прут, швидкість течії та біометричні параметри води.

Перед початком робіт аплікантом проекту -  Новоселиць- 
кою районною державною адміністрацією -  19.08.2013 року 
було укладено Угоду зі Сторожинецьким міжрайонним управ
лінням водного господарства щодо складання робочого про
екту «Берегоукріплювальні роботи на р. Прут, ділянка № 2, 
в с. Тарасівці, Новоселицького району, Чернівецької області».

Після розроблення робочого проекту на проведення бере- 
гоукріплюючих робіт, державним підприємством «Спеціалі
зована державна експертна організація -  центральна служба 
української державної будівельної експертизи» здійснено екс
пертну оцінку' даного робочого проекту. В експертному звіті 
№ 26-1039-13/2 від 9 вересня 2013 року було відмічено, що 
робочий проект «Берегоукріплення на р. Прут ділянка № 2 в
с. Тарасівці, Новоселицького району, Чернівецької області від 
ПК о до ПК і+8о» виконано згідно з вимогами ДБН А.2.2.-3- 
2004. Після цього її вересня 2013 року розпорядженням №
218-р першого заступника голови Новоселицької районної державної адміністрації було затверджено дану про
ектно-кошторисну документацію.

Для початку виконання будівельних робіт з берегоукріплення 13.09.2013 року Новоселицькою РДА була по
дана декларація до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та отримано відповідний дозвіл.

9 вересня 2013 року комітетом з конкурсних торгів Новоселицької райдержадміністрації було оголошено про
ведення тендерних процедур, у вигляді відкритих торгів, щодо закупівлі робіт з берегоукріплення р. Прут ділянка 
№ 2 в с. Тарасівці, Новоселицького району ( ДКоі6:20іо -  42.91.1 -  споруди берегові та портові, дамби, шлюзи й 
супутні гідротехнічні споруди). Інформація про проведення тендерних процедур була розміщена на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель -  відділу державних закупівель. Оголошення про проведення про
цедури закупівлі опубліковано в державному офіційному друковану виданні з питань державних закупівель № 
71 від 09.09.2013 року (оголошення № 167540). У встановлений термін -  10.10.2013 року - на розгляд комітету з 
конкурсних торгів було подано три пропозиції від учасників:

- Сторожинецьке міжрайонне управління водного господарства, м. Сторожинець, вул. Хотинська, 5,
-ТОВ «Родничок», с. Бояни .Новоселицького району,
- ТДВ «ПМК-76», м. Чернівці, вул. Лесина, 4.

В ході розгляду поданих тендерних процедур було встановлено, що всі учасники подали документи з певни
ми порушеннями, в результаті чого комітетом з конкурсних торгів було прийнято рішення про не допуск учасни
ків до конкурсу, невизначення переможця та проведення повторного конкурсу.

11.11.2013 року комітет з конкурсних торгів оголосив проведення повторних відкритих торгів з берегоукрі
плення. Оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковано в державному офіційному друковану 
виданні з питань державних закупівель № 89 від 11.11.2013 року (оголошення № 192498).

Конкурс було проведено 11.12.2013 року. До участі в конкурсних торгах було подано 4 пропозиції від учасни
ків:

-ТОВ «ПМК77», м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 26,
- Сторожинецьке міжрайонне управління водного господарства, м. Сторожинець, вул. Хотинська, 5,
- ТОВ «Родничок», с. Бояни, Новоселицького району,

і
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- ТДВ «ПМК-76», м. Чернівці, вул. Лесина, 4.
В ході оцінки пропозицій конкурсних торгів комітетом з конкурсних торгів районної державної адміністрації 

було визначено, що пропозиції ТОВ «ПМК-77», ТОВ «Родничок» та ТДВ «ПМК-76» відповідають умовам доку
ментації конкурсних торгів щодо закупівлі робіт з берегоукріплення р. Прут ділянка № 2 в с. Тарасівці, Ново- 
селицького району ( ДКоі6:20іо -  42.91.1 -  споруди берегові та портові, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні 
споруди). Вони були затверджена рішенням комітету з конкурсних торгів -  протокол № 23/13 від 11.12.2013 року.

Учасники були допущені до процедури оцінки. За ре
зультатами розгляду конкурсних пропозицій перемож
цем по процедурі відкритих торгів на закупівлю робіт з 
Берегоукріплення р. Прут «Ділянка № 2» в с. Тарасівці, 
Новоселицького району визнано Товариство з додат
ковою відповідальністю «Чернівецька пересувна меха
нізована колона №76», яке запропонувало найнижчу 
ціну -  2 300 ооо (два мільйони триста тисяч) грн. оокоп. 
та виконання робіт протягом трьох місяців з дня підпи
сання договору (протокол № 25/13 від 12.12.2013 року)- 
Оголошення про результати проведення закупівлі було 
розмішено в державному офіційному друковану виданні 
з питань державних закупівель № 102 від 27.12.2013 року 
(оголошення № 239987).

27.12.2013 року між аплікантом проекту -  Новосе- 
лицькою районною державною адміністрацією та Това
риством з додатковою відповідальністю «Чернівецька 
пересувна механізована колона №76» було підписано 

контракт на капітальне будівництво берегоукріплення р. Прут «Ділянка №2» в с. Тарасівці Новоселицького ра
йону.

Після підписання контракту, у відповідності до Плану заходів Новоселицької РДА згідно з проектом «підви
щення безпеки життєдіяльності населення в долині р. Прут», MIS-ETC код 751, працівниками ТДВ «ПМК-76» 
було розпочато роботи з будівництва берегоукріплення, однак в зв’язку з погіршенням погодних умов та пони
ження температурного режиму роботи були припинені. Продовження робіт було розпочато в березні 2014 року 
після зниження рівня води в р. Прут та стабілізації плюсової температури повітря в зв’язку з тим, що будівництво 
берегоукріплювальних споруд проводиться в самому завуженому місці р. Прут і навіть незначні опади у верхів'ї 
річки різко призводять підйоми рівня води в межах будівельного майданчика до 1,5 -  2 метрів. Під час вико
нання робіт було здійснено завезення каменю бутового марки М400-600 в кількості 3554.68 мз та перевезення 
природних заповнювачів в кількості 5332,02 тон, що транспортувалися навалом, самоскидами на відстань 66 км. 
Вартість ресурсів була визначена за фактичними витратами.

Проведення вищезазначених робіт підтверджується відповідними документами:
4. КБ -  з та КБ -  2в - виконання робіт в грудні місяці 2013 року на загальну суму і 050 ооо, оо грн.
5. КБ -  з та КБ -  2в -  виконання робіт в березні 2014 року на загальну суму 15 625, оо ірн.
6. КБ -  з та КБ -  2в -  виконання робіт в квітні 2014 року на загальну суму 433 616,00 грн.
За проведену роботу підрядній організації було перераховано наступні кошти:
- за рахунок співфінансування Проекту - 193 374,00 грн.
- за рахунок Грантових коштів - 433 613,00 грн.
В період з квітня по травень 2014 року на річці Прут спостерігався загальний підйом дощового наводку висо

тою 2,73 метра над передпаводковим значенням, в зв’язку з чим будівельний майданчик у вказаний період був 
підтоплений і знаходився під водою, що унеможливило виконання робіт та унеможливило під'їзд техніки до 
місця виконання робіт. Після спадання весняного наводку роботи були продовжені.

В травні місяці 2014 року були продовжені роботи по будівництву берегоукріплення шляхом укладання бу
тового каменю та засипання природніми заповнювачами. На швидкості виконання робіт позначилися погодні

і
Румунія • Україна - Республіка Молдова
ПРОГРАМА ДЛЯ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ

Проект фінансується Спільні кордони. Спільні рішення Проект впроваджується
Європейським Союзом www.ro-ua-md.net Новоселицькою районною

державною адміністрацією
Проект MIS-KTC кол 751 «Підвищення ое шеки життєдіяльності населення в долині річки Прут»

Проект фінансується Європейським Союзом в рамках Спільної операційної програми Україна-Румушя-Респуйліка Молдова 21X17-2013 
* Частка іранту ЄС у проекті складні І255873.5Х і вро (еквівалент у гривні 12 55Х 735.К>12

http://www.ro-ua-md.net


умови, що частково їх припинили під час дощів та підняття рівня води.
В червні та липні 2014 року працівниками ТДВ «ПМК-76» проводились роботи по зведенню призми при відси

панні насухо (при роботі на водогосподарському будівництві) бутовим каменем М400-600 та проводилось переве
зення природніх заповнювачів, які транспортувалися самоскидами до місця закладання.

Протягом цього періоду освоєно робіт на загальну суму 300 000,00 гривень. Всього з початку будівництва про
ведено робіт на загальну суму 1799241,00 гривень.

У вересні 2014 року працівниками ТДВ «ПМК-76» проводились роботи по берегоукріпленню, зведенню призми 
при відсипанні насухо (при роботі на водогосподарському будівництві) бутовим каменем М400-600 та проводилось 
перевезення природніх заповнювачів, які транспортувалися самоскидами до місця закладання, встановлення кіл
ків, перевезення дерев-саджанців та їх висаджування. Освоєно робіт на загальну суму 488630,00 гривень.

Протягом жовтня місяця проводились заходи по завершенню робіт з берегоукріплення, здійснено улаштування 
кам’яних призм при відсипанні у воду автосамоскидами, підвезення та укладання бутового каміння М400-600, 
перевезення природних заповнювачів, що транспортувалися самоскидами навалом, а також проводились інші ро
боти по облаштуванню берегоукріплення на загальну суму 425,322 тис. грн.

Всього з початку будівництва проведено робіт на загальну суму 2 287 871,00 гривень.
Поряд з тим, 15 жовтня 2014 року комісія в складі виконроба ТДВ «ПМК-76» Бамбуляка П.М., інженера техніч

ного нагляду Круподьорова О.П., головного інженера ТДВ «ПМК-76» Савчука М.С., головного інженера проекту 
Шморгуна С.А., голови Проекту Скрикуляк С.Є. провели обстеження проведеного капітального будівництва бере
гоукріплення річки Прут ділянка № 2 в с. Тарасівні Новоселицького району Чернівецької області».

17.11.2014 року, в ході реалізації плану заходів Проекту «Підвищення безпеки життєдіяльності населення в до
лині річки Прут», код МШ-ЕТС 751, який фінансується Європейським Союзом, було проведено огляд завершеній 
робіт по проведенню капітального будівництва «Берегоукріплення на річці Прут ділянка № 2 в с. Тарасівці, Ново
селицького району, Чернівецької області».

В огляді приймали участь голова Новоселицької районної державної адміністрації Балта В.В., заступник голови 
Новоселицької районної ради Горбатюк В.Т., заступник начальника Дністровсько-Прутського басейного управлін
ня водних ресурсів Боровець В А., генеральний директор ТДВ «ПМК -  76» Каглянчук В.І. та голова Проекту Скри
куляк С.Є.

Під час огляду відмічено, що роботи з берегоукріплення фінансовані в рамках Спільної операційної програми 
«Румунія -  Україна -  Республіка Молдова 2007-2013», а також по державній Комплексній програмі захисту від 
шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь. Комісією позитивно оцінено якість 
виконаних робіт та важливість проведеного берегоукріплення в попередженні підтоплення с. Тарасівці під час по
веней.

25 грудня 2014 року комісія в складі виконроба ТДВ «ПМК-76» Бамбуляка П.М., інженера технічного нагляду 
Круподьорова О.П., головного інженера ТДВ «ПМК-76» Савчука М.С., головного інженера проекту Шморгуна С.А., 
представника замовника Скрикуляк С.Є. провели обстеження проведених робіт з капітального будівництва бере
гоукріплення річки Прут ділянка № 2 в с. Тарасівці Новоселицького району Чернівецької області», яке виконува
лось будівельною організацією ТДВ «ПМК-76» в ході реалізації заходів Проекту «Підвищення безпеки життєдіяль
ності населення в долині р. Прут». Під час обстеження було встановлено що проведення робіт завершено та вони 
проведені у відповідності до визначених завдань у Договорі.

29.12.2014 року Новоселицькою районною державною адміністрацією була подана декларація до Інспекції дер
жавного архітектурно-будівельного контролю щодо завершення будівництва з берегоукріплення, яка зареєстрова
на в Інспекції 30.12.2014 року.

Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією складала 3214,804 тисяч гривень, 
в тому числі витрати на будівельно-монтажні роботи 3031,306 тисяч іривень. Вартість основних фондів, що при
ймаються в експлуатацію 2723,678 тисяч гривень, в тому числі витрати на будівельно-монтажні роботи 2697,414 
тисяч гривень

В рамках реалізації заходів Проекту, побудоване берегоукріплення р. Прут в с. Тарасівці буде передано на ба
ланс Дністровсько-Прутському басейновому управлінню водних ресурсів для його подальшої експлуатації та під
тримання в робочому стані.
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Спільна операційна програма 
Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013
Міністерство регіонального розвитку та державного управління 

Управління міжнародного територіального співробітництва 
040129 Бухарест, Площа Свободи, 12

Спільна операційна програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-201Зфінансусться Євро
пейським союзам через Європейський інструмент сусідства та партнерства та співфінансусться 
країнами, що приймають участь у Програмі

“Єївропейський Союз складається з 27 країн-членів, які вирішили поступово об'єднати свої 
знання, ресурси, та долі. Спільно, протягом 50років, вони збудували зону стабиіьності, демократії 
та сталого розвитку, зберігаючи культурне різноманіття, терпимість та свободу особистості. 
Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями ти цінностями з країнами та народа
ми за його межами ”.

Європейський Союз готовий розділяти свої досягнення та цінності з країнами і народами, які 
перебувають за її межами.

Європейська Комісія є органом виконавчої влади ЄС

НОВОСЕЛИЦЯ -2014

Ця п у б л ік ац ія  б ул а  п ід го то в л е н а  за сп р и я н н я  Є в р о п е й сь к о го  С о ю зу. З м іст  д а 
н о ї п у б л ік а ц ії є п р ед м етом  в ід п о в ід а л ь н о сті Н о в о се л и ц ь к и й  р а й о н н о ї д е р ж а в н о ї 
а д м ін іст р а ц ії і ні в як ій  м ірі не в ід о б р а ж а є  т о ч к у  зо р у  Є в р о п е й сь к о го  С о ю з у  або  

стр ук ту р и  у п р а в л ін н я  С п іл ь н о ї о п е р а ц ій н о ї п р огр ам и  Р ум ун ія -У к р а їн а -Р е сп уб л і
ка М о л д ова  2007-2013.
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