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АНОТАЦІЯ  

 

Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Прогностичний 

моніторинг стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг при 

використанні програмного комплексу». Пісарєва О.Г. 

Актуальність теми. З метою гідрологічного моніторингу та 

підвищення ефективності заходів протипаводкового захисту населення, 

промислових об’єктів та сільськогосподарських угідь від шкідливих 

наслідків при затопленні їх повеневими водами необхідним є автоматизація 

методів оперативного територіального довгострокового прогнозування 

шарів стоку та максимальних витрат (рівнів) води, строків весняного 

водопілля. 

Мета і завдання дослідження. Створення бази вихідних гідрометео-

рологічних данних в програмному комплексі «Південний Буг», довгостроко-

ве прогнозування та моніторинг характеристик максимального стоку весня-

ного водопілля в басейні р. Південний Буг, здійснення перевірних прогнозів 

та їх оцінка. 

Об’єктом і предметом дослідження є вивчення умов формування і 

прогнозування характеристик стоку в період весняного водопілля в басейні 

р.Південний Буг при використанні програмного комплеку. 

Методами досліджень є теоретичний аналіз, математичне 

моделювання, дискримінантний аналіз, картографічне узагальнення. 

Очікувані результати. Використання прогностичного комплексу для 

щорічної оцінки можливих ризиків при затопленнях територій в період 

весняного водопілля річок басейну р. Південний Буг. 

Новизна роботи пов’язана з використанням програмного комплексу та 

автоматизацією випуску щорічних гідрологічних прогнозів характеристик 

весняного водопілля річок в басейні Південного Бугу. 

Практичне значення полягає у можливості завчасного попередження 

катастрофічних наслідків від весняних водопіль річок басейну р. Південний 

Буг, при комп’ютеризації моніторингу їх стану у поточному режимі 

надходження гідрометеорологічної інформації.  

Результати роботи – перевірка результатів прогнозування 

максимального стоку весняного водопілля в басейні Південного Бугу за 

програмним комплексом в період 2001-2018 рр.; реалізація прогностичної 

моделі для весняного водопілля 2017-2018 р.  

Кількість сторінок – 161 

Кількість рисунків – 32 

Кількість таблиць – 15 

Кількість літературних джерел – 51 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: програмний комплекс, весняне водопілля, метод 

територіального довгострокового прогнозу, оцінка гідрологічних небезпек. 

 



5 
 

 

 

SUMMARY 

 

Master's qualification work on "Prognostic monitoring of runoff of spring 

floods in the basin of the Southern Bug River when using the software complex". 

Pisariev O. G. 

Actuality of theme. In order to hydrologically monitor and improve the 

effectiveness of flood protection measures for the population, industrial sites and 

agricultural land from adverse effects when flooded by flood waters, it is 

necessary to automate the methods of long-term territorial forecasting of runoff 

layers and maximum costs ( levels) of spring floods . 

The purpose and objectives of the study. Creation of a baseline of 

hydrometeorological data in the «Southern Bug» software complex, long-term 

forecasting and monitoring of maximum runoff characteristics in the Southern Bug 

River basin, implementation of validation forecasts and their evaluation. 

The object and the subject of the research is to study the conditions of 

formation and prediction of runoff characteristics during the spring floods in the 

Southern Bug basin when using the software package. 

Research methods are theoretical analysis, mathematical modeling, 

discriminant analysis, cartographic generalization. 

Expected results. The use of a forecasting complex for the annual 

assessment of possible dangers during floods of territories, during the spring 

floods of the rivers of the Southern Bug River. 

The novelty of the work is related to the use of the software complex and 

the automation of the release of annual hydrological forecasts of the characteristics 

of the spring floods in the Southern Bug basin. 

Of practical importance is the possibility of early warning of catastrophic 

consequences from spring floods of the rivers of the Southern Bug River, while 

computerizing the monitoring of their status in the current mode of receiving 

meteorological information. 

The results of the work - verification of the results of forecasting the 

maximum runoff of spring floods in the Southern Bug basin by the program 

complex in the period 2001-2018; implementation of the forecast model for spring 

floods 2017-2018. 

Number of pages –161 

Number of figures - 32 

The number of tables – 15 

Number of references – 51 

KEYWORDS: software complex, spring floods, long-term territorial 

forecasting method,  evaluation  of  hydrological  hazards. 
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Вступ 

 

Згідно вимог Паводкової Директиви 2007/60/ЕС Європейського 

Парламенту и Ради ЄС (ВПД ЄС) від 23 жовтня 2007 року про оцінку та 

управління ризиками, пов’язаними с  повенями актуальним є просторова 

оцінка щорічних гідрологічних ризиків при проходженні катастрофічних 

весняних повеней на річках і планування заходів захисту в зонах затоплення 

при просторовому моніторингу стану водних об'єктів в цей період. Дана 

робота виконується відповідно до положень Паводкової Директиви, яка 

спрямована на запобігання, захист і зменшення негативного впливу повеней 

на навколишнє середовище. 

Актуальність теми. З метою гідрологічного моніторингу та 

підвищення ефективності заходів протипаводкового захисту населення, 

промислових об’єктів та сільськогосподарських угідь від шкідливих 

наслідків при затопленні їх повеневими водами необхідним є використання 

методів територіального прогнозування шарів стоку та максимальних витрат 

(рівнів) води весняного водопілля при автоматизації щорічного випуску 

оперативних прогнозів.  

При проходженні катастрофічних повеней на річках загроза 

небезпечної дії вод виникає на невеликих басейнах, зазвичай, тих річок, де 

не відбуваються гідрологічні спостереження і відповідно відсутні будь-які 

методики прогнозування. Тому формою представлення територіальних 

прогнозів мають бути карти розподілу по території прогнозних величин, а 

також, що особливо важливе для невивчених річок, ймовірності їх настання 

у багаторічному розрізі.  

Метою досліджень є створення бази вихідних гідрометеорологічних 

данних в програмному комплексі «Південний Буг» на основі довгостроково-

го прогнозування та моніторингу розмірів максимального стоку весняного 
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водопілля в басейні р. Південний Буг, здійснення перевірних розрахунків та 

їх оцінка. 

В завдання досліджень входить: 

 Характеристика формування весняного водопілля в басейні р. 

Південний Буг і можливі наслідки при катастрофічному його розвитку. 

 Основні принципи роботи прогностичного комплексу «Півден-

ний Буг», складання багаторічної та оперативної бази вихідних гідрометео-

рологічних даних, випуск і оцінка перевірних прогнозів шарів стоку та мак-

симальних витрат води водопіль в період 2001-2018 рр., опис схеми складан-

ня прогнозів в оперативному режимі надходження інформації, оцінка опера-

тивного прогнозу. 

 Довгострокове прогнозування шарів стоку, максимальних витрат 

води, строків проходження весняних водопіль в басейні р. Південний Буг 

при використанні прогностичного комплексу «Південний Буг». 

 Картографічне представлення можливих ризиків від затоплення 

територій в період проходження весняних водопіль відповідно вимог ВПД 

ЄС. 

Об’єкт дослідження. Максимальний стік весняного водопілля в межах 

річкового басейну Південного Бугу.  

Предмет дослідження. Вивчення умов формування і прогнозування 

характеристик стоку в період весняного водопілля в басейні р. Південний Буг  

та оцінка можливих ризиків від затоплення територій дотримуючись 

основних положень ВПД ЄС. 

Методи дослідження. Теоретичний аналіз, математичне моделювання, 

факторний аналіз, дискримінантний аналіз, гідрографічне районування 

території, картографічне узагальнення. 

Очікуванні результати. Використання прогностичного комплексу для 

щорічної оцінки можливих ризиків при затопленнях територій в період 

весняного водопілля річок басейну р. Південний Буг.  Оцінка щорічних 
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гідрологічних ризиків при проходженні весняного водопілля. Картографічна 

форма представлення результатів. 

Апробація роботи. представлення основних результатів дослідження 

здійснено на наукових – студентських семінарах кафедрі гідрології суші, 

студентській науковій конференції ОДЕКУ (2017 – 2018 н. р.), підготовлено 

наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

МОН України у 2018 і 2019 рр., став переможцем першого туру за 

напрямком «Географія» ( посів 3 місце). 

Робота відповідає напряму наукового дослідження НДР МОН України 

«Регіональні наукові дослідження в області гідрологічних розрахунків і 

прогнозів водного режиму річок і водойм України» № ДР 0118u001221 

(2018-2022 рр.), ІІ етап «Теоретичне обґрунтування розрахункових і 

прогностичних методик гідрологічного та гідрохімічного режиму річок і 

водойм», 2019 р., у розд. 3.2. 
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1 СТИСЛА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАСЕЙНУ Р. 

ПІВДЕННИЙ БУГ 

 

Річка Південний Буг належить до числа великих річок басейну 

Чорного моря і є найбільшою, басейн якої повністю розташований у межах 

України. Її басейн площею 63 700 км
2
 межує з басейнами Дністра (на заході) 

та Дніпра (на півночі та сході). Довжина річки — 806 км. Басейн Південного 

Бугу розміщений на території семи областей України, найбільші частини 

площі припадають на Вінницьку (25,7%), Кіровоградську (24,2%), 

Миколаївську (23,2%) і  Черкаську (13,2%). Невеликі частини річкового 

басейну розташовані у межах Одеської, Хмельницької та Київської областей. 

Витік річки розташований на Подільській височині поблизу с. Холодець 

Хмельницької області [1-3].. Географічне положення басейну річки 

Південний Буг показано на рис. 1.1.  
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Рис. 1.1 – Карта-схема фізико-географічного положення басейн р. 

Південний Буг [4]. 

У басейні Південного Бугу протікає 6594 річки; їхня сумарна довжина 

становить 22,4 тис. км. Здебільшого це малі річки довжиною менше 10 км. 

Лише 349 річок мають довжину понад 10 км, з них 15 мають протяжність 

понад 100 км — Південний Буг, Рів, Соб, Кодима, Синюха, Гірський Тікич, 

Гнилий Тікич, Велика Вись, Ятрань, Чорний Ташлик, Мертвовід, Чичиклія, 

Гнилий Єланець, Інгул та Громоклія. У басейні налічується значна кількість 

водойм: 189 водосховищ та 9640 ставків. Сумарний об’єм штучних водойм 

становить близько 1,5 км
3
. 

 Характеристика фізико-географічних умов формування району 

досліджень здійснена за літературними джерелами [1-4].  

 

1.1 Гідрографічне районування  

 

З метою реформування та покращення системи управління водними 

ресурсами держави при та урахуванням досвіду інших країн з 

впровадженням положень ВРД та при створенні Плану управління річковим 

басейном в роботах [5-8] здійснене нове гідрографічне районування 

території України за басейновим принципом.  

Дотримуючись вимог ВРД ЄС райони річкових басейнів 

закріплюються не до адміністративних чи політичних кордонів (територія 

річкового басейну може розташовуватися в межах декількох країн), а згідно з 

географічними межами річкового басейну. Директива вимагає визначення 

районів річкового басейну, які можуть бути басейном однієї великої річки 

або, включати кілька басейнів малих річок, нанесення на карту меж басейнів 

та суббасейнів, що відносяться до даного району річкового басейну [7]. 

Методика гідрографічного районування території України в [6], яке 

здійснюється для розробки планів управління річковими басейнами  
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передбачає поділ території України на гідрографічні одиниці – райони 

річкових басейнів (басейновий рівень) та суббасейни (суббасейновий рівень) 

[7,8] та грунтується на гідрографо-географічному підході до районування 

територій. При цьому межі гідрографічних одиниць (району річкового 

басейну) проходять по вододілах річкових басейнів і суббасейнів як 

географічній межі між суміжними водозборами і не можуть перетинати 

водосховища чи озера, якщо вони повністю розташовані в межах території 

України. 

Головним критерієм при встановленні гідрографічних одиниць 

басейнового рівня (району річкового басейну) є площа водозбірної території, 

мінімальна величина якої не повинна бути меншою від площі басейну 

головної великої річки, а  максимальна величина не встановлюється, якщо 

він включає басейн однієї великої річки [7,8]. 

Басейни великих річок, які впадають у головну річку району річкового 

басейну (басейновий рівень) можуть виділятися в окремі гідрографічні 

одиниці  - суббасейни (суббасейновий рівень). Басейни малих і середніх 

річок, які впадають у головну річку району річкового басейну можуть 

включатися до складу суббасейну великої притоки головної річки (з 

загальною площею не більше 50 000 км
2
) [7,8]. 

Встановлення гідрографічних одиниць та визначення їх меж 

здійснюється на основі державних топографічних карт та цифрових моделей 

рельєфу з використанням геоінформаційних технологій [6]. 

Опис меж кожної гідрографічної одиниці включає в себе низку етапів, 

у тому числі фізико-географічну характеристику проходження меж 

гідрографічних одиниць в прилеглій місцевості таких як рельєф, гідрографія, 

грунтовий і рослинний покриви, ландшафт, мережа ліній сполук, інші 

географічні компоненти. При цьому застосовуються географічні 

найменування об’єктів місцевості. 
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Схема гідрографічного районування території України показана на 

рис.1.2 [6]. В межах території України виділено 9 районів річкових басейнів, 

такі як:  

- район річкового басейну Вісли (Західного Бугу та Сану) – I,  

- район річкового басейну Дунаю – II,  

- район річкового басейну Дністра – III,  

- район річкового басейну Південного Бугу – IV,  

- район річкового басейну Дніпра – V,   

- район річкового басейну Дону – VI,  

- басейни річок Причорномор'я - VI,  

- басейни річок Приазов'я – VIII,  

басейни річок Криму – IX.  

Райони річкових басейнів Вісли (Західного Бугу та Сану), Дністра та 

Південного Бугу на суббасейни не поділяються.  
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Рис. 1.2 – Гідрографічне районування території України [6] 

 

Згідно з ВРД ЄС район басейну річки Південний Буг є цілісним, 

складається з басейну р. Південний Буг та перехідних вод. Межа району 

басейну р. Південний Буг проходить через населені пункти по лінії вододілу. 

Схема розташування території басейну     р. Південний Буг представлена на 

рис. 1.3. [10] 

Таким чином у подальших пунктах першого розділу роботи виконаний 

аналіз фізико-географічних характеристик басейну Південного Бугу згідно 

вимог Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу 2000/60/ЄС при 

гідрографічному районуванні та створенні плану управління  для досягнення 

доброго статусу водних об’єктів. В подальшому такий аналіз буде 

покладено, враховуючи вимоги Водної Паводкової Директиви 2007/60/ЄС 

[9], в основу  прогнозування щорічних гідрологічних ризиків весняних 

повеней на річках і планування заходів захисту в зонах можливого 

затоплення при просторовому моніторингу стану водних об’єктів в цей 

період. 
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Рис. 1.3 – Карта-схема розташування території басейну р. Південний 

Буг [5] 

1.2 Геологічна будова та рельєф 

 

Геологічна будова. Басейн Південного Бугу розташований в межах 

трьох геоструктурних районів: верхня частина басейну розміщена на Воли-

но-Подільській височині, середня його частина знаходиться в межах Придні-

провської височини, нижня течія належить до Причорноморської низовини. 

В межах Волино-Подільської і Придніпровської височини рельєф ба-

сейну рівнинний; тут водозбір являє собою плато, сильно розчленоване гли-

боко врізаними річковими долинами і балками, сильно еродований. У верх-

ній частині водозбір розчленований мережею ярів та балок, глибина ерозії 

50-100 м. В середній частині водозбору глибина ерозії сягає 100–200 м, а гу-

стота яруго-балочної мережі 0,50-1,0 км/км². Для нижньої частини водозбору 

характерними є плоский рельєф з численними западинами-блюдцями. Рівни-
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на середньо розчленована з глибиною ерозії 50-100 м, густота яруго-балочної 

мережі 0,50-0,75 км/км². В основі плато залягають древні кристалічні породи 

(граніти, гнейси), в багатьох місцях виходять на денну поверхню, але часто 

перекриті плащом морських і континентальних третинних відкладів (піски, 

глини, мергелі). 

Верхню частину геологічного розрізу складають четвертинні відкла-

дення. Розповсюджені вони усюди і відсутні лише на невеликих ділянках, де 

оголюються корінні породи. 

У берегових обривах оголюються шари ґрунтів і гірських порід, нерід-

ко дуже стародавніх. На берегах часто знаходять численні свідоцтва стоянки 

стародавніх людей. 

Із сучасних геологічних процесів в межах басейну Південного Бугу 

найбільшого поширення набула ерозійна діяльність, заболочування, зсувні 

процеси, еолова діяльність (еолові лесси), ерозія землі і локально-карстові 

явища. 

В басейні на кристалічному фундаменті розташовані водоносні гори-

зонти палеогена, неогена, сарматських, торонських відкладів і інших, перек-

ритих горизонтами четвертинних відкладів. Водоносний горизонт останніх 

широко використовується для сільськогосподарського, а також централізо-

ваного водопостачання населених пунктів [1,11,12]. 

 

1.3 Ґрунти і рослинність  

 

Ґрунтовий покрив. В ґрунтово-кліматичному відношенні басейн 

Південного Бугу відноситься до рівнинної території степової і південної 

частини Правобережної лісостепової зон. Ґрунти степової і південної 

частини Правобережної лісостепової зон з переважно чорноземним 

ґрунтовим покривом, утворюють центральну піднесену область України, яка 

простягається на південь до узбережжя Чорного моря. В долині  Південного 
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Бугу ґрунти формуються на сучасних і стародавніх елювіальних 

відкладеннях механічного складу. Серед древніх відкладень переважають 

піски і сучасний алювій, переважно суглинистий. У заплавах Південного 

Бугу значне поширення мають піщані і супіщані алювіальні відкладення. 

Ґрунти, які переважають в південних районах басейну річки (лісостепова 

зона) є чорноземи. Карбонатність ґрунтоутворюючих порід в умовах не 

промивного водного режиму обумовили високу насиченість чорноземів 

кальцієм. 

У межах басейну Південного Бугу виділяються наступні головні 

підтипи чорноземів: чорноземи типові, чорноземи звичайні і чорноземи 

південні, які послідовно змінюють один одного з півночі на південь. 

Чорноземи типові розповсюджені головним чином в піднесеному 

лісостепу – північних частинах Тернопільського плато і правобережної 

височини на вододільних найменш розчленованих рівнинах. 

Найбільш поширеними з лісової рослинності є дубові ліси. Грабово-

дубові ліси поширені переважно в північних округах і становлять близько 

30% всіх лісів. Займають вони вододіли і більш пологі, ніж діброви, схили зі 

світло-сірими ґрунтами. Дубові ліси з Дністровсько-Бузького округу 

складають близько 15% всіх лісів. Приурочені ці ліси до південних схилів і 

вододілів. Луки на розглянутій території збереглися тільки в заплавах 

Південного Бугу, де вони займають близько 30% площі. Представлені вони в 

основному болотистими луками. Справжні луки складають близько 60% всіх 

лучних масивів. Найбільші їх площі зосереджені в заплавах середньої течії 

річки. Болотисті луки становлять близько 30% всіх лучних масивів. Вони 

більш характерні для заплав верхньої течії річки [1]. 

 Карта-схема грунтів наведена на рис 1.4 [4]. 
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Рис. 1.4- Схематична карта грунтів р. Південний Буг [4]. 

 

Рослинний покрив. Одним із основних чинників, від яких залежить 

гідрологічний режим басейну, нарівні з кліматичними, ґрунтово-

геологічними і геоморфологічними є рослинний покрив. Рослинність 

кількісно та якісно перерозподіляє опади, що поступають на землю, і дуже 

змінює гідрологічний режим території. 

Більша частина басейну Південного Бугу знаходиться в межах 

лісостепової зони і має досить багатий і різноманітний рослинний світ, що 

зумовлено передусім сприятливим кліматом, рельєфом та родючими 

ґрунтами. Природна рослинність займає тут 12% усієї площі. Із них 11% 

припадає на ліси, біля 1% на луки і 0,5% — на болота. 

Рослинність північно-західної частини басейну представлена молоди-

ми і середньовіковими широколистими лісами, які розташовані окремими 

масивами.  

На рис. 1.5. зображена рослинність басейну Південного Бугу [4].  
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Рис. 1.5-Схематична карта рослинності р. Південний Буг [4]. 

 

Найпоширенішими породами дерев є: дуб, граб, ясен, клен, липа, в'яз 

та вільха. З кущів та чагарників можна зустріти ліщину, шипшину, 

жимолость та інші. 

На південь ліси поступово змінюються на лісостеп і степ, спочатку 

ковилово-різнотравний, а потім ковилово-типчаковий. В цілому, лісистість 

басейну становить близько 7%, заболоченість — 2%. Орними землями 

зайнято біля 70% території водозбору. 

Всі ліси, розташовані в басейні, розподілені на дві групи. В першу 

групу входять зелені зони навколо міст, інших населених пунктів і 

промислових підприємств, ґрунтозахисні лісосмуги, водоохоронні 

прибережні захисні смуги, а також захисні лісові смуги уздовж залізних та 

шосейних доріг. 

До другої групи відносяться експлуатаційні ліси, де допускається 

рубка, але не більше річного приросту. Ліси першої групи займають в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%8F%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
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басейні Південного Бугу 73% загальної площі лісового фонду, ліси другої 

групи — 27%. 

У флорі басейну є ряд ендемічних видів (рослини, що зустрічаються 

тільки на даній території): волошка савранська, козельці великі та інші. 

Можна знайти і реліктові види: хвощ великий, бруслина мала, медунка 

м'якенька та інші. Для їх збереження створюються нові об'єкти природно-

заповідного фонду [2]. 

 

1.4 Кліматична характеристика  

 

Кліматичні умови відіграють головну роль у гідрологічному режимі рі-

чок. Географічне положення України, особливості атмосферної циркуляції та 

місцеві умови визначають те, що переважна частина її території характеризу-

ється помірно континентальним кліматом. 

Карта-схема кліматичних умов на території басейну р. Південний Буг 

наведена на рис. 1.6 [4] 

 

 

Рис. 1.6 Карта-схема кліматичних умов на території басейну 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%27%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%27%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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 р. Південний Буг [4] 

 

Опис кліматичних умов району досліджуваної території наданий за лі-

тературними джерелами [13-16], а середньо багаторічні метеорологічні та 

агрометеорологічні характеристики – [17, 18].  

Основні риси клімату описуваної території формуються під впливом 

загальних і місцевих кліматоутворюючих факторів. Головним з них є прип-

лив тепла від сонця, який в основному залежить від географічної широти мі-

сця, збільшуючись з півночі на південь. Дуже важливим фактором є також 

атмосферна циркуляція. Вже згадана територія знаходиться під впливом по-

вітряних мас, які прийшли з Атлантики, Арктичного басейну або сформува-

лися над великими континентальними територіями Євразії. 

Характер і інтенсивність основних кліматоутворюючих факторів істот-

но розрізняється по сезонах року. 

Перехід до холодного періоду пов'язаний з початком вторгнення арк-

тичного повітря, що обумовлює різкі й значні похолодання, перші морози і 

сніг. Повторюваність і інтенсивність цих вторгнень поступово збільшується, 

досягаючи максимуму взимку. 

Перехід до весняного сезону характеризується підвищенням ролі раді-

аційного фактора і посиленням впливу підстильної поверхні. Процеси адвек-

ції слабшають у міру зменшення температурних контрастів між морем і су-

шею. У квітні і травні ще спостерігаються повернення холоду, викликані 

вторгненням арктичного повітря. 

Влітку вторгнення арктичного повітря майже повністю припиняються. 

Влітку над територією переважає антициклональна погода з великою кількі-

стю ясних і сонячних днів. Це сприяє подальшій трансформації і прогріван-

ню повітря. У розмитих малорухомих областях підвищеного і зниженого ти-

ску розвивається термічна конвекція, активізується грозова діяльність. Осно-
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вні опади випадають з фронтальних розділів, пов'язаних з циклонами і уло-

говинами. Вони викликають рясні зливи і зниження температури. 

Протягом осіннього сезону азорський антициклон повністю руйнуєть-

ся. Замість нього в жовтні-листопаді починає розвиватися сибірський анти-

циклон. Циклони приносять вологе повітря з Атлантики і Середземного мо-

ря, обумовлюючи на більшій частині території похмуру з дощами погоду. 

Чорне і Азовське моря помітно впливають на клімат південних райо-

нів. У прибережних районах спостерігається збільшення вологості повітря і 

згладжування добового ходу температури повітря. 

Температура повітря. Температурний режим Південного Бугу визнача-

ється особливостями атмосферної циркуляції, радіаційними чинниками і ха-

рактером підстильної поверхні. 

Середньомісячна температура повітря на розглядуваній території 

України в основному змінюється з півночі на південь і впродовж більшої ча-

стини року є плюсовими.  У теплу пору року температурний режим визнача-

ється радіаційними чинниками; поряд з ними значний вплив робить підсти-

лаюча поверхня. Найбільшої величини температура повітря досягає в липні 

(від +19,4°С на північному заході до +21,3°С – на півдні). Найвища літня те-

мпература (абсолютний максимум) становить +39,0°С у південній степовій 

зоні (метеостанція Вознесенск).  

У зимовий час істотний вплив на формування температурного режиму 

надає атмосферна циркуляція. Найбільш низькі температури повітря спосте-

рігаються повсюдно в січні. Середні температури січня змінюються з північ-

ного сходу на південний захід від (-3,9°С) – (-3,1°С) до -1,9°С. Найнижча те-

мпература холодного періоду (абсолютний мінімум) становить -33.5°С у пів-

нічній частині басейну (метеостанція Вінниця) 

Починаючи з березня температура повітря на тлі неодноразових зни-

жень починає рости, спочатку повільно, а потім інтенсивніше, досягаючи 

максимальних значень в липні.  
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Відповідно до змін атмосферної циркуляції і глобального потепління 

клімату, за даними багаторічних досліджень, результати яких узагальнені в 

сучасній монографії «Клімат України» встановлено, що за віковий період 

спостережень відмічається підвищення середньорічної температури повітря: 

у степовій зоні – на 0,2-0,3°С. 

В роботі М.І.Кульбіди, М.Б.Барабаш та ін. [13], при аналізі температу-

рного фону всіх місяців року і середньорічної температури повітря в Україні 

встановлено, що за віковий період часу ХХ сторіччя спостерігалося підви-

щення середньорічної температури повітря: в зоні лісостеповій на 0,8-1,1°С, 

в степовій – на 0,3-0,5°С, в середньому по території – на 0,8°С. 

В період сучасних кліматичних змін в середньому за рік спостерігаєть-

ся підвищення температури повітря на 0,8°С. 

Глобальні зміни клімату, що спостерігаються в останні десятиріччя, не 

могли не позначитися на температурі повітря в Україні та прилеглих районах 

сусідніх країн. Спостерігається підвищення середньої річної температури. За 

останні 100 років вона підвищилася на 0,7 – 0,9  С. Найбільші зміни відбу-

лися в останні 20 – 30 років. 

Дані середньої місячної та річної температури повітря наведені в 

дод.А, табл.А.1.  

З таблиці видно, що середня річна температура повітря на метеороло-

гічних станціях змінюється в напрямку від північної частини зі значенням 

7,6°С (метеостанція Вінниця) до південної частини території -10,1°С (метео-

станція Вознесенск). 

Опади. Атмосферні опади грають істотну роль в процесі формування 

стоку. В степу найбільші значення опадів спостерігаються з червня на ли-

пень, де спостерігається два максимуми - в червні та грудні. Опади в степу не 

перевищують в середньому 550 мм. Це зона недостатнього зволоження, що 

вимагає додаткового внесення вологи особливо в південному степу, де сере-
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дня річна кількість опадів близько 500 мм. Більша частина опадів на терито-

рії України випадає в теплу пору року. 

Дані за середню кількість опадів наведені в дод.А, табл. А.2. 

В холодний період року середня кількість опадів на метеостанціях змі-

нюється від північної частини – 153 мм (метеостанція Вінниця) до південної 

частини – 157 мм (метеостанції Любашівка та Вознесенск). В теплий період 

року середня кількість опадів на метеостанціях зменшується в напрямку від 

північної частини території, значення якої дорівнює 441 мм (метеостанція 

Вінниця) до південної частини – 355 мм (метеостанція Вознесенск). 

Середня кількість опадів за рік на метеостанціях зменшується від пів-

нічної частини – 594 мм (метеостанція Вінниця) до південної частини – 512 

мм (метеостанції Вознесенск). 

В результаті в холодний, та теплий періоди середня кількість опадів на 

метеорологічних станціях значно відрізняється. В теплий період року мак-

симум спостерігається в північній частині, де середня кількість опадів дорів-

нює 441мм (метеостанція Вінниця). В холодний період року максимум спо-

стерігається в південній частині, де середня кількість опадів дорівнює 157мм 

(метеостанції Любашівка та Вознесенск). Максимум середньої кількості опа-

дів за рік спостерігається в північній частині - 594 мм (метеостанція Вінни-

ця). 

Сніговий покрив. Сніговий покрив та інтенсивність сніготанення є ви-

значальними у формуванні весняного водопілля. Взимку на розподіл снігу на 

водозборах впливають фактори підстильної поверхні такі, як висота над 

рівнм моря, форми рельєфу, крутизна та експозиція схилів, залісеність та ін.    

Величини снігозапасів та їх розподіл на поверхні водозбору визначаються 

метеорологічними умовами періоду снігонакопичення (кількістю опадів та 

температурною характеристикою, вітровим режимом), а також рельєфом мі-

сцеості, розподілом рослинності та ін. 
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Сніг є важливим кліматоформуючим фактором і основним джерелом 

живлення рівнинних річок України у період весняного водопілля. 

В дод. А, табл. А.3 наведені дати першого  та останнього заморозку. З 

таблиці видно, що дата першого та останнього заморозку відбувається в се-

редньому 16.Х  та  17.ІV. Дати утворення та сходу снігового покриву зале-

жать від погодних умов із року в рік можуть значно варіювати, суттєво відрі-

зняючись від середніх багаторічних строків. 

Дати утворення та сходу снігового покриву залежать від погодних 

умов і з року в рік можуть значно варіювати, суттєво відрізняючись від сере-

дніх багаторічних строків (дод.А, табл. А.4). 

Дата появи снігового покриву відбувається з 17.ХІ (метеостанція Лю-

башівка) до 24.ХІ (метеостанція Вознесенск). Дані по датам утворення стій-

кого снігового покриву та руйнування снігового покриву наведені у табл.А.4. 

Дата утворення стійкого снігового покриву відбувається з 25.ХІІ (метеостан-

ція Любашівка) до 31. ХІІ – (метеостанція Вінниця). Дата руйнування стійко-

го снігового покриву відбувається з 26.ІІ (метеостанція Любашівка) до 6.ІІІ – 

23 (метеостанція Вінниця). 

Запаси води у сніговому покриві, що накопичилися на кінець зимового 

періоду, в основному визначають майбутній об’єм весняного водопілля і, при 

цьому, входять головною складовою в прогнозну методику при отриманні 

майбутніх величин шарів стоку та максимальних витрат води весняного во-

допілля (дод. А, табл.А.5).  

Промерзання ґрунтів. Глибина промерзання ґрунтів є одним з показни-

ків інфільтраційної спроможності ґрунтів під час формування і розвитку вес-

няного водопілля на рівнинних річках України. Ступінь промерзання ґрунтів 

на рівнинній України неоднорідна по території і змінюється у широтному 

напрямку при закономірній зміні всього комплексу ландшафтних і кліматич-

них характеристик. 

Продовження таблиці 2.2 



27 
 

За даними [13,17], на досліджуваній території в районах Вознесенська, 

Херсона, Баштанки виділяються ділянки відносно глибокого промерзання 

ґрунтів з максимальними значеннями до 57-103 см. Дані по середнім 

глибинам промерзання наведені у дод.А, табл. А.6. Максимальна глибина 

промерзання ґрунтів спостерігається у лютому, максимальні її значення 

змінюються від півночі на південь від 29-31 см (метеостанція Вінниця) до 

15-20 см (метеостанція Вознесенськ) [17]. 

Гідрологічний режим, у верхній течії Південний Буг замерзає в кінці 

листопада - на початку грудня. В середній та нижній течії - в другій половині 

грудня. Льодостав малостійкий, середня товщина льоду змінюється від 15 до 

35см, максимальна сягає 80см. Скресання річки проходить в другій половині 

березня в верхній течії та в першій половині березня в нижній і середній 

течії. Очищення річок басейну від льоду відбувається в кінці березня на 

початку квітня. 

 

1.5 Гідрометеорологічна вивченість території басейну 

 

Спостереження за метеорологічними та агрометеорологічними 

характеристиками весняного водопілля (температурою повітря, опадами, 

запасами води в сніговому покриві, глибиною промерзання ґрунтів, запасами 

продуктивної вологи в шарі ґрунту) здійснюють 26 метеостанцій, список 

яких надається у табл. 1.3, а схема  розташування – на рис.1.7 Снігозйомки 

відбуваються також на 11 метеопостах, причому 9 з них ведуть й 

вимірювання опадів.  

Для аналізу умов формування  та узагальнення гідрометеорологічних 

чинників і характеристик весняного водопілля до об’єкту дослідження були 

прийняті й річки  Причорномор’я (р.Великий Куяльник, Тилігул)  

Вихідними матеріалами по характеристиках весняного водопілля були 

прийняті багаторічні дані по 53 гідрологічних постах, які мають тривалі 



28 
 

часові ряди стокових спостережень. По території, що розглядається, пости 

розміщені досить рівномірно (рис.1.7), а  відомості про них  наведені у табл. 

1.1 

 

 
▼ – гідрологічний пост; ● – метеорологічна станція 

 

Рис.1.7 Гідрометеорологічна мережа спостережень в басейнах 

р.Південний Буг і малих річок між Дністром і Південним Бугом
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Таблиця 1.1 – Список гідрологічних постів в басейнах р. Південний Буг та малих річок між Дністром і Південним 

Бугом  

№ 

з/п 

Код 

поста 

 

Річка – пост 

Площа 

водозбору,км
2
 

Період спостережень за стоком 

води 

(станом на 2010 р.) 

Число 

років,n 

1 81343 Південний Буг - с.Чорнява 36,5 1939-41, 1945-63 22 

2 81346 Південний Буг - с.Пирогівці 827 1964-2015 52 

3 81348 Південний Буг -  c.Лелітка 4000 1926-46, 1964-2015 73 

4 81352 Південний Буг - с.Сабарів 9010 1930-85 56 

5 81353 Південний Буг - с.Селище 9100 2002-2015 14 

6 - Південний Буг - с.Самчинці 12800 1934-41 8 

7 81361 Південний Буг - с.Тростянчик 17400 1930-41, 1946-2015 82 

8 81362 Південний Буг - с.Хощувате 20700 1923-40 18 

9 81363 Південний Буг - с.Підгір'я 24600 1926-43, 1958-2015 76 

10 81364 Південний Буг - Первомайська ГЕС 27300 1958-70 13 

11 81365 Південний Буг - м.Первомайськ 44000 1945-60, (1985-2015)
* 

16/31 

12 81801 Південний Буг - смт Олександрівка 46200 1914-2015 102 

13 81376 Бужок - смт Меджибож 698 1952-88 37 

14 81381 Іква - смт Стара Синява 439 1946-2015 70 

15 81386 Згар - смт Літин 692 1931-2015 85 

16 81390 Десна - с.Сосонка 13000 1930-41, 1945-50 18 

17 81393 Рів - с.Демидівка 1130 1916-18, 1922-41,1945-2015 94 

18 81396 Соб - с.Зозів 92,5 1945-2015 71 

19 81401 Соб - Дмитренківська ГЕС 2840 1958-70 13 

20 - Удич - с.Ягубець 109 1946-53 8 

21 81405 
Дохна - Велика Киріївська ГЕС (с.Велика 

Киріївка) 
1200 1955-67 13 

22 81408 Савранка - с.Осички 1740 1936-41, 1945-2015 77 

2
8
 



28 
 

Продовження таблиці 1.1 

№ 

з/п 

 

Код 

поста 

 

 

Річка – пост 

 

Площа 

водозбору, 

км
2
 

Період спостережень за стоком 

води 

(станом на 2010 р.) 

Число 

років, 

n 

23 81409 Синиця – смт Любашівка 86,0 1931-41, 1943, 1954-67 26 

24 81410 Синиця - с.Кам'яний Брід 753 1931-41, 1943, 1945-74 42 

25 81411 Кодима - с.Обжила 145 1946-88 43 

26 81414 Кодима - с.Катеринка 2390 1931-41, 1945-2015 82 

27 81416 Синюха - Краснохутірська ГЕС 16500 1959-70 12 

28 81417 Синюха - с.Синюхин Брід 16700 1925-31, 1933-2015 90 

29 - Гірський Тікич - ГЕС Юрпольська 2620 1959-65 7 

30 81420 Гірський Тікич - с.Тальне 3400 1916-18, 1925, 1927-41, 1943-47 24 

31 81428 Маньківка - с.Кінашівка 76,7 1946-57 12 

32 81421 Гнилий Тікич - смт Лисянка 1450 1945-2015 71 

33 81427 Гнилий Тікич - Лоташівська ГЕС 3140 1955-70 16 

34 81430 Велика Вись - с.Ямпіль 2820 1925-41, 1943, 1945-2015 89 

35 81433 Ятрань - с.Покотилове 2140 1955-2015 61 

36 81434 Уманка - м.Умань 275 1938-41, 1943-50 12 

37 81435 Циганка - с.Краснопілля 248 1946-75 40 

38 81436 Сухий Ташлик - с.Липняжка 556 1965-72 8 

39 81437 Чорний Ташлик - с.Піщаний Брід 1830 1964-88 25 

40 81438 Чорний Ташлик - с.Тарасівка 2230 1933-43, 1945-2015 82 

41 81439 Мертвовід - с.Крива Пустош 252 1949-2015 67 

42 81442 Чичиклія - с.Василівка 436 1951-58, 1961-88 36 

43 81443 Чичиклія - с.Веселинове 1490 1934-37, 1939-41, 1951-53, 1957 9 

44 81444 Гнилий Єланець - с.Женево-Криворіжжя 1190 
1936-41, 1945-71, 1973, 1980-82, 

1985-88 
41 

45 81446 Інгул - м.Кіровоград 840 1945-2015 71 

 

2
9
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Продовження таблиці 1.1 

№ 

з/п 

 

Код 

поста 

 

 

Річка – пост 

 

Площа 

водозбору, 

км
2
 

Період спостережень за стоком 

води 

(станом на 2010 р.) 

Число 

років, 

n 

46 81447 Інгул - с.Інгуло-Кам'янка 3080 1931-41, 1944-64 32 

47 81448 Інгул - с.Василівка 3300 1966-75 10 

48 81449 Інгул - с.Седнівка 4770 1954-2015 62 

49 81450 Інгул - с.Новогорожене 6670 1930-41, 1945-2015 83 

50 81454 Громоклія - с.Михайлівка 1410 1946-88 43 

51 81475 Великий Куяльник – с. Северинівка 1840 
1986–93, 2001–2003, 2005, 2006, 

2010-2015 
19 

52 81336 Тилігул – с.Новоукраїнка 810 1955-88 33 

53 

 

81338 

 

Тилігул –  м. Березівка 

 

3170 

 

1953–71,1973,1978–

86,1988,1989,1991–94, 1996-

2007,2009-2015 

52 

 

1
0

 

3
0
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Слід зазначити, що до списку постів не були включенні ті, по яких 

період спостережень за витратами води складав менше 6 років [5]. Помітка 
*
 

свідчить про те, що по посту р.Південний Буг - м.Первомайськ за період 

1985-2015 рр. були отримані дані тільки по максимальних витратах води 

весняного водопілля з тривалістю ряда спостережень 47 років. 

Діапазон водозбірних площ охоплює басейни за розміром від 36,5 км
2 

(р. Південний Буг - с. Чорнява) до 46200  км
2 

(р.Південний Буг- смт 

Олександрівка). 

 Гідрологічна вивченість території в загальному задовільна, про що 

можна судити за рис.1.7 і табл. 1.2.  

                                                                                                                                      

Таблиця 1.2 – Розподіл водозборів по тривалості спостережень і 

величині їх площ  (станом на 2015 рік) 

 

Площа 

водозбору, 

км
2
 

 

Кількість гідрологічних постів з періодом спостережень 

 

 

10 

 

11-20 21-30 31-40 41-50   50 Всього % 

100 - 1 2 - - 1 4 8 

101 – 1000 2 1 - 4 3 5 14 26 

1001 – 5000 2 3 2 1 2 10 21 40 

5001 – 10000 1 1 - - - 2 3 6 

10001 – 20000 1 2 - - - 2 5 9 

20001 – 50000 - 2 - 1 1 2 6 11 

Всього 6 10 4 6 5 22 53 100 

% 11 19 8 11 9 42 100  

 

Як видно з табл. 1.2, найбільша кількість гідрологічних постів (74% від 

загального їх числа), мають величини площ водозборів в діапазоні  до 5000 

км
2
. Кількість постів, розташованих на річках з площами водозборів 5001-

10000 км
2 

становить 6 %, 10001-20000км
2 

 - 9%, а з площами більше 20000 

км
2
 – 11 %. 
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Важливим показником гідрологічної вивченості території є тривалість 

стокових спостережень на річках, яка змінюється (табл. 1.2) в діапазоні від 

12 - 14 років (р.Гірський Тікич – Юрпольська ГЕС, Південний Буг – 

с.Самчинці, Удич – с.Ягубець, Південний Буг – с.Селище, Сухий Ташлик – 

с.Липняжка, Чичилія – с.Веселинове) до 94 (р.Рів – с.Демидівка)   і  102 років 

(р.Південний Буг – смт Олександрівка). 

В цілому на досліджуваній території 22 постів (42 % від загальної 

кількості) мають ряди спостережень більше 50 років; на 11 постах (20 %) 

гідрологічні ряди також достатньо тривалі і становлять 30-50 років.  Ряди 

тривалістю 21-30 років є на 4 гідрологічних постах (8%), а менше 20 років – 

на 16 постах (табл. 1.2).  

Дані стокових спостережень за характеристиками весняного водопілля 

в басейнах річок Причорномор’я (р.Великий Куяльник, Тилігул) дуже не 

однорідні у часовому відношенні.  

Станом на 01.01.2015 р. діючими є 24 гідрологічних поста, а в період з 

1981 р. – закриті 8. 

Для обґрунтування розрахункових параметрів використані дані  39 

річкових водозборів з площами від 36,5 км
2 

(р. Південний Буг - с. Чорнява) 

до  46200 км
2
 (р.Південний  Буг – смт Олександрівка) і періодом 

спостережень від 13 до 102 років (по 2015 рік включно). 

Спотереженя за метеорологічними та агрометеорологічними 

характеристиками (температурою повітря, опадами, запасами води в 

сніговому покриві, глибиною промерзання ґрунтів, запасами продуктивної 

вологи в шарі ґрунту) здійснюють 26 метеостанцій, рівномірно розміщених 

по території басейну.  

Гідрологічні пости і метеостанції на басейні мають тривалі часові ряди 

спостережень та досить рівномірно розміщені по території, табл. 1.3. 

 

 



33 
 

Таблиця 1.3 – Список метеорологічних станцій  

 

№ з/п Індекс Пункт Область 

1 33429 Хмельницький Хмельницька 

2 33439 Хмельник Вінницька 

3 33446 Бiлопiлля Вінницька 

4 33562 Вінниця Вінницька 

5 33564 Жмеринка Вінницька 

6 33577 Гайсин Вінницька 

7 33581 Жашкiв Черкаська 

8 33586 Звенигородка   (Озерна) Черкаська 

9 33587 Умань Черкаська 

10 33593 Смiла Черкаська 

11 33598 Новомиргород Кіровоградська 

12 33686 Гайворон Кіровоградська 

13 33699 Первомайськ Миколаївська 

14 33705 Помiчна Кіровоградська 

15 33761 Любашiвка Одеська 

16 33777 Вознесенськ Миколаївська 

17 53201 Крижопіль Вінницька 

18 53202 Липовець Вінницька 

19 33711 Кіровоград Кіровоградська 

20 33717 Бобринець Кіровоградська 

21 33719 Долинська Кіровоградська 

22 33788 Баштанка Миколаївська 

23 33759 Затишшя Одеська 

24 33833 Сербка Одеська 

25 33834 Роздiльна Одеська 

26 33837 Одеса Одеська 
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2. СУЧАСНИЙ СТАН ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК СТОКУ ВЕСНЯНОГО ПЕРІОДУ 

 

2.1 Процеси формування талого стоку на рівнинних річках 

 

Стік, що формується на басейнах рівнинних річок під час танення 

снігового покриву визначається багатьма процесами, такими як: танення 

снігу, затримання води в снігу, надходження талих вод на водозбір, втрати 

талих вод, водовіддача басейну, а також час добігання талого стоку до 

замикаючого створу [22-29].  

Сумарний стік весняного водопілля рівнинних басейнів залежить від: 

- запасів води в сніговому покриві на початок сніготанення, який 

можна визначити шляхом вимірювання;  

- опадів, які випали після початку сніготанення визначаються за 

метеорологічним прогнозом, ймовірнісним способом або за середнім 

значенням кліматичних характеристик;  

- кількості води, витраченої на інфільтрацію, поверхневу затримку 

і випаровування з річкового басейну.  

Розмір площі, зайнятої зниженнями, може бути виражений 

математично у вигляді функцій розподілу площ в залежності від шару води, 

необхідного для заповнення цих знижень. Такі функції є відносно стійкими 

для кожного річкового басейну. 

Інфільтрація води в грунт в період сніготанення, що залежить від стану 

ґрунту, сильно змінюється з року в рік. Швидкість інфільтрації води в 

мерзлий грунт і сумарна кількість поглиненої води залежать від вологості 

грунту, її температури, глибини промерзання і фізікомеханічних 

властивостей ґрунту.  
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2.2 Запаси води в сніговому покриві і крижаній кірці, опади періоду 

весняного водопілля  

 

Сніг, який накопичується в водозбірному басейні, є природним джере-

лом, що формує основну частину запасів води в басейні. Прогнозування за-

пасів води необхідно службам, пов'язаним з енергопостачанням, водопоста-

чанням і регулюванням паводків. Надійні прогнози сезонного стоку з водоз-

бірного басейну в результаті танення снігу можливі при наявності 20-25 ро-

ків спостережень. Такі прогнози засновані на кореляції між водним еквівале-

нтом снігового покриву, виміряним за даними снігомірних маршрутів і сто-

ком, виміряним на гідрологічних постах [29]. 

Нижче описані процедури вимірювань снігового покриву, його висоти 

і запасів води в снігу [30]. 

Снігомірні маршрути. Снігомірний маршрут - це заздалегідь намічена 

промірна лінія в певному районі, де щороку проводяться снігомірні зйомки. 

Снігомірні маршрути повинні ретельно вибиратися з тим, щоб вимірювання 

вологозапасів з року в рік давало надійний індекс вмісту води в сніговому 

покриві по всьому басейну. 

На рівній місцевості снігомірний маршрут повинен проходити так, щоб 

середній водний еквівалент на цьому маршруті максимально збігався з 

фактичним середнім еквівалентом снігу, що випадає в даному районі. Таким 

чином, бажано мати снігомірні маршрути на різних ландшафтах, наприклад 

на відкритих просторах і в лісах з різними умовами акумуляції снігу. Коли 

сніговий покрив в даному районі однорідний і рівномірно розподілений, то 

існує просторова кореляційна залежність товщини снігу або запасів води в 

снігу. 

Точність вимірювань. Точність вимірювань товщини снігу dn або 

вмісту води в снігу wn в конкретній точці снігомірного маршруту залежить 
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від ціни поділки шкали приладу і від інструментальних і суб'єктивних 

помилок. 

Зменшити помилки вимірювання dn або wn можна, визначивши середнє 

значення по декількох вимірах в кожній конкретній точці. Якщо помилки 

окремих вимірювань незалежні, необхідну кількість вимірювань, яке 

гарантує отримання бажаної відносної точності, визначається з теорії 

помилок у такий спосіб: 

 

eN = Vx / V ,                                                   (2.1) 

 

де N - кількість вимірювань, необхідних для отримання заздалегідь 

заданої точності; Vx - мінливість помилки вимірювань; і Ve - стандартна 

квадратична помилка визначення середнього значення. 

Висота і площа снігового покриву. Вимірювання снігового покриву на 

великих просторах і встановлення місцевих кореляцій з щільністю снігу 

дають можливість апроксимувати водний еквівалент снігового покриву. 

Вимірювання снігового покриву проводиться за допомогою: 

- снігомірних рейок - вимірювання за допомогою градуйованої рейки, 

встановленої в такому місці, яке є репрезентативним для даного району і яке 

легко може проглядатися на відстані.  

Ця процедура прийнятна в тих випадках, коли репрезентативність 

місця не викликає сумнівів, і все, що знаходиться безпосередньо на самому 

майданчику (приблизно в радіусі 10 м), захищається від небажаних 

вторгнень. Показання знімаються в умовах непорушенного снігового 

покриву; 

- снігомірного циліндра - для взяття проби снігу циліндр снегоміра 

вдавлюють вертикально в сніговий покрив, поки різець не торкнеться 

поверхні грунту і злегка зануриться в неї, на шкалі відмічають поділку, що 

збігається з верхньою поверхнею снігового покриву. Далі визначають, 
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наскільки снігомір опустився нижче нижньої поверхні снігового покриву, 

отриману величину вираховують із першого відліку і різницю записують. Ця 

остаточна величина висоти снігу має велике значення, так як вона 

використовується для обчислення щільності снігу. 

Вимірювання в кожній точці закінчується ретельним зважуванням 

проби снігу в циліндрі снігоміра. За шкалою ваг можна безпосередньо 

вирахувати вагу проби снігу, виражену в сантиметрах висоти еквівалентного 

шару води. Щільність снігу обчислюється шляхом ділення водного 

еквівалента снігу на висоту снігового покриву;  

- фотограмметричного методу радіоактивних ізотопів - джерела 

радіоактивних гамма-випромінювань використовуються для різних способів 

вимірювання водного еквівалента снігу. Ослаблення інтенсивності гамма-

випромінювання може бути використано для розрахунку запасу води в 

сніговому покриві між джерелом випромінювання і детектором; 

- снігомірної подушки - призначеної для вимірювання ваги снігу, 

являють собою круглі контейнери діаметром 3,7 м, виготовлені з 

прогумованого матеріалу і наповнені незамерзаючою рідиною. Подушки 

укладаються на землю врівень з поверхнею грунту або покриваються тонким 

шаром грунту або піску. 

Гідростатичний тиск всередині подушки є мірою ваги снігу, що лежить 

на подушці. Вимірювання гідростатичного тиску здійснюється за допомогою 

поплавкового самописця рівня або датчика тиску. 

Вимірювання за допомогою снігомірної подушки відрізняються від 

вимірювань за допомогою стандартних снігомірів, особливо в період 

сніготанення. Вимірювання водного еквівалента снігу за допомогою 

снігомірних подушок можуть відрізнятися від вимірювань стандартним 

методом зважування на    5-10% [29]. 
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За даними снігозйомок будують карти ізоліній запасів води у сніговому 

покріві на візначені дати, наприклад, на дати складання прогнозу та перед 

початком весняного сніготанення (максимальні снігозапаси) [28]; 

- природного гамма-випромінювання - метод гамма-зйомки снігового 

покриву заснований на ослабленні сніговим покривом гамма-

випромінювання, що випускається природними радіоактивними елементами, 

що містяться у верхньому шарі грунту. Чим більше запас води в сніговому 

покриві, тим сильніше він послаблює це випромінювання. Вимірювання 

гамма-випромінювання можна проводити або шляхом наземної, або шляхом 

повітряної зйомки. 

Наземна гамма-зйомка дозволяє вимірювати запаси води в сніговому 

покриві в діапазоні від 10 до 300 мм. Точність вимірювань коливається від ± 

2 до ± 6 мм і залежить від коливань вологості ґрунту і розподілу снігу. 

Повітряна зйомка дає інтегральну площадкову оцінку водного 

еквівалента снігового покриву, так як по напрямкам польоту виконуються 

серії точкових вимірювань. Цей метод рекомендується для картографування 

запасів води в сніговому покриві в рівнинних районах. Передбачувані 

похибки становлять ± 10% з нижньою межею приблизно 10 мм водного 

еквівалента. 

Запас води в сніговому покриві можна розрахувати за співвідношенням 

інтенсивності гамма-випромінювання, яке вимірюється над поверхнею 

снігового покриву, і інтенсивності, яка вимірюється на тому ж маршруті до 

випадання снігу; 

- космічної радіації - так само, як і гамма-зйомка, цей метод заснований 

на визначенні відношення інтенсивності природної космічної радіації до 

утворення снігового покриву і при наявності снігу. Запас води в сніговому 

покриві вимірюється дистанційно в декількох репрезентативних точках на 

площі водозбору, а радіоактивний детектор зазвичай розміщується на рівні 

земної поверхні. За допомогою приладу, розробленого в СРСР, була 
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проведена серія експериментів, які показали, що в діапазоні 10-1000 мм 

водного еквівалента снігу середньоквадратична похибка вимірювань 

становить 34 мм. 

Методи аерокосмічних спостережень, використання даних про 

кількість та розподіл снігового покриву на водозборі,  дають змогу одержати 

інформацію на тих територіях, де відсутні стаціонарні спостереження.  

За наявністю обмеженої мережі спостережень і недостатній вихідній 

інформації можуть бути використані методи обєктивного аналізу 

характеристик снігового покриву. Такий метод полягає в побудові полів 

значень аналізованого елементу з подальшим визначенням значень цього 

елементу по вузлам деякої, заздалегідь заданої на плоскості регулярної сітки 

з допомогою інтерполяції, і подальшою формою представлення в вигляді 

карт ізоліній. 

Максимально можливе снігонакопичення. Внесок сніготанення в 

формування максимального можливого паводка буде залежати від 

максимальної інтенсивності танення і запасу води в сніговому покриві на 

момент початку сніготанення. Запас води в сніговому покриві являє собою 

висоту шару води, що утворилася в результаті сніготанення, і залежить від 

щільності снігу та висоти снігового покриву. Для розрахунку максимально 

можливого скупчення снігу використовуються найрізноманітніші методи, 

однак найбільш широко поширені три наступних [31]: 

- метод часткового сезону, підсумовуються максимальні значення 

снігозапасів за кожен місяць або за двотижневий період, відповідно до 

частоти спостережень, з метою отримання одного «синтетичного» року з 

дуже великою кількістю снігу. Цей метод може бути застосованим для 

розрахунків і за більш короткі проміжки часу, наприклад за тиждень або 

чотириденні періоди, при наявності відповідних даних спостережень; 

- максимізація кількості випавших твердих опадів, визначається 

відношенням максимального вмісту вологи в атмосфері на даній площі за 
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той час року, коли мають місце тверді опади, до фактичного вмісту вологи в 

випавшому снігові. Спостережена кількість твердих опадів за снігопад 

множиться на це відношення, в результаті чого отримуємо максимально 

можливу кількість опадів для даного снігопаду. Максимізація вмісту вологи 

виконується тільки для снігопадів, а не для дощів; 

- статистичні методи, проводиться частковий аналіз даних про опади та 

товщну снігового покриву, щоб визначити їх значення для періодів різної 

тривалості. Аналізуються три типи даних - шар опадів, виміряний на станції, 

висота снігового покриву в басейні і запас води в снігу. 

Сніговий покрив на поверхні водозбору розподіляється нерівномірно, 

та залежить від типу підстильної поверхні та метеорологічних умов в період 

снігонакопичення.  

Перерозподіл снігу, що випав на поверхню водозбору під час 

відбувається через вітровий перенос у яри, балки, річки та підвітряні схили. 

Різним є також співвідношення снігу на відкритих частинах басейну й 

у лісі. Так, А.Д. Дубах та Г.Д. Ріхтер прийшли до висновку, що снігу накопи-

чується на полях більше, ніж у лісі, що пояснюється затримкою значної час-

тини снігу кронами дерев і швидкого його випаровування [25].  

На думку інших авторів – на початку весни снігу в лісах накопичується 

більше, ніж у полі. Про це свідчать значення коефіцієнтів снігонакопичення 

kл у лісах різних фізико-географічних районах.  

Ступінь нерівномірності залягання снігового покриву на місцевості 

може бути охарактеризована за допомогою типових кривих забезпеченості 

величин снігозапасів, які описуються функцією гама-розподілу [22-24] 

 

)(/)( 1   ГeSSP S ,                                     (2.2) 

 

де 21 vС ; 



41 
 

vС – коефіцієнт варіації запасів води у снігу по площі (для степової і 

лісостепової зон можна прийняти Сv=0.45 і Cs=2Сv);  

S  – середній по площі запас води у сніговому покриві, мм. 

Зміни в методиці виміру запасів води в сніжному покриві з зими 1965 - 

1966 років призвели до порушення однорідності рядів снігомірних 

спостережень [22]. Для одержання однорідних рядів спостережень необхідно 

виконувати їх ув'язування шляхом введення поправки на збільшення запасів 

води в сніговому покриві, вимірюваних до зими 1965-1966 років. На 

басейнах рівнинних річок України, ця поправка складає 5 %. 

З урахуванням нерівномірності снігонакопичення на відкритих і 

залісених ділянках середні зважені значення максимальних запасів води в 

снігу (Sm) на водозборах обчислюються за формулою [22-24] 

 

ллnлn fkSfSS  )1(                                    (2.3) 

 

або у вигляді 

 

 )1(1  ллn kfSS ,                                          (2.4) 

 

де лf  – залісеність водозборів (у частках від загальної її площі); 

лk  – співвідношення снігозапасів у лісі і полі, яке за даними 

вимірювань у басейнах південної частини лісної і лісостепової зон складає 

величину близько 1.10-1.15 [23]. 

У районах з зимовими відлигами необхідно ураховувати ще й запаси 

води у крижаній кірці, які визначається за формулою 

 

кккк hfS  ,                      (2.5) 
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Де h  – середня товщина крижаної кірки, м;  

p – щільність крижаної кірки, кг/м
3
;   

ккf  – площа поширення крижаної кірки (у частках від загальної 

площі). 

Запаси, що залишились після відлиги, утворюють додатковий запас 

вологи до початку весняного танення снігу і дорівнюють [22-24] 

                               

ззпвідзал WYXSS  )( ,                             (2.6) 

 

де відS  і відX – снігозапаси на початок відлиги і опади за відлигу, мм; 

зпY  – шар стоку за зимовий паводок, мм; 

зW  – накопичення запасів ґрунтової вологи за відлигу, мм. 

Загальний запас води у сніговому покриві буде визначатися за 

формулою 

 

  залккллnm SSkfSS  )1(1 .                             (2.7) 

 

Підрахунок середніх по басейнах максимальних запасів води в 

сніговому покриві проводився за формулою (2.8), де S обчислено за даними 

репрезентативних метеостанцій за вимірами в полі 

 





m

j
jm S

m
S

i
1

1
,                                              (2.8) 

 

де jS
 

– максимальні снігозапаси по окремих пунктах їх виміру у 

межах водозбору;  

m  – кількість вимірювальних пунктів снігозапасів. 
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Значення максимальних запасів води в сніговому покриві – середніх за 

багаторічний період спостережень, змінюються від  42-50 мм у верхній 

частині басейну Південного Бугу, до 35-42  мм – в центральній і 22-29 мм – 

на півдні досліджуваної території. Розподіл по території 

середньобагаторічних максимальних запасів води в сніговому покриві 

представлений на рис. 2.1 [32].  

Для аналізу зміни запасів води в сніговому покриві, які накопичуються 

на водозборах перед початком весняного водопілля доцільно у кожному році 

будувати карти розподілу їх по території. 

Такі карти є основою при складанні прогнозів максимальних витрат 

води та шарів стоку весняного водопілля. 
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Рис. 2.1 – Розподіл середніх багаторічних максимальних запасів води в 

сніговому покриві в басейні р.Південний Буг, мм [32]. 

 

 

 

Інтенсивність сніготанення. 

Сніготанення, з точки зору формування запасів води, що йдуть на 

інфільтрацію та утворення стоку, є аналогічним дощовим опадам, за 

винятком відносно невеликого запасу води в сніговому покриві і 

розтягнутості періоду сніготанення. У періоди, коли опади не випадають, 

послідовні зміни за кожну добу запасів води в танучому сніговому покриві, 

за даними вимірів, практично аналогічні добовому приросту дощових опадів 

[22-24, 29]. 

Раціональний підхід до розрахунку інтенсивності сніготанення 

заснований на тепловому балансі, який враховує основні види теплообміну. 

Тепло передається снігу шляхом поглинання прямої сонячної радіації, 

довгохвильовій радіації, конвективного теплообміну з атмосферою, у вигляді 

прихованої теплоти пароутворення при конденсації з повітря; порівняно 

невелике тепло надходить від дощових опадів і мізерно мала кількість тепла 

- від підстилаючого грунту. 

Вимірювання кількості талої води або інтенсивності сніготанення 

призводить до необхідності врахування водовіддачі на додаток до обліку 

тепла. При відсутності дощу істотну роль набуває радіаційний обмін і, отже, 

вплив рідко вимірюваної відбивної здатності снігу, а також густоти крони 

лісу. 

Крім того, виникає проблема визначення діючої площі сніготанення. 

Така діюча площа може бути визначена як територія, на якій відбувається 

сніготанення або на якій тала вода досягає грунту. 
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На самому початку періоду сніготанення деяка кількість тепла 

необхідна, щоб підвищити температуру снігу до 0 ° С і дати можливість 

розтанути такій кількості снігу, яке відповідає водоутримуючої здатності 

снігового покриву. Це кількість тепла відносно мала в порівнянні з тою, що 

необхідна для танення снігового покриву. 

Найбільш широко поширений метод розрахунку сніготанення по 

всьому басейну - метод градусо-днів. Зазвичай є дані про температуру 

повітря, і зміни температури над зволоженою поверхнею, їх як правило, 

визначають для отримання і використання функцій градусо-днів. 

Максимальні значення градусо-днів можна обчислити за даними 

вимірювання температури повітря в розглянутому басейні або на прилеглій 

території, і використовувати їх для оцінки максимально можливих 

снігозапасів, що необхідно для розрахунку максимально можливого стоку 

водопілля. 

Просторові зміни в інтенсивності сніготанення, а також в розподілі і 

скороченні розмірів площ, покритих сніговим покривом в період 

сніготанення, пов'язані з деякими постійними характеристиками водозбору, 

такими як рельєф і розподіл рослинного покриву. 

У табл. 2.1 наведені усереднені коефіцієнти танення для рівнинних 

районів колишнього СРСР, виражені в міліметрах шару талої води [29]. 

Конкретні значення коефіцієнтів можуть істотно відрізняться від цих 

усереднених величин. 

 

Таблиця 2.1 - Коефіцієнти танення (мм, 
○
С 

-1
), для рівнинних районів 

колишнього СРСР 

 

Тип рослинності q, мм 

Безлісні райони 5 

Рідкісні хвойні та середньої густини листяні ліси 3 – 4 
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Хвойні ліси середньої густини ігустие змішані ліси 1,7 - 1,7 

Густі хвойні ліси 1,4 - 1,5 

 

В силу складного просторово-часового ходу сніготанення на більшості 

водозборів, через відмінності в ухилах, експозиції, зелесенності, а також в 

глибинах залягання снігового покриву, метод градусо-днів часто 

використовується для практичного вирішення проблеми оцінки сніготанення 

на водозборі.  

Розрахунок сніготанення на водозборі при випаданні дощу. Під час 

сильних злив інтенсивність і обсяг сніготанення можуть виявитися рівними 

з похибкою визначення кількості і інтенсивності зливи. 

Під час злив, що супроводжуються значним турбулентним 

перемішуванням і низькою хмарністю, короткохвильова сонячна радіація 

порівняно невелика, і тому основними джерелами тепла є довгохвильова 

радіація, конвекція і конденсація. Через труднощі виділення частки зливових 

опадів при сніготаненні, питання про сніготанення під час злив залишається 

в значній мірі теоретичним при вкрай малих емпіричних рішеннях. 

Оцінка інтенсивності водовіддачі. Для визначення сумарного талого 

стоку з рівнинних водозборів, можна використовувати водобалансові 

залежності. На їх основі сумарний талий стік може бути розрахований на 

початку періоду сніготанення. Однак для розрахунку гідрографа часто 

потрібні значення добового надходження талої води. Для визначення цих 

величин необхідно враховувати такі основні фактори: 

- приплив тепла до сніжного покриву;  

- водоутримуючу здатність снігу;  

- площу, покриту снігом;  

- водоутримуючу здатність басейну. 

У загальному вигляді добове надходження талих вод Qn може бути 

описано за допомогою наступного рівняння (2.9) [29] 
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де m - добове танення; αo - вихідна відносна кількість талої води, 

затриманої снігом, рівна верхній межі водоутримуючої здатності снігового 

покриву; f2 (M, αo) - функція, що виражає відносну площу надходження талої 

води, пов'язану з сумарним танення M і вихідним затриманням води 

сніговим покривом αo;  f1 (M, If) - коефіцієнт стоку як функція сумарного 

танення і індексу інфільтраційної здатності басейну If. 

Початкова кількість талої води, утриманої снігом, залежить від 

структури і щільності снігового покриву і може бути визначено 

експериментальним шляхом. Обмежені дані показують, що в якості першого 

наближення значення αo для рівнинних водозборів з щільністю снігу в межах 

від 0,25 до 0,30 можуть бути прийняті рівними 0,15-0,20. Відносна площа, на 

якій відбувається надходження талої води f2 (M, αo), залежить від розподілу 

снігового покриву по площі. Таким чином, збільшення відносної площі 

водовіддачі пов'язано зі збільшенням площі, покритої вологонасиченим 

снігом. Коли сніговий покрив залишається у вигляді окремих плям, відносна 

площа водовіддачі зменшується зі зменшенням площі, покритої снігом. 

Найпростіша методика розрахунку площі водовіддачі заснована на 

припущенні рівномірного танення снігу і однаковою вихідною 

водоутримуючою здатностю снігу по всьому басейну. При таких умовах 

функція f2 (M, αo) може бути визначена як різниця між двома функціями: 

 

),()(),( 4302 MfMfMf                               (2.10) 

 

де f4 (M) - площа басейну, з якої розтанув сніг; f3 (M) - інтегральна 

функція відносної площі, на якій сніг стає вологонасиченим 
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Описаний вище метод дає можливість побудувати графічну залежність 

між сумою градусо - днів і сумарним сніготаненням для різних значень 

середнього запасу води в снігу.  

Коефіцієнт стоку f1 (M, If) являє собою функцію, яка зростає зі 

збільшенням танення, так як інфільтраційна здатність річкового басейну при 

цьому зменшується. Залежність між цими змінними величинами може бути 

отримана емпіричним шляхом з використанням в якості параметрів індексу 

попереднього зволоження грунту і глибини її промерзання. Для цієї мети 

можуть бути використані і водобалансові залежності. Після отримання такої 

залежності для річкового басейну функція f1 (M, If) визначається шляхом 

диференціювання 

 

,
),(

),(1
dW

IWdQ
IMf

f
f                                (2.12) 

 

де Q - сезонний стік; W - середній запас води в снігу плюс опади. За 

допомогою цього методу можна отримати ряд кривих для різних значень 

індексу інфільтраційної здатності If. 

 

Опади періоду весняного водопілля. 

 Прибуткова частина балансу весняного водопілля включає до себе 

рідкі опади на поверхню снігу, який тане (Х1), та на ґрунт, який звільнився 

від снігу (Х2) [22-24]. 

Опади, які випали в період сніготанення враховуються двома способа-

ми: 
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- шляхом додавання індексу опадів з індексом снігонакопичення та з 

використанням суми цих індексів в якості однієї змінної;  

- використовуючи індекс опадів в якості додаткової змінної.  

Умови стікання дощових вод залежать від стану підстильної поверхні. 

Найбільші коефіцієнти стоку від опадів спостерігаються наприкінці 

сніготанення, коли ґрунт досить вологий, а безстічні ємності на басейні в 

основному заповнені водою.  

Після сходу снігу на басейні і розмерзання ґрунту коефіцієнти стоку 

поступово убувають з ростом кількості днів від дати сходу снігу до дати 

випадіння дощів. 

Розрахунок середніх на водозборі опадів Х1 і Х2 в кожному році 

ведеться, як середнє їх значення за вимірами в пунктах спостережень.  

В методах прогнозів стоку весняного водопілля за рекомендаціями 

ВМО опади, що випали після початку сніготанення, повинні включатися в 

розрахункові співвідношення по мірі їх випадіння. Таким чином ефект 

впливу опадів буде зарахований при використанні виведених статистичних 

співвідношень для прогнозу талого стоку [29]. 

 Сумарні максимальні запаси води у сніговому покриві та опади під час 

весняного водопілля  на дати випуску прогнозу шарів стоку весняного 

водопілля, встановлених Гідрометцентром України розраховуються за такою 

схемою [25,26, 28] 

 

       2121 1 XXSfлSkfлSXXS ДСПлДСПДСПm , (2.13) 

 

де ДСПS  – максимальні запаси води в сніговому покриві (за вимірами у 

полі), які накопичилися на дату складання прогнозу, мм;  

fл  – залісеність водозборів, у частках від загальної площі водозбору; 

лk  – коефіцієнт снігонакопичення у лісі, прийнятий на рівні 2.13; 
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S  – середньобагаторічні добавки снігу до максимальних запасів води 

в сніговому покриві, мм.;  


1X  – рідкі опади періоду сніготанення, тобто періоду завчасності 

прогнозу шарів стоку весняного водопілля, мм.;  


2X  – рідкі опади періоду спаду весняного водопілля (періоду 

завчасності прогнозу шарів стоку весняного водопілля), мм; 

 

 )50(  abS ,         (2.14) 

 

де   – широта метеостанцій, в частках ° півн. ш. 

Умови введення добавки S  і значення коефіцієнтів в рівнянні (2.14), 

узагальнених для всієї рівнинної території України наведені у табл. 2.2. 

Коефіцієнти a  і b  у формулі  визначаються для календарних дат випуску 

прогнозів шляхом побудови узагальнених залежностей [25,26, 28]. 

 

Таблиця 2.2 – Середньобагаторічні добавки снігу до максимальних 

запасів води в сніговому покриві S , мм 

 

Умови введення добавки 

( S ) в залежності від очікуваної 

температури повітря в березні 

Значення коефіцієнтів рівняння (2.14) 

a b 

Вище норми 2.14-0.074 Д 7.47-0.25 Д 

Біля норми 3.38-0.109 Д 20.4-0.61 Д 

Нижче норми 3.27-0.086 Д 26.8-0.55 Д 

   

У зв’язку з відсутністю інформації про величини опадів ( 
1X  та 

2X ) на 

період завчасності прогнозу, їх величини можуть бути оцінені: 
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1) за нормою 
01X  або 

02X . 

В такому разі для рівнинної частини України залежність норм опадів 

01X від середньої тривалості періоду їх підсумовування 
1XT  має вигляд 

[25,26, 28]. 

 

  ,777.0
101  XTX      (2.15)    

 

де 
1XT  (діб) визначається за рівнянням 

 

        ,28500.2
1

 XT        (2.16) 

де   – географічна широта геометричних центрів тяжіння водозборів, в 

долях град півн.ш. 

Для узагальнення опадів, що випадають після сходу снігу з поверхні 

водозборів та обумовлюються тривалістю спаду водопіль 2XT
 (діб) має місце 

залежність 

 

       ,35.309.1
202  XTX                       (2.17) 

 

а самі значення 2XT
 можуть бути отримані за розмірами водозборів 

 

    ,1lg10
2

 FTX                  
         (2.18) 

 

де F – площа водозборів, км2; 

2) як опади вище норми, на рівні норми або нижче норми, шляхом 

введення відповідного коефіцієнту до норм опадів  
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0111 XkX 
,                                             (2.19) 

 

0222 XkX 
.                                             (2.20) 

 

Умови введення коефіцієнтів 1k , 2k  до норм опадів 
01X і

02X , їх 

значення відповідно метеорологічного прогнозу представлені у табл. 2.3 та 

табл. 2.4 для рівнинної території України. 

 

 

 

Таблиця 2.3 – Коефіцієнти до норм опадів 
01X з урахуванням 

метеорологічного прогнозу опадів [25,26, 28]. 

 

Умови введення коефіцієнтів до 

норм опадів 
01X  

Коефіцієнти до норм опадів у 

формулі (2.19) 

Опади вище норми: (X1 > 
01X ) k1 = 1.83-0.055 )( 50  

Опади біля норми: (X1 = 
01X ) k1 = 0.84+0.009 )( 50  

Опади нижче норми: (X1 < 
01X ) k1 = 0.29+0.029 )( 50  

 

Таблиця 2.4 – Коефіцієнти до норм опадів 
02X з урахуванням 

метеорологічного прогнозу опадів [24,26, 28]. 

 

Умови введення коефіцієнтів до 

норм опадів 
02X  

Коефіцієнти до норм опадів у 

формулі (2.20) 

Опади вище норми: (X2 > 
02X ) k2 = 1.75-0.027 )( 50  

Опади біля норми: (X2 = 
02X ) k2 = 0.86+0.022 )( 50  

Опади нижче норми: (X2 < 
02X ) k2 = 0.36+0.031 )( 50  
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де   – широта геометричних центрів тяжіння водозборів, в частках 

град. півн.ш. 

 

2.3 Втрати води на  водозборі  і  оцінка  факторів  водопоглинаючої 

спроможності ґрунтів під час весняного водопілля 

 

Для прогнозування весняного стоку річок необхідне визначення водо-

поглинаючої спроможності річкового басейну перед початком сніготанення і 

передобчислення втрат води в період розвитку весняного водопілля.  Відомо, 

що сумарні втрати води складаються з втрат на інфільтрацію в ґрунт, повер-

хневої затримки і випаровування [22-24, 29]. 

 

Сумарне випаровування 

Це загальна кількість вологи, що випарувалася з водних поверхонь, 

грунту, снігу, льоду, рослинного покриву та інших поверхонь, включаючи 

транспірацію [29]. Сумарне випаровування неможливо прямо виміряти із 

заданої площі в природних умовах, проте для його вимірювання з ґрунтових 

монолітів обмеженого розміру використовуються лізіметри: 

- лізіметри - величина сумарного випаровування (евапотранспіраціі) 

може бути визначена за допомогою ґрунтових випарників і лізіметрів, 

методами водного і теплового балансів, методом турбулентної дифузії і c 

допомогою різних емпіричних формул, заснованих на використанні даних 

метеорологічних спостережень. Застосування ґрунтових випарників і 

лізіметров дозволяє проводити прямі вимірювання сумарного випаровування 

з різних поверхонь суші і випаровування з ґрунту під 

сільськогосподарськими культурами. Ці прилади досить прості у 

використанні і точні, за умови, що всі вимоги, що стосуються їх установки і 

методів проведення спостережень, дотримані. Величина транспірації рослин 

обчислюється по різниці сумарного випаровування і випаровування з ґрунту, 
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вимірюваними одночасно. Відповідно до принципів їх дії грунтові 

випарники і лізіметри поділяються на: 

- вагові, що використовують механічні ваги для визначення змін 

вологовмісту; 

- гідравлічні, засновані на гідростатичному принципі зважування; 

- об'ємні, коли вміст води підтримується постійним, а сумарне 

випаровування визначається за кількістю долитої або злитої води. 

Загальноприйнятого міжнародного стандартного приладу для 

вимірювання сумарного випаровування не існує. 

Для оцінки сумарного випаровування з басейну за тривалий період 

часу можна використовувати метод водного балансу, якщо всі прибуткові і 

витратні елементи, за винятком сумарного випаровування, можуть бути 

виміряні. При оцінці сумарного випаровування за короткі періоди для 

значних за розмірами площ необхідно використовувати емпіричні 

співвідношення [33]. 

Сумарний випаровування поділяється на потенційне та дійсне: 

- потенційне сумарне випаровування - за визначенням Торнтвейта, 

потенційне сумарне випаровування - «втрати води, які будуть мати місце при 

відсутності дефіциту грунтової вологи, споживаної рослинами» [34]. Пенман 

запропонував модифікувати це визначення, включивши в нього умову, що 

поверхня повинна бути повністю покрита зеленою рослинністю. Таке 

модифіковане визначення в цілому задовільно, однак воно втрачає свій сенс 

для зимового періоду в північних широтах. 

Щоб отримати потенційне сумарне випаровування, Пенман 

рекомендує значення річного випаровування з вільної водної поверхні, 

розраховане за його рівнянням, помножити на коефіцієнт 0,75 (змінюється в 

межах від 0,8 для літа та до 0,6 для зими). У певних умовах потенційне 

сумарне випаровування може дорівнювати випаровуванню з вільної водної 

поверхні. У деяких випадках випаровування з вільної водної поверхні можна 
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використовувати як індекс потенційного сумарного випаровування, 

наприклад при вивченні умов формування грунтової вологи в цілях 

прогнозування водопостачання [29]; 

- дійсне сумарне випаровування - характер співвідношення між дійсним 

і потенційним сумарним випаровуванням багато в чому визначається 

дефіцитом вологи в грунтовому профілі. Практично не залишилося сумнівів 

у тому, що інтенсивність виснаження спочатку насиченої, неоднорідної 

товщі зменшується в часі приблизно за логарифмічним законом через зміни 

глибини кореневого шару, ухилу, експозиції поверхні і т. д. 

Нижче описані методи вимірювання сумарного випаровування. 

- метод водного балансу - для оцінки сумарного випаровування ET, 

можна використовувати метод водного балансу, якщо опади P, річковий стік 

Q, глибоке просочування Qss і зміна вологозапасів ΔS можна виміряти і 

оцінити. Рівняння водного балансу має вигляд: 

 

,SQQPE SST                                       (2.21) 

 

Річне сумарне випаровування з басейну за гідрологічний рік можна 

обчислити як різницю між опадами і стоком, якщо за допомогою 

гідрогеологічних досліджень встановлено, що глибинне просочування 

незначне. Дата, обрана в якості початку і кінця гідрологічного року, повинна 

ставитися до посушливого сезону, коли вологозапаси відносно невеликі і їх 

змінами з року в рік можна знехтувати. 

Якщо потрібно оцінити сумарне випаровування за більш короткий 

період, наприклад за тиждень або місяць, необхідно виміряти запас води в 

грунті і річковому руслі. Це можливо тільки для малих водозборів і тому 

застосування методу водного балансу для визначення сумарного 

випаровування за такі короткі періоди, як правило, обмежене 



56 
 

експериментальними майданчиками або водозборами розміром в декілька 

гектарів. 

При оцінці середньорічного сумарного випаровування зміни запасів 

вологи зазвичай не враховуються, і воно розраховується як різниця між 

середньорічними опадами і середньорічним стоком; 

- аеродинамічний метод - застосування цього методу [35] для оцінки 

сумарного випаровування важко через відсутність надійних методів 

визначення коефіцієнта турбулентного обміну. Тому цей метод 

використовується рідко, тільки для наближеної оцінки випаровування. 

Найчастіше для оцінки сумарного випаровування застосовується метод 

Константинова [36], заснований на спостереженнях за температурою і 

вологістю повітря в психрометричній будці на висоті двох метрів над 

землею. Цей метод можна застосовувати, головним чином, для розрахунку 

середніх багаторічних значень місячного, сезонного або річного сумарного 

випаровування; 

- метод Пенмана-Монтейта - цей метод заснований на комбінації 

рівняння теплового балансу на поверхні суші і рівняння переносу водяної 

пари і тепла між поверхнею суші та атмосферою. У методі Пенмана-

Монтейта використовується аеродинамічний і поверхневий спротив. Перше 

характеризує вплив шорсткості поверхні суші на перенесення тепла і маси, 

друге - опір потоку водяної пари між поверхнею і повітрям. Поверхневий 

опір для водних поверхонь дорівнює нулю. При наявності рослинності 

поверхневий опір являє собою біологічний контроль транспірації і в значній 

мірі регулюється опором. Для висихаючих грунтів поверхневий опір 

залежить від наявності ґрунтової вологи. Цей метод може бути використаний 

для часових або дофових інтервалів часу. Однак його використання 

обмежене, оскільки він вимагає наявності підмоделі для оцінки поверхневого 

опору; 
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 -метод Прістлі-Тейлора (радіаційний метод) - метод Прістлі і 

Тейлора [37] заснований на тому аргументі, що для великих зволожених 

територій радіаційна складова випаровування повинна переважати над 

адвекційною. Якщо при контакті з вологою поверхнею атмосфера 

залишається насиченою, перенесення потоку прихованого тепла 

(випаровування) можна розрахувати за рівнянням 

 

),))(1/(( GQE                                       (2.22)  

 

де Q 
*
 - фактична пряма радіація; G - потік тепла в грунті; ε = sλ / cp при 

s, рівному нахилу кривої насичення питомої вологості; λ - прихована теплота 

випаровування; а cp теплоємність води. Для рівноважного випаровування 

була запропонована формула 

 

),))(1/(( GQE                                    (2.23) 
 

де α = 1,26 - емпірична константа. Цей вислів використовується для 

оцінки потенційного випаровування при відсутності місцевої адвекції. Воно 

також дає хороші результати при визначенні випаровування з добре 

зволожених територій невеликих розмірів без вологолюбної рослинності; 

- додатковий метод - додатковий метод оцінки випаровування, 

вперше запропонований Буше [38], знаходить все більш широке 

застосування для великих територій, так як заснований на використанні, 

головним чином, стандартних кліматичних даних. 

Відповідно до цього методу потенційне випаровування є в рівній мірі 

як наслідком фактичного випаровування, так і його причиною. Тепло і 

волога, що виділяються поверхнею, впливають на температуру і вологість 

повітря над нею. Буше запропонував використовувати збільшення 
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потенційного випаровування, спостерігающогося при осушенні території, в 

якості велични інтенсивності фактичного випаровування. 

Якщо фактичне випаровування E стає нижче потенційного Epo для 

великого вологого регіону, то кількість додаткового тепла Q можна оцінити 

за формулою 

 

.QEEpo                                           (2.24) 

 

Ця зміна тепла вплине на температуру, вологість, турбулентність і, 

отже, на випаровування. Якщо площа настільки велика, що зміна в запасах 

тепла не призведе до зміни обміну теплом між новою повітряної масою і 

прилеглими шарами, додаткове тепло Q має дорівнювати збільшенню 

компонента λEp, потенційного випаровування з висихаючої площі. 

Звідси 

 

,QEE pop                                             (2.25) 

тому 

.2 0Pp EEE                                            (2.26) 

 

Даний підхід не враховує адвекцію і передбачає величину Q 

незмінною. Крім того, до уваги береться вертикальний обмін теплом з 

повітряними масами, які приносить в процесі великомасштабного 

атмосферного переносу. 

Втрати талої води на випаровування у період формування весняного 

водопілля оцінюються багатьма авторами по розміру інтенсивності  

випаровування з підстильної поверхні.  Так, В.Д. Комаров (1959 р.), П.П. 

Кузьмін (1953 р.), П.Ф. Ідзон (1956 р.), Л.Г. Онуфрієнко (1959 р.) вважали, 

що випаровування з поверхні танучого снігу з врахуванням конденсації, яка 
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зростає при збільшенні температури і відносної вологості повітря, не велике 

і складає  усього декілька міліметрів [26]. 

Базуючись на даних експедиційних досліджень ДГІ, О.І. Крестовський, 

А.Н. Постніков, А.Г. Сергєєва (1979 р.) указують на дещо більшу величину 

випаровування зі снігу за період його танення, рівну 5-20 мм  [22-24]. 

В південній частині лісостепу та степовій зоні розмір поверхневої за-

тримки складається з ємності різноманітних знижень рельєфу та мікрорельє-

фу, перехоплення опадів рослинністю з врахуванням  розораності території 

та втрат води на змочування частинок і заповнення значних некапілярних 

пор  у верхньому 3-4-см шарі грунту.  

Значну роль поверхневої затримки у формуванні  стоку підкреслював 

ще Р. Хортон (1937 р.).  За даними американських вчених загальна ємність 

більшості осередків поверхневої затримки на малих басейнах із крутими 

схилами складає 8-10 мм.  

В.Д. Комаров і Л.А.Разумова (1959 р.), базуючись на наявних (до 60-х 

років) даних про водно-фізичні властивості лісових підзолистих грунтів, їх-

ньої осінньо-зимової вологості та надійних даних про стік з елементарних 

площадок, одержали розмір утрат води на заповнення акумулятивних ємнос-

тей у середньому біля 30 мм. Ці результати  підтверджуються і виконаними в 

60-70-і роки дослідженнями О.І. Крестовського (1961 р.), Л.К. Вершиніної 

(1974 р.). [22-24]. 

Є.Г.Попов (1963 р.) розмір втрат води на поверхневу затримку зв'язу-

вав із ємністю безстічних поглиблень на поверхні басейну і кількістю води, 

що надійшла на водозбір. Ці втрати талого стоку, за даними Є.Г. Попова, 

складають 20-25 мм. 

За даними багаторічних досліджень експедиції ДГІ, зроблено висновок 

про те, що мікрорельєф поверхні водозборів може затримувати талі води 

тільки тимчасово, втрачаючи їх при цьому на інфільтрацію в грунти, попов-

нюючи запаси вологи грунту і збільшуючи запаси грунтових вод. При цьому 
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втрати талих вод на поверхневу акумуляцію не великі і складають у залежно-

сті від механічного складу грунтів 1-5 мм.  [22-24]. 

Особливості поглинання (інфільтрації) поталих та дощових вод у 

період весняного водопілля досліджувалися з давнини.  

Втрати води на інфільтрацію визначаються головним чином 

передвесняною вологістю ґрунтів (W). При виникненні додаткових втрат на 

інфільтрацію на ділянках зі слабким промерзанням грунтів вплив глибини 

промерзання на водопоглинаючу спроможність ґрунтів проявляється при 

невеликих її значеннях. 

Прилади й методи для визначення вологості грунту можна поділити на 

дві основні групи:  

- методи, засновані на визначенні вмісту грунтової вологи; 

- методи, за допомогою яких вимірюють потенціал грунтової вологи. 

Зміст грунтової вологи виражається у вигляді відношення маси води, 

що міститься в пробі ґрунту, або до сухої маси проби грунту, або до 

початкового об'єму проби. Ці два вирази лінійно пов'язані через коефіцієнт, 

який відомий як суха об'ємна вага відібраного грунту. 

Потенціал вологості грунту висловлює потенційну енергію води, що 

міститься в грунті і складається з гравітаційної, напірної і осмотичної 

складових. У більшості випадків суміш грунтової вологи можна розглядати 

як однорідну, і тоді осмотический потенціал не враховується. 

Існують наступні методи вимірювання вологості ґрунтів [29]: 

- гравіметричний метод - є єдиним методом прямого виміру вологості 

грунту. Він полягає у взятті грунтової проби, зважуванні її до і після 

висушування і підрахунку вологи що в ній міститься. Ґрунтова проба 

вважається висушеною, якщо її вага залишається постійною при температурі 

105 ° C. Для цього методу були розроблені різні типи обладнання для взяття 

проб, сконструйовані спеціальні сушильні шафи і ваги. Гравіметричний 

метод є найточнішим методом вимірювання вологості грунту, він також 
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необхідний для тарування приладів, застосовуваних у всіх інших методах. 

Однак він не може бути застосований для отримання безперервних даних 

про вологість грунту в одній і тій же точці, в зв'язку з необхідністю 

видалення проби з грунту для її лабораторного аналізу; 

- метод електроопору - електричний опір деякого обсягу (блоку) 

пористого матеріалу, вологість якого знаходиться в рівноважному стані з 

вологістю ґрунту, може служити мірою вологості грунту. В блок, 

виготовлений з таких матеріалів, як гіпс, нейлон, скляне волокно, вводять 

два електроди. Контакт опору залишається постійним, і якщо помістити блок 

в грунт і дати йому досягти рівноважного стану з вологістю ґрунту, він буде 

підлаштовуватися до змін напруги з невеликим запізненням. Зміни 

електричної напруги викликаються змінами вмісту вологи і можуть бути 

виміряні вимірювальним приладом, винесеним на поверхню грунту. Опір, 

вирахуваний з вимірювального приладу, перетворюється в величини вмісту 

вологи грунту за допомогою тарировочної таблиці. Таріровка складається з 

кореляції з величинами вологовмісту. 

Вважається, що блоки для вимірювання грунтової вологості діють 

найбільш надійно при низьких значеннях вологості. Їх придатність для 

вимірювання вмісту вологи обмежується ефектом гистерезиса і тим фактом, 

що тарировка залежить від щільності і температури грунту. Застосування 

таких блоків для отримання кількісних результатів, які можна 

використовувати в дослідженнях водного балансу, є сумнівним; 

- нейтронний метод - за допомогою нейтронного методу визначається 

кількість води в одиниці об'єму ґрунту. Обсяг грунту, що охоплюється 

вимірами при цьому методі, має кулясту форму з радіусом від 1 до 4 метрів в 

залежності від вологості грунту і інтенсивності випромінювання нейтронів 

джерелом. 

Цей метод заснований на принципі вимірювання уповільнення 

нейтронів, що випромінюються в грунт джерелом швидких нейтронів [39]. 
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При зіткненні нейтронів з атомами, що володіють невеликим атомним вагою, 

посилюється втрата енергії, вона пропорційна числу таких атомів, наявних в 

грунті. В результаті цих зіткнень швидкі нейтрони стають повільними. 

Водень, який є головним хімічним елементом з низькою атомною вагою, що 

знаходяться в грунті, міститься у великій кількості в молекулах води грунту. 

Число повільних нейтронів, виявлених лічильної трубкою після випускання 

швидких нейтронів радіоактивним джерелом, відзначається на 

перерахункових пристрої за допомогою електроніки; 

- діелектричні методи - фактична діелектрична постійна 

(електропровідність) деякого обсягу грунту змінюється в залежності від 

вмісту вологи в грунті. Грунт має складний склад і складається з частинок 

різних хімічних елементів, а також води і повітря. Діелектрична постійна 

частинок грунту змінюється в діапазоні від 2 до 7, а для повітря і води її 

величина становить 1 і 80 відповідно. Таким чином, якщо суха об'ємна вага 

грунту залишається незмінною тобто відцотковий вміст складу грунту не 

змінюється, то її фактична діелектрична постійна буде функцією кількості 

вологи, яка знаходиться в цьому грунті. Це дозволяє перетворювати вимір 

діелектричної постійної в об'ємний вміст ґрунтової вологи. Існують чотири 

основних діелектричних методи: 

- метод тимчасового рефлектометра (МВР) - швидкість проходження 

мікрохвильових імпульсів між парою хвильових провідників, встановлених в 

грунті, є функцією фактичної діелектричної провідності суміші грунту води і 

повітря, що знаходиться між цими провідниками хвиль [40]. Коли швидкість 

проходження імпульсів збільшується, провідність знижується, і це вказує на 

зменшення вмісту вологи в грунті; 

- ємнісний метод - в деяких дистанційних методах, головним чином 

заснованих на використанні активного мікрохвильового випромінювання, 

також застосовують цей принцип для оцінки вмісту вологи грунтів, що 

лежать на поверхні. Ємнісна установка складається з електродів, які 
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занурюються в грунт - електронного осцилятора, лічильника частоти і 

сполучних кабелів. Електроди з прилеглим грунтом утворюють конденсатор 

з ємністю, яка є функцією електропровідності грунту і відповідно вмісту 

вологи в грунті; 

- методи дистанційного зондування  - більшість методів дистанційного 

зондування грунтової вологи засновані на деякому взаємозв'язку між вмістом 

ґрунтової вологи і інших властивостях ґрунту, наприклад діелектричної 

постійної, яку можна контролювати за допомогою випромінюваної або 

відображеної від грунту електромагнітної радіації [42]; 

- тензіометріческій метод - тензіометр складається з пористого 

стрижня або чашки (зазвичай керамічної), з'єднаних трубкою з пристроєм 

для вимірювання тиску. Система заповнюється водою, і вода в стрижні або 

чашці приходить в рівновагу з вологою в навколишньому грунті. Вода 

витікає з стрижня в міру висихання грунту і підвищення в ній тиску або 

рухається назад в стрижень з підвищенням вологості грунту і зменшення 

тиску. Ці зміни тиску, або натягу грунтової вологи, відзначаються 

вимірювальним пристроєм. Множинні тензіометри, вміщені на різних 

глибинах, дозволяють розрахувати профіль вологості грунту [42].  

Незалежно від застосовуваного методу, в будь-якому випадку, дуже 

важливо визначити вологість грунту в декількох точках досліджуваної 

ділянки, внаслідок великої просторової мінливості цього елемента. 

Статистичний аналіз мінливості вологості грунту, виміряної в багатьох 

точках, дає можливість обчислити похибку середніх велічінх [30]. 

Найчастіше показником зволоження ґрунтів перед початком весняного 

сніготанення є величина запасу продуктивної вологи у метровому шарі 

ґрунту, яка вимірюється наприкінці зими (W). 

На досліджуваній території часто спостерігається використання 

осінньої вологості грунтів ( ocW ), яке можливе тільки при врахуванні 
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поповнення вологозапасів ґрунту в періоди зимових відлиг. Розрахункова 

передвесняна вологість визначається по балансових рівняннях [22-24] 

 

                                            зoc WWW  ,                                       (2.27) 

причому 

                             відвідвідз YXSzaW    0 ,                       (2.28) 

 

де зW  – зміна запасів вологи в ґрунті у зимовий період за рахунок ві-

длиг, мм; 

 a  – шар  снігу, який розтанув за відлигу, мм;  

а  – коефіцієнт  танення снігу за  періоди відлиг, прийнятий на рівні 2.5 

мм/
о
С на добу; 

 

                                        зoc WWW  ,                                           (2.29) 

причому 

                            відвідвідз YXSzaW    0 ,                         (2.30) 

 

де зW  – зміна запасів вологи в ґрунті у зимовий період за рахунок 

відлиг, мм; 

 a  – шар  снігу, який розтанув за відлигу, мм;  

 а  – коефіцієнт  танення снігу за  періоди відлиг, прийнятий на рівні 

2.5 мм/
о
С на добу ; 

   – сума плюсових середніх добових температур повітря за відли-

гу, 
0
С;  

відSz0  – шар води, утримуваний у товщі снігу перед відлигою (Sвід), 

мм;  
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0z  – коефіцієнт  спроможності снігу, який утримує вологу, прийнятий 

рівним 0.13; 

відX  – сума дощових опадів за відлигу, мм;   

відY – шар стоку за паводок від відлиги, мм. 

У випадках нестачі або відсутності даних прямих вимірювань 

вологості ґрунтів її розрахунок можна вести за рівнянням водного балансу 

для шару ґрунту за деякий попередній час (найчастіше це дата стійкого 

переходу температури повітря через 0 
о
С восени або початку сніготанення - 

весною) [22-24] 

 

зпк WEXWW  ,                                    (2.31) 

 

де пW  i кW  – запаси вологи у шарі ґрунтів 0-100 см на початок і кінець 

розрахункового періоду, мм; 

X  і E  – опади і випаровування за і-й інтервал часу, мм; 

Розрахунок пW , X , E  здійснюється за декадами або за місяцями. 

Початок розрахункового періоду визначається датою, на яку є значення пW , 

а при їх відсутності – приймають дату низьких або незначно змінних від 

року до року значень вологості ґрунтів. 

Для розрахунку випаровування з поверхні басейну Е, використовують 

методи С.А.Веріго, В.П.Паршина, В.А. Романенка, А.Р.Константинова, В.Г. 

Андріянова, А.М.Постникова та інш. Для степової і лісостепової зон 

задовільні результати дають методи В.Г.Андріянова і В.А.Романенка.  

Для річок лісової зони надлишкового зволоження показником втрат 

води у період весняного водопілля приймається середній осінній або 

осінньо-зимовий річковий стік, що визначається вологонасиченістю басейну, 

який залежить від сумарних запасів вологи в зоні аерації, ґрунтових і 
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болотних водах. За даними О.І.Крестовського задовільні залежності 

установлені між запасами вологи у метровому шарі ґрунту на кінець 

листопаду та стоком за осінньо-зимовий період. 

В територіальних методах прогнозу весняного стоку може бути 

використаний середній річковий модуль стоку з вересня попереднього по 

січень поточного ( I009q , л/с км2) року, віднесений до його норми ( I009q )0 
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 ,                                             (2.32) 

 

де iIq )( 009  – середній модуль стоку з вересня по січень для і-ї весни, 

л/(скм2). 

За відсутності спостережень прийняту характеристику зволоження 

ґрунтів можна визначити за встановленими залежностями середнього модуля 

стоку з вересня по січень I009q
 від широти геометричних центрів тяжіння 

водозборів. Так, для норми 0I009 )( q
отримане рівняння [22] 

 

54,1)50(40,0)( 0
0I009  q ,                                       (2.33) 

 

де 0I009 )( q
 – середні багаторічні значення середніх модулів стоку з 

вересня попереднього по січень поточного років, л/(скм2). 

В якості індексу передвесняного стану басейнів може бути прийняті 

передпаводкова витрата води або середній місячний річковий стік в 

попередній від початку водопілля місяць ( пвQ
, м3/с). У вигляді модульного 

коефіцієнту, значення пвQ
 відноситься до норми витрати води цього ж 

місяця ( пвQ
)0  
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де iпвQ )(
 – середня витрата води і-го місяця перед весняним 

водопіллям, м3/с.  

За відсутності багаторічних даних будуються залежності норм витрат в 

попередній від початку водопіль місяць від площ водозборів 
)()( 0 FfQi 
. 

При визначенні модульного коефіцієнту iq I
k )(

009  за (2.32) або  
iпвqk )(
 

за (2.34) для конкретних років поточні значення  ( I009q
)і  або ( пвQ

)і 

можуть бути отримані на підставі безпосередніх спостережень за стоком 

води річок. За відсутності спостережень можливо відновлення рядів ( I009q
)і 

шляхом побудування для кожного і-го року залежностей типу (2.33) або для 

( пвQ
)і їх зв’язок з площами водозборів [26]. 

Важливим фактором інфільтраційних властивостей ґрунтів є глибина їх 

промерзання, яка визначає наявність льоду у порах ґрунту при даному їх 

зволоженні. Глибина промерзання ґрунту залежить від значень негативних 

температур, які проникають у ґрунти, та висоти снігового покриву, а також 

визначається місцевими факторами (типом ґрунту, його фізико-механічними 

і тепловими властивостями, мікрорельєфом басейну й іншими).  

В початковий період зими при незначній висоті снігового покриву 

процес промерзання грунту відбувається найбільш інтенсивно, а надалі 

інтенсивність промерзання сповільнюється. Роль глибини промерзання 

ґрунту пов'язана з утриманням осінніх вологозапасів у верхніх шарах ґрунту, 

а також із створенням умов для переміщення вологи з більш теплих нижніх 

горизонтів ґрунту до верхнього шару, який промерзає. Чим раніше та глибше 

промерзне ґрунт, тим більше збережеться в ньому осінньої вологи, тим більш 
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значним буде поповнення вологи за рахунок переміщення, а отже меншими 

будуть втрати талої води, у порівнянні з втратами на непромерзлих ділянках. 

Глибина промерзання ґрунту оцінюється за допомогою вимірювань у 

польових умовах або розрахунку за даними негативних температур повітря і 

висоти снігу.  

Для прогнозів втрат весняного стоку необхідно знати розподіл глибини 

промерзання ґрунту по площі водозбору. Для річок степової зони 

В.Д.Комаровим побудовані типові криві забезпеченості глибин промерзання 

ґрунтів за площею водозборів у відповідності до середньої глибини 

промерзання ґрунту у річковому басейні [22-24]. 

У зв’язку з виникненням додаткових втрат на поглинання, на ділянках 

де грунт слабко промерзлий (L20 см) досить часто потрібна оцінка 

розрахунку втрат талих вод на інфільтрацію. Графік дозволяє визначити 

долю площі водозбору зі слабко промерзлим ґрунтом та запас води в 

сніговому покриві на цій площі у вигляді модульного коефіцієнту (kS). 

Ділянки  зі слабким промерзанням ґрунтів виявляються при середній на 

водозборі глибині промерзання 60 см і менше. Розподіл за площею глибини 

промерзання ґрунтів знаходиться в оберненому зв’язку з відповідним 

розподілом снігозапасів – більшим снігозапасам відповідає менша глибина 

промерзання ґрунтів на басейні. 

Для розробки методики прогнозу весняного стоку використовують дані 

за максимальною глибиною промерзання ґрунту наприкінці зими, осереднені 

по водозборах з урахуванням даних усіх пунктів спостережень, 

розташованих у їх межах  
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де jL – максимальні глибини промерзання ґрунтів по окремих пунктах 

їх виміру у межах водозбору, см;  

m – кількість вимірювальних пунктів глибин промерзання. 

У територіальних методах доцільно приймати значення глибин 

промерзання віднесені до їх норм, тобто  

 

0

)(
L

L
k i

iL  ,                                                                 (2.36) 

де iL
 – середнє по водозбору значення максимальної глибини 

промерзання ґрунту для і-го року, см; 

0L
 – норма глибини промерзання на водозборі 
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де j0L
- середнє багаторічне значення глибин промерзання ґрунтів у j-

му пункті спостережень, см;  

m  – кількість пунктів спостережень за промерзанням ґрунтів на 

водозборі.  

Найбільші глибини промерзання ґрунтів в середньому спостерігаються 

в верхніх і центральних частинах басейну Південного Бугу – 43-59 см, при 

найбільших своїх величинах (до 89-124 см, наприклад, взимку 1969, 1972, 

1976, 1978, 1979, 1985 рр.). Дещо меншими середні з максимальних глибин 

промерзання відмічаються в південній частині території (30-41 см, при 

найбільших значеннях – 65-88 см). В роки останніх десятиріч при 

регіональному підвищенні зимових температур повітря максимальні глибини 

промерзання ґрунтів на водозборах, навіть у холодні зими (1996-1998, 2003, 

2006 рр.), не перевищують 40- 60 см (рис 2.2) [32]. 
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Рис. 2.2 – Розподіл середньо багаторічних максимальних глибин 

промерзання ґрунтів в басейнах р. Південний Буг, см. [32]. 

 

Узагальнення 0L , розрахованих для кожного пункту спостережень 

може бути виконане в залежності від широтного положення пунктів. У 

цілому при збільшенні широти, тобто при переході з південних у більш 

північні райони рівнинної України, глибини промерзання збільшуються у 

відповідності з рівнянням [26] 

 

)50(56.365.60  L .                            (2.38) 

 

При складанні прогнозів у кожному році для розрахунку Lk  

використовуються виміри глибин промерзання ґрунтів Lj, як середньозважені 

або середні арифметичні значення у межах кожного з водозборів. За 
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відсутності спостережень на водозборах доцільним є використання 

залежностей виду (2.38), але побудованих по щорічних даних. 

Визначення середньої глибини промерзання та індексів зволоження 

ґрунту на водозборі, у тому числі й для басейнів з відсутніми даними 

спостережень, можливе на основі щорічно складених карт ізоліній цих 

характеристик у даному регіоні.   

Відомий досвід складання карт вологості ґрунтів територій з 

різноманітним складом ґрунтів на основі використання і співставлення 

орбітальних сканованих відображень, радіометричних трасових літакових 

вимірювань, контактних наземних вимірювань вологості, а також даних 

лабораторних досліджень діелектричних властивостей ґрунтів в залежності 

від їх вологості. 

Побудова карти ізоліній можлива для будь-якого 

гідрометеорологічного елемента, що підлягає географічній закономірності, з 

метою подальшого її використання для визначення цього елемента у будь-

якій точці на місцевості [25,26]. 

 

2.4 Прогностичні моделі стоку 

 

 Концептуальна модель талого стоку – це об’єднання методики 

акумуляції та абляції снігового покриву з моделю дощового стоку. Така 

модель розроблена для розрахунку стоку в період весняного водопілля та 

використовується для складання прогнозу стоку протягом всього року в 

різних кліматичних умовах [22-24, 29].  

На відміну від концептуальних моделей, моделі талого стоку мають 

багато спрощень, що особливо відноситься до розрахунку випаровування і 

вологості грунту [43]. З іншого боку, сучасні моделі весняного стоку можуть 

враховувати вплив промерзання ґрунту більш детально, ніж узагальнена 

концептуальна модель при розрахунку стоку за весняний сезон.  
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У багатьох моделях використовуються різні типи індексу температур 

(метод градусо-день), за допомогою якого визначаються як періоди, коли 

відбувається сніготанення, так і величини стаявшего снігу за певні періоди 

часу. У моделях акумуляції й абляції снігового покриву накопичення снігу 

визначається по температурі та опадам. Це йде врозріз з методом градусо-

днів, в якому температура повітря є індексом відтоку води зі снігового 

покриву. У методі градусо-днів не враховуються тільки ті процеси, які 

регулюють водовіддачу із снігового покриву, на відміну від процесу танення 

снігу. На рис. 2.3, наведеному нижче, наводиться блок-схема моделі 

акумуляції та абляції снігового покриву, розробленої Андерсоном [44]. 

Фактичні вимірювання характеристик снігового покриву за даними 

снігозйомок або точкових спостережень можуть використовуватися як 

додаткове джерело інформації для поліпшення прогнозів сезонного стоку, 

отриманих за концептуальними моделями, в яких в якості вхідних даних 

використовуються тільки температура повітря та опади [45]. 

 

Рис. 2.3 - Блок-схема моделі акумуляції та абляції снігового покриву 



73 
 

Розширений прогноз річкового стоку 

Концептуальні моделі можуть лише імітувати процес формування 

талого стоку за період, для якого є вхідні дані. Прогнози ж на майбутнє 

можна скласти, використовуючи прогнозовані величини опадів і 

температури повітря [29]. 

Хід стоку за сезон не може задовільно прогнозуватися без урахування 

впливу майбутніх погодних умов. У прогнозах стоку, заснованих на методі 

індексів або статистичних методах, майбутні умови погоди можуть бути 

оцінені з використанням індексівза сезон, що залишився, на основі даних 

спостережень за опадами і температурою минулих років. При використанні 

концептуальних моделей генеруються послідовності величин стоку для умов 

кожного року на підставі кліматологічних даних за багато років, зазвичай за 

20 років і більше. На підставі цих послідовностей можуть бути побудовані 

криві розподілу ймовірностей, які використовуються для будь-яких 

характерних періодів часу в майбутньому і будь-якої розрахункової 

гідрологічної характеристики, наприклад: максимального витрати, об'єму 

стоку і витрати з одиниці площі [46]. При цьому передбачається, що 

отримані історичні послідовності є репрезентативними для тих умов, які 

можна очікувати в майбутньому. 

 

Вхідні дані 

Вхідними даними, які використовуються в фізично обгрунтованих або 

індексного типу концептуальних моделях, можуть бути виміряні опади або 

дані вимірювань запасів води в сніговому покриві. 

При використанні фізично обґрунтованих концептуальних моделей 

необхідно вводити поправки на систематичні похибки, що виникають при 

вимірах опадів, для того щоб вхідні дані, адекватно характеризували середні 

величини опадів або снігового покриву. В гірських районах, де 

характеристики снігового покриву сильно залежать від висоти, дані 
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спостережень на метеостанціях часто піддані впливу місцевих експозицій і 

повинні контролюватись і коригуватись з метою їх кращої відповідності 

середнім метеорологічними умовами, якщо вони використовуються для 

моделювання умов формування снігового покриву. На практиці вимірювання 

снігового покриву і опадів доповнюють один одного [29]. 

 

Довгострокові прогнози талого стоку 

Розробка методу довгострокового прогнозування стоку весняного 

водопілля полягає у встановленні відповідних водно-балансових 

співвідношень. Встановленню цих співвідношень повинні передувати такі дії 

[22-24, 29]: 

- визначення відповідних характеристик річкового басейну, таких, як 

рельєф, залісення і заболоченість, види грунтів;  

- визначення факторів, що характеризують водопоглотительной 

здатність ґрунту і затримання води на поверхні водозбору;  

- визначення основних факторів, що обумовлюють втрати води в 

річковому басейні і їх мінливість від року до року;  

- визначення ролі опадів, що випадають після початку танення снігу, у 

формуванні стоку і їх багаторічної мінливості; 

- оцінка точності даних про стоки, запаси води в сніговому покриві та 

опадах. 

Прийоми довгострокового прогнозування талого стоку можуть 

ґрунтуватися на методах індексів або більш фізично обґрунтованих 

концептуальних моделях. Вибір методу залежить від фізико-географічних 

характеристик басейну і наявності даних, придатних для оперативного 

використання. Прогнози стоку весняного водопілля можуть бути поліпшені, 

а їх завчасність збільшена шляхом використання статистично 

проаналізованих репрезентативних даних або даних метеорологічних 

прогнозів на майбутній період сніготанення. 
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Прогнози сезонного талого стоку в рівнинних районах 

Залежність між сумарним талим стоком Qn і запасом води в сніговому 

покриві для рівнинних територій можна представити наступним рівнянням 

[44]: 

 

 
 

 

fn fnw w

dddddfnn dyyfydyyfwQ

0 0
,)()()(                (2.39) 

 

де wn — запас води в сніговому покриві; f — сумарна інфільтрація за 

період сніготанення (обидві величини виражаються в міліметрах); f (yd) — 

функція розподілу діючої площі в залежності від шару води (yd), 

необхідного для заповнення ємностей на поверхні річкового басейну. 

При відсутності інфільтрації або в разі, коли її інтенсивність свідомо 

більше інтенсивності сніготанення, рівняння (2.39) спрощується 

 

 
n nw w

dddddn dyyfydyyfwQ

0 0
,)()(                    (2.40) 

 

В цьому випадку стік стає функцією запасу води в сніговому покриві і 

водопоглинальної здатності басейну.  

Загальна кількість води, що бере участь у формуванні стоку в період 

весняного сніготанення, розраховується для кожного року у вигляді суми 

 

,
_

_

PnwW                                            (2.41) 
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 де Wn - середній для басейну запас води в сніговому покриві в кінці 

зими, P - середня величина опадів за період стоку; обидві величини виражені 

в міліметрах. 

Середній для басейну запас води в сніговому покриві можна 

розрахувати як середнє арифметичне, або як середнє зважене значення. 

Спосіб середнього арифметичного використовується, коли пунктів 

спостережень за сніговим покривом досить багато, і вони рівномірно 

розподілені по площі. Спосіб середнього зваженого використовується, коли 

пункти спостережень нерівномірно розподілені по площі басейну та/або 

коли розподіл снігового покриву неоднорідне. Для розрахунку 

середньозваженого значення запасу води в сніговому покриві попередньо 

будується карта його середнього розподілу по площі. 

У тих районах, де взимку можуть спостерігатися відлиги, на поверхні 

грунту часто утворюється крижана кірка. При наявності відповідних 

вимірювань кількість води, що міститься в такій кірці, має додаватися до 

величини запасу води в сніговому покриві. 

Дуже часто безпосереднє визначення умов зволоження грунту для 

всього басейну річки, особливо в зимовий період, виявляється неможливим 

через відсутність відповідних даних. Це головна причина використання 

непрямих індексів. 

У сухих степових районах різниця між опадами і сумарним 

випаровуванням характеризує потенційну швидкість інфільтрації. У вологій 

лісовій зоні, де в осінній період з року в рік вміст вологи в ґрунті дорівнює 

або більше польової вологоємності, ця різниця характеризує зміни запасу 

води в басейні в цілому. Сток за рахунок пізніх осінніх опадів можна також 

використовувати в якості показника водоутримуючої здатності річкових 

басейнів в цих районах. 
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2.5 Теоретичні аспекти методу територіального довгострокового 

прогнозу шарів стоку та максимальних витрат води весняного водопілля при 

встановленні типу водності весни 

 

Як методична база для довгострокового прогнозу характеристик 

весняного водопілля (шарів стоку та максимальних витрат води) на річках 

використані регіональні залежності модульних коефіцієнтів шарів стоку чи 

максимальних витрат води від сумарних запасів води в сніговому покриві та 

весняних опадів, виражених відносно їх середньобагаторічних значень. Такі 

залежності встановлюються для річок, по яких є багаторічні ряди 

гідрометеорологічних спостережень у вигляді [25,26,28]. 

 

)k(fk Xm  ,                                                          (2.42) 

 

де mk - модульні коефіцієнти: для шарів весняного стоку 0/YYk mm  ,  

де mY  та 0Y  - шари весняного стоку та їх середньобагаторічні значення, 

мм; для максимальних витрат (модулів) води весняного водопілля  

omm qqk / , де mq  та oq  – максимальні модулі весняного водопілля 

та  їх середньо багаторічні значення, м
3
/(с∙км

2
).  

Модульні коефіцієнти загальних запасів вологи, які беруть участь у 

формуванні весняного водопілля   Xk ,  включають:     

 

)/()(
00 21021 XXSXXSk mX  ,                        (2.43) 

 

де mS  та S0 – значення середніх на водозборах максимальних 

снігозапасів та їх норма, мм; 

1X  і 
01X - рідкі опади періоду весняного сніготанення та їх норма, мм; 
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2X  і 
02X - рідкі опади періоду спаду водопілля та їх норма, мм 

(враховуються при прогнозі шарів стоку водопілля). 

Процес формування весняного тало-дощового стоку на річках 

складний і багатофакторний, тому на графіках залежності вигляду (2.42) має 

місце розкид точок, обумовлений у кожному році різним сполученням 

гідрометеорологічних факторів, які впливають на умови сніготанення та 

водопоглинання у річковому басейні в період весняного водопілля. У зв’язку 

з цим в основу побудови прогнозних залежностей для визначення шарів 

весняного стоку чи максимальних витрат води покладено типізацію водопіль 

за їх водністю (багато-, середнє- чи маловодне). При  цьому використано 

апарат багатовимірної статистичної моделі – дискримінантної функції, яка 

враховує комплекс факторів формування весняного водопілля. 

Багатовимірна модель дискримінантного аналізу застосовується в тих 

випадках, коли потрібно вихідну вибірку поділити на групи за вектором 

змінних ознак (вектором-предиктором). Лінійна дискримінантна функція 

(DF) записується у вигляді:  

 

DF = a0 + a1x1 + a2x2 + ... + amxm,                            (2.44) 

 

де А = (a0, a1, a2, ... , am) - вектор коефіцієнтів дискримінантної функції;  

Х = (x1, x2, ... ,xm) - вектор ознак (вектор-предиктор);  

m - кількість вимірюваних ознак (j = 1, 2, ... , m). 

Можливість достовірної дискримінації або розподілення весен за 

типами водності залежить від того, наскільки вдало обрані фактори, що 

описують процес формування стоку весняного водопілля у досліджуваному 

регіоні. Відбір таких гідрометеорологічних факторів здійснюється при 

поглибленому теоретичному аналізі досліджуваного процесу і практичній 

можливості їх отримання. 
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При застосуванні моделі дискримінантного аналізу попередньо необ-

хідно розбити вихідну вибірку на класи (групи) за тією або іншою ознакою. 

Стосовно до поставленої задачі, приналежність предиктанта (модульних ко-

ефіцієнтів шарів весняного стоку чи максимальних витрат води) до того чи 

іншого класу визнвчається за положенням точок на графіках зв'язку 

)( Xm kfk  .  

У вектор-предиктор дискримінантної функції можуть бути включені 

такі чинники водопілля, як сумарні запаси вологи на водозборі, що беруть 

участь у формуванні весняного водопілля, індекси зволоження грунтів і 

глибини їх промерзання та інші, виражені в модульних коефіцієнтах, 

температурні характеристики зимово-весняного періоду.  

За знаком дискримінантних рівнянь (більше або менше нуля) водопіл-

ля на річках можна диференціювати по типах водності. Так, коли дискримі-

нантна функція DF1>0, то слід очікувати формування весняного водопілля 

вищим за норму. Якщо ж DF10, а DF20, то водопілля буде розвиватися за 

ситуацією, коли очікуються об’єми чи максимуми  весняних вод близькими 

до норми. У випадку, коли DF1<0  і DF2<0, водопілля буде нижчим за нор-

му.  

Побудовані прогностичні зв'язки вигляду (2.42) можна описати рівнян-

нями поліномів 3-го ступеня у вигляді 

 

                   3
3

2
210 XXXm kbkbkbbk  ,                           (2.45) 

 

де b0, b1, b2, b3 – коефіцієнти поліному, які підлягають встановленню 

для кривих відповідно до знаку дискримінантних рівнянь. 

При встановленні за прогнозною методикою очікуваних модульних 

коефіцієнтів mk  знаходяться  самі величини:  

- шарів весняного стоку   
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0YkY mm  ;             (2.46)       

- максимальних витрат води 

 

          FqkQkQ mmm 00   ,                              (2.47)     

              

 де 0Y   або )( 00 qQ  – норма шарів весняного стоку або максимальних 

витрат (модулів) води; 

F – площі водозборів річок, км
2
. 

Територіальний прогноз тут пов'язаний з можливістю розрахунку  

середнього багаторічного шару стоку 0Y  або максимального модуля 

весняного водопілля q0. За наявності тривалих стокових спостережень норми 

весняного водопілля розраховуються для кожної конкретної річки за часовим 

рядом спостережень: 

- для шарів стоку водопілля    

n

Y

Y

n

i
i

 1
0 ,                                              (2.48) 

- для максимальних витрат або їх модулів 

n

q

q

n

i
m

o

i

 1 ,                                            (2.49) 

 

де Yi або 
imq  - шари стоку або максимальні модулі водопілля i-х років; 

n – кількість років спостережень. 

При коротких часових гідрологічних рядах спостережень на річках або 

взагалі за їх відсутності норма шарів весняного стоку може бути визначена 

при регіональних узагальненнях, наприклад у вигляді карто-схеми розподілу 

середньобагаторічних величин шарів стоку весняного водопілля в басейні 

Південого Бугу (рис. 2.4) [32]. 
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Рис. 2.4 - Розподіл середньобагаторічних величин шарів стоку 

весняного водопілля в басейні Південого Бугу, мм [32]. 

 

Що стосується величини максимальних витрат води або їх модулів, то 

у звязку з редукцією по площі водозборів, прямого узагальнення цієї 

величини для низки річок з різними розмірами басейнів виконати не 

можливо. Даний метод територіального прогнозу максимуму водопілля 

дозволяє  розраховувати величину  q0 в рамках моделі типового 

одномодального гідрографа [26] 

 

r)T/t(qq Fopoo   ,                                       (2.50) 

 

де qo – середній багаторічний модуль максимального стоку; 

qo – середній багаторічний модуль максимальної витрати води 

схилового припливу; 

)T/t( op  - трансформаційна функція розпластування повеневих хвиль 

під впливом руслового добігання; 
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F  - коефіцієнт русло-заплавного регулювання; 

r – коефіцієнт трансформації водопіль під впливом озер і водосховищ 

руслового типу.  

 

2.6 Територіальний метод прогнозу дат початку та настання весняного 

водопілля на основі метеорологічного прогнозу температури повітря 

 

В гідрологічних прогнозах методи прогнозування дат початку та 

максимальних витрат води весною базуються на встановленні 

індивідуальних кореляційних зв’язків цих дат зі строками сталого переходу 

температури повітря до плюсових значень весною [22,23]. На великих 

водозборах коливання погодних умов призводять до послаблення таких 

залежностей. Найбільш тісні залежності мають місце для невеликих річок 

степової і лісостепової зон. У більшості випадків пряма має кутовий 

коефіцієнт декілька менше одиниці 

ДQмакс=Д0
o
+A.                                         (2.51) 

 

Параметр А виражає різницю у часі між строками переходу 

температури повітря через  0°С до позитивних показників і настанням 

явища, яке прогнозується.  

В Одеському державному екологічному університеті запропонований 

метод територіального прогнозу дат початку та проходження максимальних 

витрат (рівнів) води весняного водопілля, реалізований авторами [25,26] для 

рівнинних річок України. 

 

Прогнозування дат початку весняного водопілля. 

Аналіз формування весняних водопіль за даними багаторічних 

спостережень показав, що початок водопіль на річках спостерігається після 
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строків накопичення максимальних снігозапасів на водозборі з року в рік у 

різні дати.  

Визначення дат початку водопілля можна здійснити за схемою [25,26]   

                                             

   Д′в =ДSm + t′в,                                             (2.52) 

 

де Д′в – очікувана дата початку весняного водопілля; 

ДSm – дата утворення максимальних запасів води в сніговому покриві; 

t′в – очікувана тривалість періоду від дати ДSm до дати початку 

водопілля Д′в, д. 

Для визначення тривалості періоду від дати максимальних снігозапасів 

до початку водопілля tв розраховується за рівнянням вигляду (до 

температури повітря (θ1, °С) 3,5 - 5,5°С) [25,26] 

 

tв = [0,43(φ – 50) + 7,72] – [0,16(φ – 50) + 1,64] * θ1.                      (2.53) 

 

Для басейну Південного Бугу значення коефіцієнтів (2.53) наведені в 

табл. 2.5 

 

Таблиця 2.5 - Значення коефіцієнтів для визначення тривалості 

водовіддачі   tв та тривалості підйому  tп для опорних створів басейну 

Південного Бугу 

 

Номер 
Річка Пост с1 d1 c2 d2 

поста 

187 Пiвденний Буг Тростянчик -1,99 6,78 -2,56 17,2 

188 Пiвденний Буг Пiдгiрья -1,15 4,98 -3,47 17,5 

193 Ров Демидiвка -1,82 9,89 -1,45 11,1 

197 Кодима Катеринка -1,31 7,68 -1,75 15,8 

198 Синюха Синюхин Брод -1,28 3,98 -1,51 14,2 

200 Велика Вись Ямполь -1,54 6,75 -1,73 15 

201 Ятрань Покотилово -0,66 5 -2,78 13,7 
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Продовження таблиці – 2.5 

203 Чорний Ташлик Тарасiвка -0,3 11 -1,78 8,41 

207 Iнгул Кiровоград -1,83 7,59 -0,23 11,8 

209 Iнгул Новгорожено -1,65 8,17 -0,34 10,2 

 

Дата складання прогнозу Д′в  відповідає даті накопичення 

максимальних снігозапасів (ДSm). Завчасність прогнозів дат початку 

водопілля визначається саме величиною tв, тобто дорівнює періоду від дати 

прогнозу ДSm до дати початку водопілля Дв. 

 

Прогноз дат максимальних витрат води весняного водопілля. 

Дати проходження максимальних витрат води весняного водопілля 

(ДQm) відносно строків його початку визначаються інтенсивністю весняного 

сніготанення, кількістю та інтенсивністю опадів періоду танення снігу, 

швидкістю зростання і накопичення плюсових температур повітря та ін. 

Дати проходження максимальних витрат води весняного водопілля 

визначаються за схемою 

 

                                             Д′Qm = Дв + t'п,                                              (2.54) 

 

де Д′Qm – очікувана дата максимальної витрати води водопілля; 

Дв – дата початку весняного водопілля, яка може бути отримана за 

прогнозом або за фактичною спостереженою датою; 

t'п – очікувана тривалість підйому весняного водопілля, д. 

 Тривалість підйому водопілля tп визначається як періодом 

сніготанення, так і часом стікання води по схилах і руслах річок. Тому для 

визначення тривалості періоду підйому водопілля tп отримано [25,26] вираз 

(до температури повітря (θ2, °С) 7,0 – 10,0°С)  

 

tп = {3.45· exp [0.42· lg(F+1)]}- [-0.12(φ – 50) +1.75]·θ2,          (2.55) 
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Дата складання прогнозу Д′Qm можлива в фактично спостережену дату 

початку водопілля (Дв). За наявності прогнозу Д′в і довгострокового прогнозу 

температур повітря (близько 1-2-х декад) схема прогнозу Д′′Qm наступна 

 

                                              Д′′Qm = Д′в + t'п,                                           (2.56) 

 

дата його випуску буде відноситись до дати утворення максимальних 

снігозапасів ДSm. При цьому завчасність прогнозу дещо збільшується, а 

точність прогнозу знижується. 

 

Встановлення забезпеченості очікуваних строків весняного водопілля 

та форма представлення прогнозних дат проходження весняного  водопілля. 

Як було указано вище важливою характеристикою прогнозних строків 

проходження весняного водопілля встановлення ймовірності їх настання у 

багаторічному розрізі. 

При наявності багаторічних рядів спостережень встановлення забез-

печеності дат виконується шляхом побудови емпіричних кривих забезпече-

ностей цих дат (у вигляді кількості діб від 31.01 до дати настання явища). 

Встановлення ймовірності здійснюється по прогнозній даті початку 

водопілля чи максимальної витрати води  по таких кривих [25,26]. 

 Для річок досліджуваної території на яких є тривалі ряди 

спостережень  були побудовані криві забезпеченості дат початку та 

максимальних витрат води весняного водопілля за допомогою програми 

“StokStat”. Для очікуваних дат з кривих знімаються значення Р%.  

 Приклад кривої забезпеченості для дат початку водопілля та дат 

настання максимальних витрат, наведено для гідрологічного посту р. 

Південний Буг – Тростянчик, рис. – 2.5,2.6, відповідно[26]. 
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Рис. – 2.5 Крива забезпеченості дат початку водопілля для 

гідрологічного посту р. Південний Буг – Тростянчик [26] 

 

Рис. – 2.6 Крива забезпеченості дат настання максимальних витрат для 

гідрологічного посту р. Південний Буг – Тростянчик [26] 

 

Оцінка точності прогнозів дат гідрологічних явищ. 

Оцінка якості прогнозу визначається в залежності від дати випуску 

прогнозу (ДВП). Виділяють саму ранню дату (Днр) та саму пізню дату 
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настання явища (Днп). Різниця між цими датами являє собою багаторічну 

амплітуду дат [23,49].  

Середнє квадратичне відхилення   визначається в такий спосіб: 

 

1

1

2










n

n

i
i

 ,                                             (2.57) 

 

 де DDii   - відхилення дат настання явища від середньої дати за 

багаторічний період спостережень. 

 Допустима похибка прогнозу знаходиться в залежності від , та від 

співвідношення Ас/Ам в тому випадку, коли дата прогнозу знаходиться в 

межах від найранішої до найпізнішої. 

В короткострокових прогнозах дат з’явлення явища допустима 

похибка приймається в залежності від їх завчасності (табл.2.6). 

 

Таблиця 2.6 -  Значення допустимої похибки при прогнозах дат 

 

Завчасність прогнозів, д 
1-

3 

4-

5 

6-

9 
10-13 14-15 

Допустима похибка прогнозів доп , 

д 
1 2 3 4 5 

 

Допустима похибка приймається рівній половині завчасності 

метеорологічного прогнозу в тому випадку, коли короткостроковий прогноз 

дат дається на основі метеорологічного прогнозу. 

Для оцінки дат початку та максимальних витрат води весняного 

водопілля в поточному році відносно середніх багаторічних дат 

розраховують їх відхилення     
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ΔДВ = Д
'
В – (ДВ)0,                                       (2.58) 

ΔДQm = Д
'
Qm - (ДQm)0,                                    (2.59) 

 

 Де ΔДВ і ΔДQm  - відхилення очікуваних дат початку водопілля Дв і   

максимальних витрат (рівнів) води Д
'
Qm у поточному році від середніх 

багаторічних дат (ДВ)0 і (ДQm)0. 

Справджуваність прогнозів дат водопілля визначається шляхом 

порівняння  ΔДВ та ΔДQm та доп  (табл.2.5). 

 

2.7 Картографічна форма представлення прогнозних величин при  по-

передній прогностичній оцінці небезпек повеней   

 

В гідрологічних прогнозах для наявного представлення будь-якої ве-

личини у просторовому розподілі будують карти розподілу цих величин по 

території [26]. Очікувані значення максимальних витрат води не можуть бу-

ти представлені у вигляді карта-схем в зв’язку з залежністю не тільки мак-

симальних витрат води, а й їх модулів від розмірів водозборів. 

В методі прогнозу гідрологічних характеристик весняного водопілля 

на річках пропонується [26],  оцінювати розміри очікуваного водопілля у 

кожному році на підставі картосхем, побудованих для відносних величин – 

модульних коефіцієнтів шарів стоку та максимальних витрат води  весняного 

водопілля, що особливо є корисним для невивчених у гідрологічному 

відношенні річок. [25-26, 47]. 

Нижньою межею модульного коефіцієнта є 0, а при величині в 1,0 його 

значення співпадає з середньо багаторічною величиною (нормою). Якщо 

прогнозований модульний коефіцієнт менше від 1, то максимальні витрати          

(шари стоку) водопілля будуть нижчими за норму, а якщо більше від 1, то 
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водопілля очікується вищим за норму, якщо ж модульний коефіцієнт 

знаходиться в межах одиниці, то водопілля буде близьким до норми. 

Карти зон затоплення територій під час високих водопіль можуть бути 

отримані при наявності спрогнозованих максимальних рівнів води водопілля 

в сполученні з топографічними картами місцевості.  

Одночасно з картами прогнозних значень модульних коефіцієнтів 

весняного водопілля надається й  карта-схема ймовірності перевищення 

прогнозних величин у багаторічному розрізі (Р %)  у будь-якій частині 

території, незалежно від стану її гідрометеорологічної вивченості. Так, 

наприклад, при Р = 20 % водопілля буде спостерігатися один раз у 5 років, 

при Р = 1 % – один раз у 100 років і т.д. Згідно вимог Повеневої Директиви 

ЄС [9],  повинні бути встановлені характеристики максимального стоку при 

забезпеченості Р=0,2% один раз у 200-500 років, при Р = 1 % – один раз у 

100 років, а при Р = 10 % – один раз у 10 років. 

Таким чином, зазначені карта-схеми дають можливість одночасно 

характеризувати велику територію басейну Південного Бугу, і, що особливо 

важливе для невивчених річок, визначати частоту повторюваності 

очікуваних шарів весняного стоку в багаторічному періоді. У той же час, по 

карта-схемах очікуваних величин можна здійснювати прогноз шарів стоку 

водопілля у будь-якому пункті розглядуваної території, незалежно 

відбуваються там спостереження за  річковим стоком чи ні. 

   Побудова карт дат початку водопілля здійснюється на дату про-

гнозу таким чином: очікувані дати Д´в відносять до геометричних центрів 

тяжіння водозборів і проводяться ізолінії змін дат по території. Крім того, 

аналогічним чином будуються карти ймовірності настання дат початку та 

проходження максимальних витрат води водопілля у багаторічному розрізі.  

Прогнозні дати проходження максимальних витрат води Д´Qm не 

можуть бути картовані у зв’язку з їх залежністю від розмірів водозборів. 

Вони визначаються по даті початку водопілля і, отриманих по очікуваній 
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температурі повітря і по регіональній залежності (2.55), а також тривалості 

підйому водопілля. 

Зазначені карта-схеми складаються на кожну дату прогнозу, 

передаються споживачу і дають змогу оцінювати величину та частоту 

повторюваності у багаторічному розрізі максимальних витрат води 

майбутнього водопілля одраз в усьому басейні Південного Бугу, оцінюючи 

зони підвищеної небезпеки (при значних максимумах весняних водопіль). З 

іншого боку, такі карта-схеми дозволяють надавати прогнози максимумів 

водопілля та їх забезпеченості у будь-якому пункті розглядуваної території, 

включаючи й річки, де не відбуваються спостереження за стоком води. 

 Карти загроз і ризиків затоплення розробляються з метою забезпечен-

ня процесу оцінки та управління ризиками затоплення, мінімізації негатив-

них наслідків, пов’язаних із затопленням, які мають вплив на здоров’я та 

життя людей, довкілля, економіку, культурну спадщину [48]. 

Карти загроз і ризиків затоплення розробляються окремо для кожної 

території, яка має потенційно значні ризики затоплення, у масштабі не мен-

ше 1:25 000 (найбільш прийнятним є масштаб 1:10 000) у системі координат, 

що може забезпечити необхідний обмін даними у глобальних інформаційних 

мережах. 
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3. ПРОГНОСТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ СТОКУ ВЕСНЯНОГО 

ВОДОПІЛЛЯ В БАСЕЙНІ Р.ПІВДЕННИЙ БУГ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 

ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Прогнозування можливості виникнення небезпечних розливів на 

річках є складною багаторівневою задачею, актуальність якої зумовлена 

станом сучасних господарських систем, їх вразливістю. Повені, що 

відбуваються на південному заході України в межах Хмельницької, 

Вінницької, Кіровоградської, Одеської а також в Миколаївській областях, 

становлять близько третини всіх випадків надзвичайних ситуацій 

природного характеру. Вони приносять найбільший збиток економіці і 

населенню. Тому прогнозування виникнення високих снігових і дощових 

паводків з метою мінімізації збитків, підвищення рівня безпеки населення і 

сталого використання паводконебезпечних територій набуває важливий 

характер [26]. 

Для прогнозування очікуваних максимальних витрат води, необхідно 

обробляти велику кількість інформації, при цьому операції над даними 

одноманітні і їх обчислення вручну займає величезну кількість часу. Тому 

розрахунки доцільніше доручити комп’ютеру.  

Створений програмний комплекс «Південний Буг» повністю 

позбавлений цих недоліків,  та надає користувачу наступні можливості: 

– введення оперативної інформації по метеостанціях; 

– відновлення оперативної інформації по метеостанціях; 

– введення оперативної інформації по гідрологічним постам; 

– відновлення оперативної інформації по гідрологічним постам; 

– розрахунок прогнозних величин; 
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– перегляд і роздруківка таблиць з вихідними даними і результатами 

розрахунку. 

Крім цього, він має зручний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для 

швидкого прогнозування та оцінки ситуації. 

Автором методики територіальних довгострокових прогнозів шарів 

стоку, максимальних витрат, строків початку та проходження максимальних 

витрат води весняних водопіль в басейні р. Південний Буг є                            

Ж. Р. Шакірзанова [26], розробниками алгоритму прогностичного комплексу 

«Південний Буг» є  Докус А.О., а створення програмного комплексу викона-

но - Шатохіним В. С. (ОДЕКУ) [50], Автором даної роботи здійснено напов-

нення бази вихідних комплексу багаторічними гідрометеорологічними да-

ними за період 2001 – 2019 рр. та перевірка прогностичного комплексу з по-

дальшою оцінкою якості перевірних прогнозів [51], 

 

3.1 Автоматичне складання довгострокового прогнозу гідрологічних 

характеристик  весняного водопілля з допомогою програмного комплексу 

«Південний Буг» 

 

Представлений програмний комплекс дозволяє щорічно формувати 

вихідну базу гідрометеорологічних даних, відновлювати поля величин при 

пропусках в спостереженнях, проводити прогнозування і оцінку очікуваних 

гідрологічних величин на басейні р. Південний Буг та  річок Причорномор'я   

в період проходження весняної повені. 

На рис. 3.1. представлена блок-схема складання довгострокового 

прогнозу гідрологічних характеристик за допомогою програмного комплексу 

“ Південний Буг ”. 
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Рис. 3.1. – Блок-схема складання довгострокового прогнозу гідрологічних 

характеристик з допомогою програмного комплексу «Південний Буг» 

 

Після запуску програми відкривається діалогове вікно головного меню 

програмного комплексу «Південний Буг», рис. 3.2, головне меню надає змогу 

перейти до вкладки «дані» та вкладки «прогнози», а потім шляхом 

послідовного натискання кнопок, користувачеві надається можливість: 

 

Рис. 3.2. – Діалогове вікно головного меню 



94 
 

  через вкладку «Дані», здійснювати введення, редагування і ви-

далення оперативної та базової гідрологічної і метеорологічної інформації, 

для подальших розрахунків; 

 через вкладку «Прогнози», виконати розрахунок, переглянути, 

зберегти та роздрукувати таблиці з розрахунковими характеристиками. 

 

3.1.1 Оперативна та базова гідрометеорологічна інформація  

 

Включає ті метеорологічні фактори водопілля, що входять до 

прогнозної схеми і до рівнянь дискримінантних функцій [25]. рис. 3.3. 

Умовні позначення до таблиць базової та оперативної вихідної гідрологічної 

інформації представленні в додатку  Б.1. 

 

Рис. 3.3. – Таблиця оперативної інформації 

 

До оперативної гідрологічної інформації [28], рис. 3.3, відносяться:  

а) запаси води в сніговому покриві на дати випуску прогнозів SДСП  і на 

дату їх максимального накопичення Sm ,мм за даними снігомірних зйомок на 

метеорологічних станціях або у вигляді картосхем їх розподілу по території; 
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б) максимальна (на дату складання прогнозу або за зиму) глибина 

промерзання ґрунтів під озимими L, см за даними пунктів їх виміру  або у 

вигляді картосхеми розподілу по території, але побудоване по поточних 

даних глибин промерзання ґрунтів; 

 в) середньомісячні витрати води у річках (правобережжя країни) у 

січні  IQ0  або лютому  02Q , м
3
/с, або регіональні залежності їх від площ 

водозборів ( F , км
2
).  

г) середньомісячна температура повітря у лютому 02
о
С за даними 

метеорологічних станцій або у вигляді прогнозної величини; 

д) метеорологічний прогноз середньомісячної температури повітря в 

березні 03  
о
С. 

До базової гідрологічної інформації, дод. В (табл. В.1)  [28], рис. 3.4., 

відносяться:  

 

Рис. 3.4. – Таблиця базової інформації 

 

а) Морфометричні та басейнові характеристики опорних водозборів: 

- площі в, F, км
2
; 
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- залісеність водозборів fл , в частках від площ водозборів F; 

- заболоченість водозборів, fб , в частках від площ водозборів F ; 

- географічна широта геометричних центрів водозборів  o 
півн.ш. або 

в частках град.
 
[26];

 

- приналежність гідрологічного поста до однорідного за умовами 

формування весняного водопілля району, відповідно районуванню, де 

зберігається сталість параметрів прогнозної схеми. 

б) Середньобагаторічні величини вихідних даних: 

- шарів стоку весняного водопілля 0Y ,мм, отриманих по часових рядах 

стокових спостережень іY ; 

- максимальних запасів води у сніговому покриві або картосхема  

розподілу по території величин  S0 [26]; 

- весняних опадів періоду танення снігу
01X  і спаду весняного 

водопілля
02X , мм або регіональні рівняння: 

 

                  
10

03.11 XTX  ;                                    (3.1) 

 

,22.1
202 XTX                                         (3.2) 

 

1XT  - середньобагаторічний період від дати максимальних 

снігозапасів до дати проходження максимальних витрат води весняного 

водопілля, діб, що може бути отриманий в залежності від геометричної 

широти центрів водозборів річок (
о , в долях град. півн.ш.) у вигляді [26] 

 

  28500.2
1

 о

XT  ;                                   (3.3) 
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2XT  - середньобагаторічний період спаду водопіль, діб, що може бути 

отриманий в залежності від розмірів водозборів річок (F, км2) у вигляді [26] 

 

 1lg10
2

 FTX ;                                                   (3.4) 

 

- максимальних значень глибин промерзання ґрунтів під озимими або 

картосхема розподілу по території L0 ,см чи регіональна залежність L0  від 

географічної широти пунктів виміру глибин промерзання ґрунтів   (в 

частках град.) у вигляді [26] 

 

)50(56.3660  оL  ;                                     (3.5) 

 

- витрат води у січні  001Q  або лютому  002Q , м
3
/с, або регіональні 

залежності передповеневих витрат води 0. )( впQ  від площ водозборів ( F , 

км
2
) [26] 

 

0. )( впQ =   FQ 0016.0001  ;                               (3.6) 

 

0. )( впQ =   FQ 0023.0002  ;                               (3.7)     

 

- середньомісячних температур повітря за лютий 002 )(  
0
С та березень 

003 )(  
0
С за даними метеорологічних станцій (як середня величина по даних 

метеостанцій в межах водозбору) або по тих, що знаходяться близько до 

геометричних центрів водозборів;  

- коефіцієнти варіації шарів стоку весняного водопілля на річках 

( )v YC , що отримуються при статистичній обробці часових рядів стокових 

даних. 
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За відсутності спостережень на річках ( )v YC  визначаються за рівнян-

ням в залежності від географічної широти геометричних центрів водозборів 

(φ в частках. град.) 

 

                                )50(12.081.0)(  o

Yv
C                                   (3.8) 

 

або від середньобагаторічних значень шарів стоку 0Y    

 

38.0

5
62.1)(











 0

Yv
Y

C  ;                                     (3.9) 

 

- величина допустимої похибки прогнозу доп   отримується для річок, 

по яких є дані часових рядів стокових спостережень 

 

доп  = + 0.674 σ ,                                          (3.10) 

 

де σ – середньоквадратичне відхилення величин шарів стоку весняного 

водопілля від їх середньобагаторічних значень. 

За обмеженості або відсутності рядів вимірів стоку на річках для 

визначення величини допустимої похибки при прогнозуванні шарів стоку 

водопілля використовується залежність доп  від широти геометричних 

центрів водозборів річок (  в частках град.) у вигляді [26] 

 

18)50(95.1  о
доп  ;                                    (3.11) 

 

- таблиці трипараметричного гама-розподілу С.Н. Крицького і 

М.Ф.Менкеля (при vs CС 5.2 ), табл. 3. 1. 
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Таблиця 3.1 – Ординати трипараметричного гама-розподілу 

С.М.Крицького і М.Ф.Менкеля (Cs/Cv=2,5) 

P% 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

0.5 1.28 1.61 1.99 2.41 2.87 3.36 3.9 4.46 5.03 5.63 

1 1.20 1.54 1.86 2.21 2.59 3.00 3.42 3.87 4.32 4.78 

3 1.20 1.42 1.65 1.90 2.15 2.42 2.69 2.96 3.23 3.50 

5 1.17 1.35 1.55 1.74 1.95 2.15 2.35 2.55 2.75 2.94 

10 1.13 1.26 1.40 1.53 1.66 1.78 1.90 2.01 2.12 2.22 

20 1.08 1.16 1.23 1.30 1.36 1.41 1.45 1.49 1.52 1.54 

25 1.07 1.12 1.18 1.22 1.26 1.28 1.31 1.32 1.33 1.33 

30 1.05 1.09 1.13 1.15 1.17 1.18 1.18 1.18 1.17 1.16 

40 1.02 1.04 1.04 1.04 1.03 1.01 0.989 0.962 0.930 0.895 

50 0.997 0.984 0.964 0.938 0.906 0.87 0.83 0.787 0.742 0.695 

60 0.972 0.935 0.893 0.847 0.797 0.745 0.692 0.639 0.586 0.533 

70 0.945 0.885 0.822 0.758 0.693 0.629 0.567 0.506 0.449 0.395 

75 0.931 0.858 0.785 0.712 0.640 0.571 0.505 0.443 0.385 0.332 

80 0.915 0.830 0.745 0.663 0.585 0.512 0.444 0.381 0.324 0.272 

90 0.875 0.757 0.648 0.549 0.459 0.381 0.310 0.25 0.198 0.155 

95 0.843 0.702 0.576 0.467 0.373 0.293 0.227 0.172 0.128 0.093 

97 0.823 0.667 0.533 0.420 0.325 0.247 0.184 0.134 0.095 0.065 

99 0.784 0.606 0.459 0.341 0.248 0.175 0.120 0.080 0.052 0.032 

 

- середньо багаторічні строки початку та проходження 

максимальної витрати води весняного водопілля річок – середні, найбільш 

ранні, найбільш пізні. 

Таблиця базової інформації в програмному комплексі наведено в 

додатку – В.1.  

 

3.1.2 Схема довгострокового прогнозу характеристик весняного 

водопілля в програмному комплексі 

 

Вкладка “прогнози” рис. 3.5, відкриває доступ до редагування 

параметрів прогнозу та випуску прогнозів : 

- шарів стоку Y, умовні позначення до таблиць прогнозів шарів стоку 

представлені в додатку – Б.2; 
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- максимальних витрат води Qm, умовні позначення до таблиць 

прогнозів максимальних витрат представлені в додатку – Б.3;  

- дат початку весняного водопілля D1, умовні позначення до таблиць 

дат початку весняного водопілля представлені в додатку – Б.4; 

- дат максимальних витрат D2 (рівнів) води, умовні позначення до 

таблиць прогнозів дат максимальних витрат представлені в додатку – Б.5.  

 

 

Рис. 3.5. –  Вихідні дані прогнозу 

У вкладці вихідних даних потрібно вибрати дату складання прогнозу, 

показник зволоженості ґрунтів QP: 

-    запаси вологи в ґрунті W 0-100 см перед водопіллям; 

- середня витрата води в грудні; 

- середня витрата води в січні; 

- середня витрата води в лютому; 

- середня витрата води в березні; 

- витрата води перед початком водопілля. 

Та вказати, розраховувати середню добавку снігу до максимальних 

снігозапасів за допомогою програмного комплексу, чи прийняти dS  з 

таблиці OPER_INFO_HYDRO, табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 - Нормальні добавки до максимальних запасів води в 

сніговому покриві S , мм для басейнів рівнинних річок України 

Умови введення добавки ( S ) в 

залежності від очікуваної температури 

повітря 

 

 

 

S  

Значення коефіцієнтів 

рівняння (2.17) 

ДСП: до дати 20 

лютого 

ДСП: від дати 20 

лютого і пізніше 
a b 

0302, ( 0302, -1
о
С) 03 ( 03 -1

о
С) 1S  3.27-0.086 Д 26.8-0.55 Д 

( 0302, +1
о
С)> 0302, > 

( 0302, -1
о
С) 

( 03 +1
о
С)> 03 > 

( 03 -1
о
С) 

2S  3.38-0.109 Д 20.4-0.61 Д 

0302, ( 0302, +1
о
С) 03 ( 03 +1

о
С) 3S  2.14-0.074 Д 7.47-0.25 Д 

 

Примітки: 

1. ДСП – дата складання прогнозу максимальних витрат води чи шарів 

стоку весняного водопілля; 

2. 03,02  і 03,02 - середнє значення середньомісячних температур 

повітря в лютому і березні та середньобагаторічні їх значення, відповідно, 

о
С. 

3. 03  і 03 - середня  температура повітря у березні та її 

середньобагаторічне значення, відповідно, 
o
C.  

4. Д - кількість діб від 1-го лютого до дати складання прогнозу.  

Оператор також повинен вказати чи були опади Х1 та Х2 нижчими, 

близькими або вищими від норми. 


1X  – очікувані величини опадів 1X  періоду танення снігу на 

водозборах, що у кожному конкретному році приймаються з урахуванням 

коефіцієнта 1k  до середньобагаторічних величин опадів,
 
орієнтуючись на 

метеорологічний прогноз опадів – вищі, близькі або нижчі за 

середньобагаторічне їх значення (
01X ) у вигляді рівняння  
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0111 XkX  ,                                                     (3.12)    

 


2X  -  очікувані величини опадів 2X  періоду спаду водопілля, що у 

кожному конкретному році приймаються з урахуванням коефіцієнта 2k  до 

середньобагаторічних величин опадів,
 

орієнтуючись на метеорологічний 

прогноз опадів –  вищі, близькі або нижчі за середньо багаторічну їх 

величину (
02X ) у вигляді рівняння  

 

0222 XkX                                                    (3.13)       

                              

та даних табл. 3.3; 

 

Таблиця 3.3 - Коефіцієнти до середньо багаторічних величин  опадів 

01Х та 
02Х з урахуванням метеорологічного прогнозу для басейнів річок рі-

внинної України 

Умови введення коефіцієнтів до норм опадів 

01Х
та 02Х

 

Коефіцієнти до норм 

опадів в формулах 

(3.16) і (3.17 ) 

Опади вище норми  (
011 XХ  +10 мм) 

Опади біля норми [(
01Х +10 мм)X1  (

01Х -

10мм)] 

Опади нижче норми    ( X1 < 
01Х –10мм) 

k1 = 1,83-0,055( о
-50) 

k1  = 0.84+0.009( о
-50) 

k1 = 0.29+0.029 ( о
-50) 

Опади вище норми    ( X2 > 02Х +10 мм) 

Опади біля норми [(
02Х +10мм)X2  (

02Х -10мм)] 

Опади нижче норми    ( X2 < 
02Х –10 мм) 

k2  =1.75-0.027( о
-50) 

k2  =0.86+0.022( о
-50) 

k2 =0.36+0.031( о
-50) 

 

Примітка. 

 о  - широта геометричних центрів водозборів, в частках 
о
. 
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- в дату накопичення максимальних запасів води в сніговому покриві. 

- та вибору коефіцієнта допустимого діапазону прогнозної величини в 

10, 20, 25% - ному діапазоні. 

Для прогнозування дат початку водопілля та дат настання 

максимальних витрат води потрібно ввести додаткові дані, рис. 3. 6. 

 

 

Рис. 3.6. –  Вибір дати випуску прогнозу та дати проходження 

максимальних витрат (рівнів) води Qm. 

 

Для прогнозу дат початку весняного водопілля D1. 

Потрібно вибрати декаду, для якої приймається температура повітря. 

Вибір декади, що настає за датою Sm. 

- I декада січня; 

- II декада січня; 

- III декада січня; 

- I декада лютого; 

- II декада лютого; 

- III декада лютого; 
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- I декада березня; 

- II декада березня; 

- III декада березня; 

- I декада квітня; 

- II декада квітня; 

- III декада квітня; 

- Визначення декади от дати Sm+1 декада. 

Чи в дату початку водопілля DB. 

Умовні позначення для прогнозу дат початку весняного водопілля D1, 

представленні в додатку Б.4. 

 

Для прогнозу дат максимальних витрат (рівнів) води D2. 

Потрібно вибрати декаду, що настає за датою максимальних 

снігозапасів Sm чи декаду, що настає за датою початку водопілля DB. 

Вибір декади, що настає за датою Sm: 

- I декада січня; 

- II декада січня; 

- III декада січня; 

- I декада лютого; 

- …. 

- II декада квітня; 

- III декада квітня; 

- визначення декади от дати максимальних снігозапасів Sm +1 декада. 

Вибір декади, що настає за датою початку водопілля DB: 

- I декада січня; 

- II декада січня; 

- III декада січня; 

- I декада лютого; 

- …… 
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- II декада квітня; 

- III декада квітня; 

- визначення декади от дати початку воопілля DB +1 декада. 

Умовні позначення для прогнозу дат початку весняного водопілля D2, 

представленні в додатку Б.5. 

 

3.1.2 Результати та оцінка прогнозу шарів стоку і максимальних витрат 

води весняного водопілля 

 

Результати та оцінка прогнозу шарів стоку і максимальних витрат 

весняного водопілля представляються в табличному вигляді. 

Приклад розрахункових таблиць прогнозних величин шарів стоку для 

весняного водопілля 2017 – 2018 р.  представлений на рис. 3.7, 

максимальних витрат води на рис. 3.9, та їх оцінки рис. 3.8, 3.10. В 

табличному вигляді розрахунки надані в додатку В (табл. В.2-В.7).  
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Рис. 3.7. – Таблиця результатів прогнозу шарів стоку Ym весняного 

водопілля  2017-2018 р.  

 

Рис. 3.8. – Таблиця оцінки прогнозу шарів стоку Ym весняного 

водопілля 2017-2018 р. 

 

 



107 
 

Рис. 3.9. – Таблиця результатів прогнозу максимальних витрат води  

Qm весняного водопілля 2017-2018 р. 

 

Рис. 3.10. – Таблиця оцінки прогнозу максимальних витрат води  Qm 

весняного водопілля 2017-2018 р.  

 

Для оцінки ступеня ризику гідрологічних характеристик на значних 

територіях, в тому числі і невивчених в гідрологічному відношенні річок, 

результати прогнозу та їх оцінку прив'язують до картографічної основи. 

Приклад карт прогнозних величин шарів стоку, максимальних витрат  

води та їх забезпеченості у багаторічному періоді, наведений для весняного 

водопілля 2017-2018 р., рис. 3.11 – рис. 3.14. 

Карто - схеми прогнозних величин показують, що модульні 

коефіцієнти  шарів стоку весняного водопілля в басейні річки Південний Буг 

(рис. 3.11), змінюються від 0,30 - 0,35 в північно - західній частині басейну та 

до 0,05 - 0,10 на південно – східних територіях. 
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Рис. 3.11. – Карта-схема розподілу прогнозних модульних коефіцієнтів 

шарів стоку (kYпр.) весняного водопілля в басейні р. Південний Буг у 2017-

2018р. 

 

Забезпеченість прогнозних величин шарів стоку (рис. 3.12), 

коливається в межах  75 – 85% на півдні, заході і центральній часині басейну 

та 90 - 95% на північному сході. 

 

Рис. 3.12. – Карта-схема забезпеченості (Р,%) шарів стоку весняного 

водопілля в басейні р. Південний Буг у 2017-2018 р.  
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За прогнозними модульними коефіцієнтами шари стоку весняного 

водопілля були отримані за рівнянням (3.14). 

 

0Y Ym kY
                                                        

(3.14) 

 

де Yk - модульний коефіцієнт, що знімається з карто-схеми 

географічного центру водозбору; 

0Y  – норма шарів весняного стоку. 

Спрогнозовані модульні коефіцієнти максимальних витрат води 

весняного водопілля в басейні річки Південний Буг (рис. 3.13), змінюються 

від 0,20  в південо – західній частині басейну, до 0,10 в північно – східній, 

що вказує на відсутність вираженого водопілля в 2017 - 2018 р. 

 

Рис. 3.13 – Карта-схема розподілу прогнозних модульних коефіцієнтів 

максимальних витрат води (kQпр.) весняного водопілля в басейні р. Південний 

Буг у 2017-2018р. 
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Забезпеченість прогнозних величин максимальних витрат води (рис. 

3.14), коливається в межах 60 – 65% на півдні, та 90 - 95% в північній і 

центральній часинах басейну.  

 

 

Рис. 3.14 – Карта-схема  забезпеченості (Р,%) максимальних витрат 

води  весняного водопілля в басейні р. Південний Буг у 2017-2018р.  

 

Максимальні витрати весняного водопілля були отримані аналогічним 

шляхом, рівняння (3.15) 

 

FqkmQ  0q
,                                                       

(3.15) 

 

де 0q – середньобагаторічний модуль максимального стоку, м
3
/(с*км

2
); 

qk  - модульний коефіцієнт, що знімається з карто-схеми для 

географічного центру водозбору; 
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F  - площа водозборів річок, км
2
. 

Побудовані картосхеми  модульних коефіцієнтів шарів стоку та 

максимальних витрат води на території басейну Південного Бугу показали, 

що їх значення змінюється від 0,05 до 0,35. Це означає, що водопілля 

очікувалося нижче норми. За картами забезпеченостей прогнозних величини 

шарів стоку Р% змінюються в межах 75 – 85% на півдні, заході і центральній 

часині басейну та 90 - 95% на північному сході а максимальні витрати води 

Р% змінюється  в напрямку від 60 – 65% на півдні, до 90 - 95% на півночі, що 

викликано незначним промерзанням грунту та частими відлигами в зимовий 

період на фоні глобального потепління [51]. 

При цьому завчасність довгострокових прогнозів максимальних витрат 

складає 12-25 діб, а шарів стоку весняного водопілля – 45-55 діб.  

Оцінка довгострокового прогнозу шарів стоку весняного водопілля 

здійснюється шляхом визначення похибки прогнозу  (мм чи м
3
/с) та в 

частках від допустимої похибки доп (мм або м
3
/с), яка визначається за 

багаторічним рядом шарів стоку та максимальних витрат води весняного 

водопілля. Прогноз вважається справджуваним, якщо відношення 

0.1/ доп  [26].  

Результати оцінки довгострокових прогнозів шарів стоку весняного 

водопілля в басейні Півдонного Бугу наведені в табл. 3.4, 3.5.  

 

Таблиця 3.4 – Оцінка прогнозу шарів стоку весяного водопілля 2017-

2018 р. в басейні р. Південний Буг 

Річка-пост 
(Ym)пр, 

P% 
(Ym)сп, δ, δдоп, 

δ/δдоп 
м

3
/с м

3
/с м

3
/с м

3
/с 

Південний Буг- 

с.Тростянчик 
2,31 99 9,40 7,09 16,18 0,44 

Південний Буг- с.Підгір`я 2,03 99 11,20 9,17 13,48 0,68 

Синюха- с.Синюхін Брід 5,46 92 10,00 4,54 14,83 0,31 
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Таблиця 3.5 – Оцінка прогнозу максимальних витрат води весняного 

весяного водопілля 2017-2018 р. в басейні р. Південний Буг 

Річка-пост 
(Qm)пр, 

P% 
(Qm)сп, δ, δдоп, 

δ/δдоп 
м

3
/с м

3
/с м

3
/с м

3
/с 

Південний Буг- с.Тростянчик 42,8 99 73,5 30,7 262,86 0,12 

Південний Буг- с.Підгір`я 47,3 99 99,4 52,1 312,06 0,17 

Рів- с.Демидівка 5,07 99 3,87 -1,2 23,12 0,05 

Кодима- с.Катеринка 5,43 79 5,25 -0,18 52,77 0 

Синюха- с.Синюхін Брід 92,69 90 60 -32,69 320,82 0,1 

Велика Вись- с.Ямпіль 6,67 97 19,7 13,03 75,49 0,17 

Ятрань – с.Покотилово 9,17 91 10,7 1,53 72,79 0,02 

Чорний Ташлик- с.Тарасівка 11,3 94 5,3 -6 92,34 0,06 

р.Інгул-м.Кропивницький 3,47 89 3,7 0,23 35,65 0,01 

р.Інгул-с.Новогорожене 27,72 89 14 -13,72 150,98 0,09 

 

На рис. 3.15 представлений комплексний графік ходу 

гідрометеорологічних характеристик весяного водопілля 2017-2018 р. для р. 

Південний Буг - с. Підгір`я. 
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Рис. 3.15 -Комплексний графік ходу гідрометеорологічних 

характеристик весяного водопілля 2017-2018 р. для  р. Південний Буг - с. 

Підгір`я 

З графіка можна побачити, що на пості р. Південний Буг - с. Підгір`я 

весняне водопілля спостерігалось в період з 10 березня по 20 квітня, рівень 

води перевищив відмітки заплави, НЯ, та практично вийшов на рівень СГЯ, 

що говорить про те що існував ризик підтоплення населених пунктів, доріг, 

сільськогосподарських угідь та водогосподарських споруд, виникнення 

гідрологічних небезпек, пов’язаних з затопленням територій і загрози життю 

людей. Тому прогноз максимального стоку весняного водопілля є особливо 

актуальним. 

 

3.1.3 Результати та оцінка прогнозу дат початку весняного водопілля та 

настання максимальних витрат 

 

Прогнозування  дат початку весняного водопілля в кожному році 

включає наступні етапи: 

а) вибір дати максимальних снігозапасів: 

за даними снігомірних зйомок було встановлено, що у 2018 р. дата 

максимальних снігозапасів на водозборах річок басейну Південного Бугу 

спостерігалася переважно 5 березня. Ця дата є датою складання прогнозу 

дати початку водопілля; 

б) вибір декади наступної після дати ДSm – від першої декади березня в 

басейні річки Південний Буг; 

в) отримання для цих декад температури повітря для метеостанцій, які 

розташовані в центрі тяжіння водозборів; 

г) розрахунок  тривалості водовіддачі снігу t´в ведеться за формулою  

 

t´в = [0,43(φ – 50) + 7,72] – [0,16(φ – 50) + 1,64] * θ1,          (3.14) 
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де (φ° -50) – приведена до 50 п.ш. географічна широта геометричного 

центру тяжіння  водозбору, град.п.ш. 

θ1 - температури повітря  за декаду, наступну після Дsт,С°. 

д) визначення дат початку весняного водопілля ведеться за схемою 

 

  Д′пв =ДSm + t′в,                                       (3.16) 

                                        

де Д′в – очікувана дата початку весняного водопілля; 

ДSm – дата утворення максимальних запасів води в сніговому покриві; 

t′в – очікувана тривалість періоду від дати ДSm до дати початку 

водопілля Д′в. 

Результати прогнозних розрахунків дат настання початку весняного 

водопілля в басейні річки Південний Буг наведені в додатку В.6. 

е) встановлення ймовірності настання дати початку весняного 

водопілля за кривими забезпеченості;  

ж) форма представлення прогнозу дат початку весняного водопілля у 

вигляді: 

- складання таблиці прогнозних дат початку весняного водопілля від-

носно їх відхилення від середньобагаторічних дат у вигляді (3.17); 

 

∆Д в = Д´в -( Д в )0,                                  (3.17) 

 

 та інтервалу очікуваних дат  Д´в± δдоп;                  

 -  карто-схема очікуваних дат початку весняного водопілля: початок 

весняного водопілля на річках очікувався з 5-7 березня для південних 

територій басейну річки Південний Буг, зміщуючись до 10-11 березня – в 

північній частині басейну (рис. 3.16).  
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 Рис. 3.16 – Карто-схема очікуваних дат початку весняного водопілля 

 

- побудова карти забезпеченості прогнозних дат початку весняного 

водопілля: забезпеченість прогнозних величин коливається в межах 25 – 35% 

на півночі, заході і центральній часині басейну та 40 - 50% на півдні. 

(рис.3.17);  

 

 

Рис. 3.17 – Розподіл забезпеченостей прогнозних дат початку весняного 

водопілля  
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з) виконання оцінки прогнозу дати початку весняного водопілля на 

річках, як  

 

δ Д´в =  Д в -  Д´в ,                                    (3.18); 

 

а також  

δ Д´в /δдоп,                                          (3.19); 

 

    де δдоп – допустима похибка при прогнозі дат початку весняного водопілля. 

 

Визначення δдоп при прогнозуванні дат початку весняного водопілля 

відбувається в залежності від завчасності прогнозу, яка визначається самою 

прогнозною величиною t´в.  

Результати оцінки прогнозів дат початку весняного водопілля у 2018 

році для річок басейну Південного Бугу показані в табл.3.6. додаток В.7.  

 

Таблиця 3.6 – Оцінка прогнозу дат початку весняного водопілля на 

басейні річки Південний Буг 

Річка-пост (Дв)пр P% (Дв)сп 
δ, 

м
3
/с 

δдоп, 

м
3
/с 

δ/δдо

п 

Південний Буг- 

с.Тростянчик 
11.03 28 09.03.2018 -2 3 -0,7 

Південний Буг- с.Підгір`я 10.03 30 10.03.2018 0 2 0 

Рів- с.Демидівка 10.03 35 10.03.2018 0 2 0 

Кодима- с.Катеринка 07.03 5 07.03.2018 0 1 0 

Синюха- с.Синюхін Брід 10.03 21 10.03.2018 0 2 0 

Велика Вись- с.Ямпіль 10.03 26 07.03.2018 -3 2 -1,5 

Ятрань – с.Покотилово 10.03 23 10.03.2018 0 2 0 

Чорний Ташлик- с.Тарасівка 08.03 26 15.03.2018 7 1 7,0 

р.Інгул-м.Кропивницький 10.03 23 06.03.2018 -4 2 -2,0 

р.Інгул-с.Новогорожене 08.03 32 10.03.2018 2 1 2,0 
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Було складено 22 гідрологічних прогнози, а по наявним гідрологічним 

данним за водопілля 2017-2018 рр. було перевірено 10, справджуваність яких 

становила 60%. 

Завчасність складених прогнозів дат початку весняного водопілля в 

2017-2018 р., становить 5-6 діб в північній і центральній частині басейну, та 

1-2 доби в південній. 

 

4.2.3 Порядок складання прогнозу дат проходження максимальних 

витрат води весняного водопілля  

 

Прогнозування  дат  проходження максимальних витрат води 

весняного водопілля в кожному році може відбуватися у двох варіантах та 

включає наступні етапи: 

І варіант –  прогноз строків проходження максимальних витрат води 

весняного водопілля відбувається в спостережену дату початку водопілля Дв: 

а) вибір декади наступної після дати Дв – друга декада березня; 

б) отримання для цих декад температури повітря для метеостанцій, які 

розташовані в центрі тяжіння водозборів; 

в) розрахунок тривалості підйому весняного водопілля tп ведеться за 

схемою  

 

tп = {3,45* exp [0,42* lg(F+1)]}- [-0,12(φ – 50) +1,75]*θ2,   (3.20) 

 

де (φ° -50) - географічна широта геометричного центру тяжіння  

водозбору, град. п.ш; 

θ2 - температури повітря  за декаду, наступну після Дв.,ºС.  

г) встановлення дати проходження максимальних витрат води 

весняного водопілля виконується за 
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Д′Qm = Дв + t'п,                                         (3.21) 

 

де Д′Qm – очікувана дата максимальної витрати води водопілля; 

Дв – дата початку весняного водопілля; 

t'п – очікувана тривалість підйому весняного водопілля. 

Результати прогнозних розрахунків дат настання максимальних витрат 

весняного водопілля в басейні річки Південний Буг наведені в додатку В.6. 

д) встановлення ймовірності настання дат максимальних витрат води 

весняного водопілля 2017 - 2018 р. Р% ведеться по кривих забезпеченості 

цих дат, які представлені.  

е) форма представлення дат максимальних витрат весняного водопілля 

у вигляді: 

- складання таблиці прогнозних дат максимальних витрат води 

весняного водопілля відносно їх відхилення від середньобагаторічних дат у 

вигляді 

  

∆Д Qm = Д´Qm - (Д Qm )0 ,                               (3.22) 

 

та інтервалу очікуваних дат  Д′Qm ± δдоп                   

- побудови карти забезпеченості прогнозних дат максимальних витрат 

води весняного водопілля;                                                                        

ж) виконання оцінки прогнозу дати максимальних витрат води 

весняного водопілля на річках, як 

 

δ Д´Qm = Д Qm - Д´Qm                                                       (3.23) 

а також  

 

δ Д´Qm /δдоп,                                          (3.24) 
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де δдоп – допустима похибка при прогнозі дат максимальних витрат води 

весняного водопілля. 

Визначення δдоп при прогнозі дат максимальних витрат води весняного 

водопілля відбувається в залежності від завчасності прогнозу, яка 

визначається самою прогнозною величиною тривалості підйому водопілля 

t´п.  

ІІ варіант – дата прогнозу строків проходження максимальних витрат 

води в дату накопичення максимальних снігозапасів. Схема прогнозу 

залишається такою ж як у І варіанті, але в розрахункових формулах 

спостережена дата  початку водопілля  Д в  замінюється на прогнозну – Д′в  

Завчасність складених прогнозів при прогнозуванні строків настання 

максимальних витрат води весняного водопілля 2017-2018 р., становить 14-

20 діб в центральній і північній частині басейну, та 10-12 діб в південній. 

 

3.2 Результати перевірних розрахунків за програмним комплексом 

«Південний Буг» за багаторічний період 2001-2018 рр. 

 

В роботі, за допомогою програмного комплексу «Південний Буг», 

здійснена перевірка методики довгострокового прогнозу максимальних 

витрат води та шарів стоку в басейнах р. Південний Буг та річок 

Причорномор’я, при використанні вихідних гідрометеорологічних даних в 

період з 2001 по 2018 роки (тобто за 18 років). При цьому, за дату випуску 

прогнозу вибрана дата накопичення максимальних снігозапасів (Sm).

 Перевірка прогнозів здійснена за умови, що гідрометеорологічні 

чинники, які не відомі на дату випуску прогнозу, приймалися близькими до 

норми. Це стосується нормальних добавок снігу до максимальних 

снігозапасів та температури повітря у березні та іноді у лютому. 

Перевірочні розрахунки шарів та максимальних витрат води в басейнах 

р. Південний Буг та річок Причорномор’я, (в період з 2001 по 2018 рр.) за 
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прогнозною схемою були виконані по величині середньобагаторічних шарів 

та максимальних витрат води весняного водопілля. 

За прогнозними модульними коефіцієнтами максимальних витрат води 

весняного водопілля були отримані величини максимальних витрат води за 

рівнянням 

 

FqkmQ  0q                                                    (3.25) 

 

 
де 0q – середньобагаторічний модуль максимального стоку, м

3
/(с*км

2
); 

qk  - модульний коефіцієнт; 

F  - площа водозборів річок, км
2
. 

Шари стоку весняного водопілля були отримані аналогічним шляхом, 

рівняння 

 

0Y Ym kY ,                                                 (3.26) 

 

де Yk - модульний коефіцієнт; 

0Y  – норма шарів весняного стоку. 

Результати перевірних прогнозів шарів та максимальних витрат води 

весняного водопілля в період з 2001 по 2018 рр. наступні. 

Спрогнозовані за методикою та рівнянням (3.25) величини 

максимальних витрат води весняного водопілля дещо занижені відносно 

спостережених величин – на 5% (рис. 3.18) при високій забезпеченості 

допустимої похибки перевірних прогнозів Р = 98%. 
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Рис.3.18 – Зв'язок спрогнозованих за методикою та рівнянням 

максимальних витрат води весняного водопілля з їх спостереженими 

величинами в басейнах р. Південний Буг та річок Причорномор’я за 

період з 2001 по 2018 рр. 

 

Величини шарів стоку весняного водопілля, спрогнозовані за 

методикою та рівнянням (3.26), дещо занижені відносно спостережених 

величин на 7% (рис. 3.19) при високій забезпеченості допустимої похибки 

перевірних прогнозів Р = 89%. 

 

 

Рис.3.19 – Зв'язок спрогнозованих за методикою та формулою шарів 

стоку весняного водопілля з їх спостереженими величинами в басейнах 

р. Південний Буг та річок Причорномор’я за період з 2001 по 2018 рр. 
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Виконаний в роботі аналіз окремих точок, що значно відхилилися від 

лінії зв’язку спрогнозованих і спостережених величин максимальних витрат 

весняного водопілля, вказує на те, що у 2003 році прогнозоване значення 

максимальних витрат весняного водопілля (QRm) занижено на деяких постах 

у зв’язку з малим промерзанням грунтів і утворенням значних втрат води на 

інфільтрацію. Саме це визвало відхилення на лінії зв’язку спрогнозованих і 

спостережених величин максимальних витрат води весняного водопілля. 

Але наприклад у 2010 спостережена максимальна витрата була значно 

завищена. Це пов’язано з значним промерзанням грунту та великим 

показником запасу води в сніговому покриві на водозборі. 

Аналіз зв'язку спрогнозованих шарів стоку весняного водопілля з їх 

спостереженими величинами в басейнах р. Південний Буг та річок 

Причорномор’я вказує на аналогічне з максимальними витратами, заниження 

шарів стоку весняного водопілля в 2003 році (у зв’язку з малим 

промерзанням грунтів і утворенням значних втрат води на інфільтрацію), і 

завищення прогнозних величин в 2010 (пов’язаного з значним промерзанням 

грунту та великим показником запасу води в сніговому покриві на 

водозборі). 

В цілому проводячи аналіз перевірних розрахунків шарів стоку та 

максимальних витрат весняного водопілля в басейнах р. Південний Буг та 

річок Причорномор’я за період з 2001 по 2018 рр. слід відмітити, що: 

 значні відхилення прогнозних шарів стоку весняного водопілля 

від спостережених пов’язані з використанням в прогнозній схемі метеороло-

гічних величин близькими до норми, що не завжди відображає реальні умови 

формування весняного стоку на водозборах; 

 здійснений аналіз окремих років, що значно відхиляються від лі-

нії зв’язку спрогнозованих і спостережених величин максимальних витрат 

води весняного водопілля вказує на аномальність процесів формування стоку 

весняного водопілля в річковому басейні в такі роки; 
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ВИСНОВКИ 

 

В роботі на основі методу територіальних довгострокових прогнозів 

гідрологічних характеристик весняного водопілля, при використанні 

програмного комплексу, здійснено прогностичний моніторинг шарів стоку і 

максимальних витрат води весняного водопілля в басейні р. Південний Буг 

та строків початку і проходження максимальних витрат води. 

В результаті виконаних досліджень можна зробити такі висновки: 

1. Басейн річки Південний Буг, який цілком знаходиться в межах 

України, за гідрографічним районуванням відповідно вимог Водної Рамкової 

Директиви Європейського Союзу 2000/60/ЄС (ВРД ЄС) від 23 жовтня 2000 

року виділений як окремий річковий водозбір. 

2. Аналіз сучасного стану довгострокового прогнозування 

характеристик стоку весняного водопілля показав, що для просторового 

прогностичного моніторингу характеристик весняного стоку річок, найбільш 

обґрунтованою є модель територіальних довгострокових прогнозів шарів 

стоку та максимальних витрат води весняного водопілля на основі 

встановлення за дискримінантною функцією типу водності весняного 

водопілля, строків початку та проходження максимальних витрат води при 

регіональному узагальнені коефіцієнтів прогнозної методики. 

3. Для здійснення прогностичного моніторингу весняного водопілля 

застосований програмний прогностичний комплекс, який дозволяє щорічно 

формувати вихідну базу гідрометеорологічних даних, відновлювати поля 

величин при пропусках в спостереженнях, проводити прогнозування і оцінку 

очікуваних гідрологічних величин в басейні р. Південний Буг в період 

проходження весняної повені. 

4. Довгостроковий прогноз характеристик весняного водопілля річок 

було здійснено на прикладі 2017-2018 р. Побудовані картосхеми  модульних 

коефіцієнтів шарів стоку та максимальних витрат води весняного водопілля 
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2017-2018 р. на території басейну Південного Бугу показали, що значення 

шарів стоку змінюється від 0,30 - 0,35 в північно - західній частині басейну  

до 0,05 - 0,10 на південно – східних територіях, а максимальних витрат води 

від 0,20  в південо – західній частині басейну до 0,10 в північно – східній.  

За картами забезпеченостей настання у багаторічному періоді 

прогнозних величини шарів стоку Р% змінюються в межах 75 – 85% на 

півдні, заході і центральній частині басейну та 90 - 95% на північному сході, 

а максимальних витрат води Р% -  в напрямку з півдня від 60 – 65% до 90 - 

95% на північ. 

Завчасність довгострокових прогнозів максимальних витрат складає 

12-25 діб, а шарів стоку весняного водопілля – 45-55 діб. 

Оцінка складених прогнозів у 2017-2018 р. (22 прогнози) показала, що 

вони є справджуваними при відношені   / доп  для шарів стоку в 

середньому становлять 0,48 (за данними по 3 постам), а для максимальних 

витрат води – 0,08 (за данними по 10 постам).           

5. Побудовані картосхеми  дат початку весняного водопілля 2017-2018 

р. на території басейну Південного Бугу показали, що початок весняного 

водопілля на річках очікувався з 5-7 березня для південних територій 

басейну, зміщуючись до 10-11 березня – в північній частині басейну.  

Аналіз показав, що прогнозні дати настання максимальних витрат води 

очікувалися з 10-20 березня для південних територій басейну, зміщуючись 

до 25-30 березня – в північній частині басейну. 

Забезпеченість прогнозних величин дат початку весняного водопілля 

2017-2018 р. коливається в межах 25 – 35% на півночі, заході і центральній 

часині басейну та 40 - 50% на півдні, дат настання максимальних витрат 15-

25% в північній частині басейну та 30-40% в центральній і південній. 

Завчасність складених прогнозів дат початку весняного водопілля в 

2017-2018 р., становить 5-6 діб в північній і центральній частині басейну та 

1-2 доби в південній (в дату прогнозу настання максимальних снігозапасів), 
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завчасність же дат настання максимальних витрат води змінюються від 14-20 

діб в центральній і північній частині басейну до 10-12 діб в південній (в дату 

складання прогнозів в дату початку водопілля). 

Зі складених 22 гідрологічних прогнозів дат початку весняного 

водопілля, по наявним гідрологічним данним за 2017-2018 р. було 

перевірено 10, справджуваність склала 60%. 

6.  Прогностичний моніторинг шарів стоку та максимальних витрат 

води весняного водопілля 2017-2018 р. показав, що воно було значно 

нижчим від норми на всій території басейну р. Південний Буг, що викликано 

незначним промерзанням грунту та частими відлигами в зимовий період на 

фоні глобального потепління. Строки проходження весняного водопілля 

2017-2018 р. були близькими до середньобагаторічних.  

7. Аналіз перевірних розрахунків шарів стоку та максимальних витрат 

весняного водопілля в басейнах р. Південний Буг та річок Причорномор’я за 

період з 2001 по 2018 рр. показав, що: 

 значні відхилення прогнозних шарів стоку весняного водопілля 

від спостережених пов’язані з використанням в прогнозній схемі метеороло-

гічних величин близькими до норми, що не завжди відображає реальні умови 

формування весняного стоку на водозборах; 

 здійснений аналіз аналіз окремих років, що значно відхиляються 

від лінії зв’язку спрогнозованих і спостережених величин максимальних ви-

трат води весняного водопілля вказує на аномальність процесів формування 

стоку весняного водопілля в річковому басейні в такі роки; 

 якість прогнозної методики за її оцінкою шарів стоку та макси-

мальних витрат весняного водопілля для періоду 2001-2018 рр.в цілому за-

довільна, і складає 89% та 98% відповідно. 

Подальші перспективи роботи пов'язані з автоматизацією прив'язки 

вихідних рядів спостережень з мережі Інтернет (при використанні 
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автоматизованого програмного комплексу Українського гідрометцентру 

АРМ-гідро) в таблиці програмного прогностичного комплексу.  

Крім того, планується блок програми, який дозволить на основі ГІС 

карт робити прив'язку прогностичної інформації до картографічної основи, 

що дозволить оцінювати ступінь ризику гідрологічних характеристик для 

значних територій, в тому числі і невивчених в гідрологічному відношенні 

річок. 
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Додаток А 

Таблиця А.1 – Середня місячна та річна температура повітря, 
0
 С [17] 

Метеостанція Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Вінниця 

Середня -3,9 -2,9 1,1 8,3 14,2 17,2 19,4 18,4 13,1 7,5 1,4 -3,4 7,6 

Найбільш 

висока 
11,0 17,3 21,2 25,1 31,8 31,0 34,4 35,5 29,7 26,9 18,7 11,2 35,5 

Рік 1991 1990 1990 2000 1996 2003 2005 2000 1986 1999 1994 1986 2000 

Найбільш 

низька 
-33,5 -26,6 -23,7 -7,3 -2,8 3,0 6,8 6,2 -2,4 -8,4 -22,2 -26,5 -33,5 

Рік 1987 1994 1987 2004 1999 2001 1986 1986 1993 1994 1999 1998 1987 

Любашівка 

Середня -3,1 -2,0 2,3 9,5 15,4 18,8 21,3 20,6 15,0 9,0 2,5 -2,3 9,0 

Найбільш 

висока 
11 20 25 29 34 34 37 37 32 28 21 14 37 

Рік 2005 1990 1994 1998 1996 2002 2002 2000 1999 1997 1990 1989 2002 

Найбільш 

низька 
-24 -23 -20 -8 -1 4 9 8 -2 -8 -18 -23 -24 

Рік 1987 1994 1987 2004 2000 1990 1996 1996 1986 1987 1999 1996 1987 

Вознесенск 

Середня -1,9 -0,8 3,4 10,7 16,4 20,2 22,9 22,0 16,1 10,1 3,5 -1,0 10,1 

Найбільш 

висока 
12 21 26 33 36 36 39 39 34 31 24 17 39 

Рік 2005 1990 1994 2001 1996 1999 2002 2000 1999 1999 1998 2000 2002 

Найбільш 

низька 
-25 -23 -19 -7 -1 6 8 7 -3 -8 -18 -24 -25 

Рік 1987 2003 1987 2004 1999 2004 1993 1987 2001 1997 1999 1996 1987 
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Таблиця А.2 – Середня кількість опадів з поправками до показань опадоміра, мм [17] 

 

Метео- 

станція 
Характе-

ристика 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ХП (ХІ-

ІІІ) 

ТП 

(ІV-X) 
Рік 

Вінниця 

Середня 27 26 30 43 48 88 85 79 66 32 37 33 153 441 594 

Найбільша 58 45 57 85 78 162 205 244 180 99 76 66 230 643 760 

Рік 1986 1993 2001 1996 1991 1988 1997 2004 1996 1998 1996 1990 1999-2000 1989 1989 

Найменша 6 13 8 12 13 16 11 12 2 3 9 12 97 285 447 

Рік 1997 1998 1991 2003 1986 1999 1995 1992 2005 2000 1991 2002 1989-1990 1999 1994 

Любашівка 

Середня 27 25 27 34 46 67 68 56 54 39 45 33 157 364 521 

Найбільша 72 65 71 76 106 129 167 111 156 100 113 80 239 538 635 

Рік 2003 2005 1988 1999 1991 2001 2004 1994 1989 2003 2000 1990 1999-2000 1991 2000 

Найменша 5 2 3 9 10 11 17 15 0 1 9 4 66 210 331 

Рік 1990 2002 1991 2004 1986 2004 2005 1992 2005 2000 1986 2002 1989-1990 1986 1986 

Вознесенск 

Середня 27 28 30 34 55 65 60 52 54 35 38 34 157 355 512 

Найбільша 100 79 68 74 114 154 150 151 150 91 91 79 240 514 652 

Рік 2004 2005 1998 1990 1993 1995 1997 1987 2000 2003 2001 1999 1999-2000 1997 1997 

Найменша 5 4 2 9 11 16 12 1 0 1 8 2 53 215 316 

Рік 1989 1994 1986 2005 1986 1996 1995 1992 1994 2000 1990 1989 1989-1990 1986 1992 
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Таблиця А.3 – Дата першого й останнього заморозку та тривалість без морозного періоду [17] 

 

Метеостанція 

 

Дата останнього заморозку 

 

Дата першого заморозку 

С
ер

ед
н

я
 

Н
ай

р
ан

іш
а 

Р
ік

 

Н
ай

п
із

н
іш

а 

Р
ік

 

С
ер

ед
н

я
 

Н
ай

р
ан

іш
а 

Р
ік

 

Н
ай

п
із

н
іш

а 

Р
ік

 

Вінниця 23.IV 31.III 1998 7.V 1986 11.X 14.IX 1999 9.XI 1999 

Любашівка 17.IV 31.III 1998 7.V 1999 16.X 29.IX 1986 1.XI 2002 

Вознесенськ 13.IV 30.III 1990 7.V 1999 17.X 29.IX 1986 1.XI 2002 

 

Таблиця А.4 – Дати появи та сходу снігового покриву, утворення та руйнування сталого снігового покриву [17] 

 

Метеостанція 

Дата появи снігового покриву 
Дата утворення стійкого снігового 

покриву 

С
ер

ед
н

я
 

Н
ай

р
ан

іш
а 

Р
ік

 

Н
ай

п
із

н
іш

а 

Р
ік

 

С
ер

ед
н

я
 

Н
ай

р
ан

іш
а 

Р
ік

 

Н
ай

п
із

н
іш

а 

Р
ік

 

Вінниця 
22.X

I 
21.X 1976 28.XII 1982 

31.XI

I 
6.XII 1963 3.II 1965 

Любашівка 
17.X

I 
25.X 1979 6.XII 

1963, 

1968 
25.I 21.XI 1988 28.II 1985 

1
3

5
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Вознесенськ 
24.X

I 
29.X 1979 20.XII 1962 * * * * * 

 

 

Продовження таблиці - А.4 

 

Метеостанція 

Дата руйнування стійкого снігового 

покриву 
Дата сходу снігового покриву 

С
ер

ед
н

я
 

Н
ай

р
ан

іш
а 

Р
ік

 

Н
ай

п
із

н
іш

а 

Р
ік

 

С
ер

ед
н

я
 

Н
ай

р
ан

іш
а 

Р
ік

 

Н
ай

п
із

н
іш

а 

Р
ік

 

Вінниця 6.III 15.I 1962 8.IV 1963 23.III 12.II 1972 25.IV 1981 

Любашівка 26.II 28.XII 1967 14.IV 1987 21.III 6.II 1974 19.IV 1979 

Вознесенськ * * * * * 19.III 19.II 1989 14.IV 1987 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
3

6
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Таблиця А.5 - Кількість днів зі сніговим покривом за зиму та висота снігового покриву (см) 
 

Показник 

Кількість днів                 

зі сніговим 

покривом за 

зиму 

Висота снігового покриву (см) 

Вінниця 
Х XI XII I II III IV 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

Середня 81 
 

* * * 4 7 12 12 12 12 10 13 10 * * * * 
 

Найбільша 135 
 

8 17 16 30 40 43 49 48 50 49 52 54 54 56 30 6 
 

Рік 1995-1996 
 

2002 1998 2001 2001 2001 2001 1996 1987 1996 1987 1996 1996 1996 1996 1996 1990 
 

Найменша 39 
                  

Рік 1989-1990 
                  

Показник 

Кількість днів                 

зі сніговим 

покривом за 

зиму 

Любашівка 

Х XI XII I II III IV 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

Середня 60 * * * * 2 * 8 7 9 7 6 4 * * * * * * 

Найбільша 122 1 11 14 9 8 17 29 24 54 28 28 18 30 18 9 2 1 11 

Рік 1995-1996 1995 1998 1998 1998 1988 1996 1997 2000 2004 2003 2004 2003 2003 1998 1998 2003 1995 1998 

Найменша 8 
                  

Рік 1993-1994 
                  

Показник 

Кількість днів                 

зі сніговим 

покривом за 

зиму 

Вознесенськ 

Х XI XII I II III IV 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

Середня 43 * * * * * * 5 4 4 3 3 3 * * 
    

Найбільша 103 1 5 13 7 10 25 25 15 21 20 28 18 14 7 
    

Рік 1995-1996 1993 1995 1985 1991 1988 1996 1997 1996 1996 1996 1996 1996 1993 1996 
    

1
3

7
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Найменша 6 
                  

Рік 1989-1990 
                  

 

 

Таблиця А.6 – Глибина промерзання грунтів, см [18] 
 

Показник 
XI XII I 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 31 

Вінниця 

Середня * * * * * * 7 9 12 16 17 18 20 21 23 25 26 27 

Найбільша 3 22 29 25 25 36 40 35 33 45 47 54 57 63 77 83 86 88 

Рік 1991 1988 1988 1988 1993 1993 1993 1993 2002 2002 2002 2002 2003 1987 1987 1987 1987 1987 

Показник 
XI XII I 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 31 

Любашівка 

Середня 
    

* * 10 15 17 20 22 22 22 22 23 24 26 27 

Найбільша 
    

43 51 52 51 43 49 55 58 65 66 67 67 64 67 

Рік 
    

1993 1993 1993 1993 1993 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 1987 

Показник 
XI XII I 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 31 

Вознесенск 

Середня * * * * * * 7 11 14 15 15 16 16 17 17 18 20 18 

Найбільша 10 6 17 26 32 44 55 42 37 37 56 66 66 63 62 59 58 60 

Рік 1999 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1985 1986 2002 2002 2003 2003 2003 2003 1987 1987 

 

 

 

 

 

 

1
3

8
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Продовження таблиці - А.6 

 

Показник 
II III 

5 10 15 20 25 28 5 10 15 20 

Вінниця 

Середня 29 29 31 31 30 30 28 28 24 23 

Найбільша 89 93 92 87 82 85 86 88 97 103 

Рік 1987 1987 1987 1987 2003 2003 2003 1987 1987 1987 

Показник 
II III 

5 10 15 20 25 28 5 10 15 20 

Любашівка 

Середня 29 28 29 28 25 24 22 21 19 * 

Найбільша 75 77 75 65 66 65 69 84 88 92 

Рік 1987 1987 1987 1986 1986 1986 1986 1987 1987 1987 

Показник 
II III 

5 10 15 20 25 28 5 10 15 20 

Вознесенськ 

Середня 21 20 19 18 17 14 10 10 10 * 

Найбільша 70 68 55 40 36 35 38 55 60 57 

Рік 1987 1987 1987 1987 1986 2003 1987 1987 1987 1987 

1
3

9
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 - Умовні позначення до таблиць базової та оперативної 

вихідної інформації. 

BAZA_INFO_HYDRO – Таблиця базової вихідної гідрологічної 

інформації 

 Index Індекс гідрологічного поста 

N Oi_hydro Номер гідрологічного поста в розрахунках 

Річка-пост Hydro Назва річки і гідрологічного поста 

 OBL Адміністративна область 

F F Площа водозборів, км
2
 

Fб Fb Заболоченість водозборів, % 

Fл Fl Залісеність водозборів, % 

 Hr_G 
Широта гідрологічних постів, в частках 
о
півн.ш. 

 Dl_G 
Довгота гідрологічних постів, в частках 
о
схід.д. 

 Hr_D 

Широта геометричних центрів тяжіння 

водозборів, 

В частках 
о
півн.ш. 

 Dl_D 
Довгота геометричних центрів тяжіння 

водозборів,  в частках 
о
схід.д. 

S0 S0 
Середньобагаторічна величина максимальних 

запасів води в сніговому покриві, мм 

01Х  X10 
Середньобагаторічна величина опадів 

періоду сніготанення, мм 

02Х  X20 
Середньобагаторічна величина опадів 

періоду спаду водопілля, мм 

L0 L0 

Середньобагаторічна величина максимальної 

глибини промерзання ґрунтів перед весняним 

водопіллям, см 

Y0 Y0 
Середньобагаторічна величина шарів стоку 

весняного водопілля, мм 

Y  Sigmy 
Середньоквадратичне відхилення шарів стоку 

весняного водопілля від норми, мм 

Q0 Bigq_0 
Середньобагаторічна величина максимальних 

витрат води весняного водопілля, м
3
/с 

Q0 Smallq_0 

Середньобагаторічна величина модуля 

максимального стоку весняного водопілля, 

м
3
/скм

2
 

Cv(qm) Cvqm 
Коефіцієнт варіації максимальних витрат 

води весняного водопілля 
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Продовження таблиці – Б.1 

mQ  Sigmqm 

Середньоквадратичне відхилення 

максимальної витрати води весняного 

водопілля від норми, м
3
/с 

Нm0 Hm0 
Середньобагаторічна величина максимальних 

рівнів води весняного водопілля, см 

mНдоп )(  Dophm 
Допустима похибка прогнозу максимальних 

рівнів води весняного водопілля, см 

 Q12SR 
Середньобагаторічна витрата води в грудні, 

м
3
/с 

 Q01SR 
Середньобагаторічна витрата води в січні, 

м
3
/с 

 Q02SR 
Середньобагаторічна витрата води в лютому, 

м
3
/с 

 Q03SR 
Середньобагаторічна витрата води в березні, 

м
3
/с 

Hзп Hzp Рівень виходу води на заплаву, см 

Нhя Hnb Рівень води при ня, см 

Нсгя Hsnb Рівень води при сгя, см 

 Hmm Максимальний рівень води з Hm, см 

 OI_METEO 
Номери метеостанцій і постів, розташованих 

в межах водозбору 

 
Nazva_Meteo

_T 
Назва метеостанції для температури повітря 

001)(  T10 
Середньобагаторічна температура повітря в 

січні на METEO_T 

002 )(  T20 
Середньобагаторічна температура повітря в 

лютому на METEO_T 

003 )(  T30 
Середньобагаторічна температура повітря в 

березні на METEO_T
 

№ районів за 

DF 
OI_rndfy 

Номери районів за типом дискримінантних 

функцій для прогнозу шарів стоку весняного 

водопілля 

№ Районів за 

поліномом 
Oi_rny 

Номери районів за виглядом прогностичних 

залежностей (коефіцієнтів поліному) для 

прогнозу шарів стоку весняного водопілля 

№ районів за 

DF 
OI_rndfqm 

Номери районів за типом дискримінантних 

функцій для прогнозу максимальних витрат 

води весняного водопілля 

№ Районів за 

поліномом 
Oi_rnqm 

Номери районів за виглядом прогностичних 

залежностей (коефіцієнтів поліному) для 

прогнозу максимальних витрат води 
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весняного водопілля 

Продовження таблиці – Б.1 

BAZA_INFO_METEO – Таблиця базової вихідної метеорологічної 

інформації 

 Index Індекс метеостанції і поста 

 OI_Meteo Номер метеостанції  і поста в розрахунках 

 Meteo Назва метеостанції і поста 

H H Висота метеостанції і поста, мбс 

 Hr1 
Широта метеостанції і поста, в частках 
о
півн.ш. 

001)(  T10 
Середньобагаторічна температура повітря в 

січні на метеостанції 

002 )(  T20 
Середньобагаторічна температура повітря в 

лютому на метеостанції 

003 )(  T30 
Середньобагаторічна температура повітря в 

березні на метеостанції
 

Wнв Whb 
Запаси вологи в шарі ґрунту 0-100 мм при 

найменшій вологоємності 

Coeffs – Коефіцієнти прогнозної схеми 

 A0-a39 Коефіцієнти дискримінантних рівнянь 

 B0-b23 

Коефіцієнти поліномів, які описують 

прогнозні залежності 

 

ORDIN_KTGR – Таблиця трипараметричного гама-розподілу при Cs/Cv=2,5 

P% P Забезпеченість величини, % 

Cv Cv 

Коефіцієнт варіації шарів стоку чи 

максимальних витрат води весняного 

водопілля, який дорівнює: 

 Cv_0.1 0.1 

 Cv_0.2 0.2 

 Cv_0.3 0.3 

 … 
… 

 

 Cv_2.0 2.0 

Consult_SP – Консультація строків початку та походження максимальних 

витрат 

 Index Індекс гідрологічного поста 

N Oi_hydro Номер гідрологічного поста в розрахунках 

Річка-пост Hydro Назва річки і гідрологічного поста 

 DBR Прогнозна дата початку весняного водопілля 

 RDB 
Найбільш рання дата початку весняного 

водопілля 
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 SRDB 

Середньобагаторічна дата початку весняного 

водопілля 

 

Продовження таблиці – Б.1 

 PDB 
Найбільш пізня дата початку весняного 

водопілля 

 Ddbsr 

Відхилення прогнозної дати початку 

водопілля DBR від середньобагаторічної дати 

SRDB 

 DB Спостережена дата початку водопілля 

 Ddb 
Відхилення прогнозної дати початку 

водопілля DBR від спостереженої дати DB 

 Dqmr  

 Rdqm 
Найбільш рання дата максимальної витрати 

води весняного водопілля 

 Srdqm 
Середньобагаторічна дата максимальної 

витрати води весняного водопілля 

 Pdqm 
Найбільш пізня дата максимальної витрати 

води весняного водопілля 

 Ddqmsr 

Відхилення прогнозної дати максимальних 

витрат води dqmr від середньобагаторічної 

дати qmsr 

 Dqm Спостережена дата максимальних витрат 

 Ddqm 
Відхилення прогнозної дати максимальних 

витрат води ddqm від спостереженої дати dqm 

А) OPER_INFO_HYDRO – оперативна вихідна гідрологічна інформація 

 Index Індекс гідрологічного поста 

N OI_Hydro Номер гідрологічного поста в розрахунках 

Річка-пост Hydro Назва річки і гідрологічного поста 

 Q12 Середньомісячна витрата води в грудні, м
3
/с 

 Q01 Середньомісячна витрата води в січні, м
3
/с 

 Q02 Середньомісячна витрата води в лютому, м
3
/с 

 Q03 Середньомісячна витрата води в березні, м
3
/с 

Qпв QPB 
Витрата води перед весняним водопіллям, 

м
3
/с 

 MQP 
Номер місяця, коли спостерігається витрата 

води перед весняним водопіллям 

Дв DВ Дата початку весняного водопілля 

Дqm Dqm 
Дата максимальної витрати (рівня) води 

весняного водопілля 

Qm Qm 
Максимальна витрата води весняного 

водопілля, м
3
/с 
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Hm Нm 
Максимальний рівень води весняного 

водопілля, см 

Ym Ym Шар стоку весняного водопілля 

S  Ds Нормальна добавка снігу до максимальних  

Продовження таблиці – Б.1 

Б) OPER_INFO_METEO – оперативна вихідна метеорологічна та 

агрометеорологічна інформація 

 Index Індекс метеостанції і поста 

 OI_Meteo Номер метеостанції  і поста в розрахунках 

 Meteo Назва метеостанції і поста 

SДСП S05_01 
Запаси води в сніговому покриві на 5 січня, 

мм 

SДСП S10_01 
Запаси води в сніговому покриві на 10 січня, 

мм 

SДСП S15_01 
Запаси води в сніговому покриві на 15 січня, 

мм 

 ... ... 

SДСП S10_04 
Запаси води в сніговому покриві на 10 квітня, 

мм 

Sm Sm 

Максимальні запаси води в сніговому 

покриві, які формують весняну хвилю 

водопілля, мм 

Дsm Дsm Дата настання максимальних снігозапасів 

 L31_12 Глибина промерзання ґрунтів на 1 січня, см 

 L10_01 Глибина промерзання ґрунтів на 10 січня, см 

 L20_01 Глибина промерзання ґрунтів на 20 січня, см 

 … ... 

 L10_04 
Глибина промерзання ґрунтів на 10 квітня, см 

 

Lm Lm 
Максимальна глибина промерзання ґрунтів 

перед весняним водопіллям, см 

 Т11 
Середня температура повітря в першу декаду 

січня, 
о
с 

 Т12 
Середня температура повітря в другу декаду 

січня, 
о
с 

 Т13 
Середня температура повітря в третю декаду 

січня, 
о
с 

 Т41 
Середня температура повітря в першу декаду 

квітня, ос 

 Т42 
Середня температура повітря в другу декаду 

квітня, ос 

 Т43 Середня температура повітря в третю декаду 
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квітня, 
о
с 

 W100_B 
Запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту  0-

100 см перед весняним водопіллям 

Криві витрат води 

Н Н Рівень води, см 

 

Таблиця Б.2 - Умовні позначення до таблиць прогнозів шарів стоку 

Прогноз Ym 

 Index Індекс гідрологічного поста 

N 
Oi_hydr

o 
Номер гідрологічного поста в розрахунках 

Річка-
пост 

Hydro Назва річки і гідрологічного поста 

Qпв QP Витрата води перед початком весняного водопілля, м
3
/с 

kQпв kQP 
Витрата води перед початком весняного водопілля 

(віднесена до норми) 

Lm LSR 

Середнє значення максимальної глибини промерзання 

ґрунтів на водозборіперед початком весняного водопілля, 

см 

kLm kL 

Середнє значення максимальної глибини промерзання 

ґрунтів на водозборіперед перед початком весняного 

водопілля (віднесена до норми), см 

Sm SSR 
Середні на водозборі максимальні запаси води в сніговому 

покриві, мм 

(Sm)л SSRL 
Максимальний запас води в сніговому покриві з 

урахуванням залісеності водозбору, мм 

 dS 
Середня добавка снігу до максимальних снігозапасів на 

водозборах, мм 

 SR 
Середні на водозборі максимальні запаси води в сніговому 

покривіз урахуванням середньої добавки снігу, мм 

01Х  X10 
Середньобагаторічна величина опадів періоду 

сніготанення, мм 

 kB1 Коефіцієнт, що встановлюється по регіональній формулі 

1Х  X1 Середні на водозборіопади періоду сніготанення, мм 

02Х  X20 
Середньобагаторічна величина опадів періоду спаду 

водопілля, мм 

 kB2 Коефіцієнт, що встановлюється по регіональній формулі 

2Х  X2 Середні на водозборіопади періоду спаду водопілля, мм 

Sm+X1+X2 XB 
Сумарна кількість тало-дощової води, що формує стік 

весняного водопілля, мм 

kX kXB Модульний коефіцієнт сумарної кількості тало-дощової 
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водина водозборі, що формує стік весняного водопілля, 

мм 

DF1 DF1 Дискримінанта функція DF1 

DF2 DF2 Дискримінанта функція DF2 

kYm kY 
Прогнозне значення модульного коефіцієнту шарів стоку 

(kYm) 

Ym YR Прогнознезначення шарів стоку весняного водопілля, мм 

W WR Прогнозне значення об’єму стоку весняного водопілля, м
3
 

PYm PY Забезпеченість прогнозного значення шарів стоку, % 

Продовження таблиці – Б.2 

 IntY1 
Верхня межа 10, 20 чи 25%-го інтервалу забезпеченості 

прогнозу Ym 

 IntY2 
Нижня межа 10, 20 чи 25%-го інтервалу забезпеченості 

прогнозу Ym 

 IntW1 
Верхня межа 10, 20 чи 25%-го інтервалу забезпеченості 

прогнозу об’єму стоку весняного водопілля W 

 IntW2 
Нижня межа 10, 20 чи 25%-го інтервалу забезпеченості 

прогнозу об’єму стоку весняного водопілля W 

 

Таблиця Б.3 - Умовні позначення до таблиць прогнозів максимальних 

витрат води 

Прогноз qm 

N 
Oi_hydr

o 
Номер гідрологічного поста в розрахунках 

Річка-
пост 

Hydro Назва річки і гідрологічного поста 

Qпв QP 
Витрата води перед початком весняного водопілля 

(віднесена до норми) 

kQпв kQP 

Середнє значення максимальної глибини промерзання 

ґрунтів на водозборіперед початком весняного водопілля, 

см 

Lm LSR 

Середнє значення максимальної глибини промерзання 

ґрунтів на водозборіперед перед початком весняного 

водопілля (віднесена до норми), см 

kLm kL 
Середні на водозборі максимальні запаси води в сніговому 

покриві, мм 

Sm SSR 
Максимальний запас води в сніговому покриві з 

урахуванням залісеності водозбору, мм 

(Sm)л SSRL 
Середня добавка снігу до максимальних снігозапасів на 

водозборах, мм 

 dS Середні на водозборі максимальні запаси води в сніговому 
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покривіз урахуванням середньої добавки снігу, мм 

 SR 
Середньобагаторічна величина опадів періоду 

сніготанення, мм 

01Х  X10 Коефіцієнт, що встановлюється по регіональній формулі 

 kB1 
Витрата води перед початком весняного водопілля 

(віднесена до норми) 

1Х  X1 Середні на водозборіопади періоду сніготанення, мм 

Sm+X1+ 

X2 
XB 

Сумарна кількість тало-дощової води, що формує 

максимальні витрати води весняного водопілля, м
3/

с 

DF1 DF1 Дискримінанта функціяDF1 

Продовження таблиці – Б.3 

DF2 DF2 Дискримінанта функціяDF2 

kX kXB 

Модульний коефіцієнт сумарної кількості тало-дощової 

води, що формує максимальні витрати води весняного 

водопілля, м
3/

с 

kQm kQm 
Прогнозне значення модульного коефіцієнту максимальної 

витрати води періоду весняного водопілля (kQm) 

Qm Qm 
Прогнозне значення максимальної витрати води періоду 

весняного водопілля, м
3
/с 

PQm PQm 
Забезпеченість прогнозного значення максимальної 

витрати води, % 

 IntQ1 
Верхня межа 10, 20 чи 25%-го інтервалу забезпеченості 

прогнозу Qm 

 IntQ2 
Нижня межа 10, 20 чи 25%-го інтервалу забезпеченості 

прогнозу Qm 

Hm Hm 
Прогнозне значення максимальних рівнів води періоду 

весняного водопілля, см 

kHm kHm 
Прогнозне значення максимальних рівнів води періоду 

весняного водопілля (віднесене до норми) 

 kHNB Рівень води при якому спостерігається НЯ, м 

 kHSNB Рівень води при якому спостерігається СНЯ, м 

 kHZp Рівень виходу води на заплаву, м 

 kHmm Найвищий за багаторічний період рівень води, м 

 IntH1 
Верхня межа 10, 20 чи 25%-го інтервалу забезпеченості 

прогнозу Hm 

 IntH2 
Нижня межа 10, 20 чи 25%-го інтервалу забезпеченості 

прогнозу Hm 

 

Таблиця Б.4 - Умовні позначення при прогнозі дат початку весняного 

водопілля D1 

Прогноз D1 
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 Index Індекс гідрологічного поста 

N Oi_hydro Номер гідрологічного поста в розрахунках 

Річка-пост Hydro Назва річки і гідрологічного поста 

ДSm DSm Дата максимальних запасів води в сніговому покриві 

 Tkd Декаданаступна після дати максимальних снігозапасів 

 T1Sm 
Середньодекадна температура повітря в декаду 

наступну після дати максимальних снігозапасів, 
0
t 

tв TB 
Період від дати максимальних снігозапасів до дати 

початку весняного водопілля 

Дв DBR Прогнозна дата початку весняного водопілля 

 ZP Завчасність прогнозудати початку весняного водопілля 

Таблиця Б.5 - Умовні позначення для прогнозу дат початку весняного 

водопілля D2 

Прогноз D2 

 Index Індекс гідрологічного поста 

N Oi_hydro Номер гідрологічного поста в розрахунках 

Річка-пост Hydro Назва річки і гідрологічного поста 

ДSm DSm Дата максимальних снігозапасів 

 Tkd 
Декада наступна після дати початку весняного 

водопілля 

 T1Sm 
Середньодекадна температура повітря в декаду 

наступну після початку весняного водопілля, 
0
t 

tв TB 
Період від дати початку весняного водопіллядо дати 

настанняQm 

ДQm DBR Прогнозна дата настанняQm 

 ZP Завчасність прогнозу дати настанняQm 
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Додаток В 

Таблиця В.1 – Таблиця базової інформації 

Index OI_Hydro Hydro OBL F 
f

b 
fl Hr_G Dl_G Hr_D Dl_D S0 X10 X20 

81361 187 Південний Буг- с.Тростянчик Вінницька 17400 4 11 48,5167 29,3833 49,14 28,16 57 25 40 

81363 188 Південний Буг- с.Підгір`я Миколаївська 24600 3 14 48,1 30,6667 48,9 28,57 55 26 39 

81393 193 Рів- с.Демидівка Вінницька 1130 4 12 49,1 28,2667 49,12 27,74 62 41 20 

81414 197 Кодима- с.Катеринка Миколаївська 2390 1 11 47,9167 30,7833 47,96 29,95 37 36 37 

81417 198 Синюха- с.Синюхін Брід Миколаївська 16700 1 5 48,1333 30,8167 48,82 30,8 53 20 31 

81430 200 Велика Вись- с.Ямпіль Черкаська 2820 1 3 48,7667 30,9833 48,74 31,48 48 14 22 

81433 201 Ятрань – с.Покотилово Кіровоградська 2140 1 7 48,4833 30,7167 48,63 30,37 55 15 22 

81438 203 Чорний Ташлик- с.Тарасівка Миколаївська 2230 1 2 48,2 31 48,32 31,46 43 24 34 

81446 207 р.Інгул-м.Кропивницький Кіровоградська 840 1 2 48,5 32,2667 48,65 32,15 38 30 25 

81450 209 р.Інгул-с.Новогорожене Миколаївська 6670 1 1 47,5167 32,3667 48,16 32,33 37 29 26 

81439 204 Мертвовiд-с.Крива Пустош Миколаївська 252 1 2 48,9167 31,7167 48,01 31,84 36 28 26 

81442 205 Чичиклiя-с.Василiвка Миколаївська 436 0 1 47,5667 30,6167 47,72 30,39 41 24 34 

81444 206 
Гнилий Єланець-с.Женево- 

Криворiжжя 
Миколаївська 1190 1 1 47,3833 31,7667 47,7 31,76 36 28 26 

81454 210 Громоклія-с.Михайлiвка Миколаївська 1410 1 2 47,45 32,1667 47,72 32,1 36 28 26 

81336 211 Тилiгул-с.Новоукраїнка Одеська 810 0 1 47,65 30,2333 47,76 29,87 41 24 26 

81338 212 Тилiгул-с.Березiвка Одеська 3170 1 1 47,2 30,9167 47,53 30,24 41 24 34 

81475 139 
Великий Куяльник-

Северинівка 
Одеська 1840 1 1 

  
47,08 

 
25 15 40 

81327 213 Ботна-м.Каушани Молдова 1210 0 22 46,6 29,4833 46,8 
 

47 25 14 

81001 214 Когильник-м.Котовськ Одеська 179 0 27 
  

46,7 
 

50 19 20 

42231 215 Ялпуг-зал.ст.Комрат Молдова 241 0 6 45,7 28,5833 46,5 
 

32 20 11 

42239 216 Муса-зал.ст.Комрат Молдова 83,5 0 8 
  

46,5 
 

35 20 11 

42242 217 Тараклiя-смтТараклiя Молдова 103 0 5 
  

45,9 
 

29 20 8 

 

1
5

0
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Продовження таблиці - В.1 

OI_Hydro L0 Y0 CvY SigmY BigQ_0 SmallQ_0 CvQm SigmQm Hm0 DOPHm Q12SR Q01SR Q02SR Q03SR HZp HNB 

187 53 33 0,73 24 428 0,025 0,92 390 631 
 

39,3 39,2 47,9 105 900 1000 

188 54 29 0,68 20 473 0,019 1,02 463 478 
 

35,6 48,1 60,7 127 590 645 

193 53 36 0,75 26 46,1 0,041 0,76 34,3 286 
 

2,33 2,41 3,08 8,48 420 
 

197 44 14 1,32 18 36,2 0,015 2,29 78,3 195 
 

1,4 1,27 2,52 6,77 170 219 

198 52 26 0,83 22 403 0,024 1,21 476 378 
 

18,4 20 37,4 85,8 520 515 

200 52 22 0,9 20 74,1 0,026 1,54 112 487 
 

2,12 2,28 5,29 12,9 400 604 

201 52 21 1,04 21 70,5 0,033 1,6 108 253 
 

3,32 3,55 5,46 8,94 300 608 

203 53 27 1,01 26 113 0,051 1,24 137 328 
 

1,78 2,32 6,79 12,8 260 300 

207 54 22 1,25 25 38,6 0,046 1,37 52,9 400 
 

0,79 0,9 1,89 4,41 374 406 

209 49 22 1,07 24 198 0,03 1,2 224 281 
 

3,99 5,52 14,6 34,6 482 425 

204 47 22 1,02 21 13,9 0,055 1,59 20,4 304 
 

0,25 0,35 0,72 1,21 260 454 

205 42 12 1,28 15 8,72 0,02 1,18 11,7 
   

0,21 0,54 1,91 
  

206 47 18 1,17 21 60,4 0,051 1,56 91,5 
   

0,78 3,41 4,77 
  

210 47 11 1,14 14 23,8 0,017 1,18 27,7 133 
  

0,79 1,95 4,3 
  

211 42 11 0,99 10 9,84 0,012 1,25 12,3 392 
  

0,49 1,17 2,77 
  

212 42 6,7 1,47 1,92 16,2 0,005 1,46 20,8 129 
 

0,22 1,4 1,4 4,17 
 

150 

139 42 7,5 1,16 18,2 3,66 0,00198913 1,59 40 243 
 

0,02 0,047 0,18 0,67 
 

186 

213 32 5,8 1,2 7 8,87 0,007 1,74 14,3 
   

0,45 1,47 1,83 
  

214 32 13 0,63 8 4,73 0,026 0,72 3,34 
   

0,26 0,44 0,67 
  

215 40 5,2 1,4 7 3,84 0,016 1,83 5,88 
   

0,098 0,4 0,37 
  

216 40 12 1,43 16 3 0,036 1,13 3,23 
   

0,077 0,26 0,19 
  

217 40 11 1,7 18 4 0,039 2,37 7,5 
   

0,059 0,24 0,18 
  

 

 

 

1
5

1
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Продовження таблиці - В.1 

OI_Hydro HSNB Hmm OI_METEO 
OI_METEO_

T 

Nazva_ 

Meteo_T 
T10 T20 T30 

OI_ 

RnDFY 

OI_ 

RnDFQm 
OI_RnY OI_RnQm 

187 1421 1032 1,2,3,4,5,6,18 4 Вінниця       1 1 1 1 

188 780 949 

1, 2, 3,4,5,6,12,  

17, 18, 19,20,  

21, 22, 23 

6 Гайсин       1 1 1 1 

193 290 572 5 5 Жмеринка       1 1 1 1 

197 240 328 15 15 Любашівка       2 3 2 3 

198 861 1250 
7,8,9,10,11, 

14,24,25,26,27,28 
8 Звенигородка       1 1 1 1 

200   832 11 11 Новомиргород       2 2 2 2 

201 608 717 9 9 Умань       2 2 2 2 

203 421 720 14 14 Помічна       2 2 3 2 

207 632 635 35 35 Кіровоград       2 2 2 2 

209 530 610 
31, 32, 33,  

34, 35, 36, 37 
32 Бобринець       2 3 3 3 

204 781 454 32 32 Бобринець       2 3 3 3 

205     15 15 Любашівка       2 3 3 3 

206     32 32 Бобринець       2 3 3 3 

210     32 32 Бобринець       2 3 3 3 

211   454 15 15 Любашівка       2 3 3 3 

212   232 15,38 15 Любашівка       2 3 3 3 

139   382 38,39,40 38 Затишшя       2 3 3 3 

213     55,58 58 Кишинів       2 3 3 3 

214     55,58 58 Кишинів       2 3 3 3 

215     62,63 63 Комрат       2 3 3 3 

216     62,63 63 Комрат       2 3 3 3 

217     62 62 Лєово       2 3 3 3 

 

1
5
2
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Таблиця В.2 – Таблиця результатів прогнозу шарів стоку весняного водопілля  2017-2018 р.  

Index OI_Hydro Hydro QP kQP LSR kL SSR 
SSR

L 
SR X10 kB1 X1 X20 kB2 

81361 187 Південний Буг- с.Тростянчик 16,81372 0,35 26 0,49 38 39 39 25 0,76 19,07 40 0,84 

81363 188 Південний Буг- с.Підгір`я 24,1 0,4 22 0,41 38 39 39 26 0,74 19,27 39 0,84 

81393 193 Рів- с.Демидівка 1,2 0,39 24 0,45 44 45 45 41 0,76 31,19 20 0,84 

81414 197 Кодима- с.Катеринка 2,55 1,01 6 0,14 35 35 35 36 0,66 23,63 37 0,82 

81417 198 Синюха- с.Синюхін Брід 13,4 0,36 18 0,35 62 62 62 20 0,73 14,68 31 0,83 

81430 200 Велика Вись- с.Ямпіль 2,72498 0,52 22 0,42 41 41 41 14 0,73 10,17 22 0,83 

81433 201 Ятрань – с.Покотилово 1,69 0,31 12 0,23 66 67 67 15 0,72 10,75 22 0,83 

81438 203 Чорний Ташлик- с.Тарасівка 1,84 0,27 19 0,36 41 41 41 24 0,69 16,53 34 0,82 

81446 207 р.Інгул-м.Кропивницький 0,8117 0,43 20 0,37 34 34 34 30 0,72 21,55 25 0,83 

81450 209 р.Інгул-с.Новогорожене 4,9 0,34 14 0,29 28 28 28 29 0,67 19,56 26 0,82 

81439 204 Мертвовiд-с.Крива Пустош 0,24351 0,34 9 0,19 27 27 27 28 0,66 18,51 26 0,82 

81442 205 Чичиклiя-с.Василiвка 0,42131 0,78 6 0,14 35 35 35 24 0,63 15,24 34 0,81 

81444 206 
Гнилий Єланець-с.Женево- 

Криворiжжя 
1,1499 0,34 9 0,19 27 27 27 28 0,63 17,72 26 0,81 

81454 210 Громоклія-с.Михайлiвка 1,36249 0,7 9 0,19 27 27 27 28 0,63 17,77 26 0,81 

81336 211 Тилiгул-с.Новоукраїнка 0,78271 0,67 6 0,14 35 35 35 24 0,64 15,32 26 0,81 

81338 212 Тилiгул-с.Березiвка 0,01 0,01 9 0,21 27 27 27 24 0,62 14,82 34 0,81 

81475 139 Великий Куяльник-Северинівка 0,01 0,06 11 0,26 20 20 20 15 0,58 8,66 40 0,8 

81327 213 Ботна-м.Каушани 1,16923 0,8 9 0,28 21 22 22 25 0,55 13,8 14 0,79 

81001 214 Когильник-м.Котовськ 0,17297 0,39 9 0,28 21 22 22 19 0,54 10,32 20 0,79 

42231 215 Ялпуг-зал.ст.Комрат 0,23288 0,58 5 0,13 14 14 14 20 0,52 10,5 11 0,78 

42239 216 Муса-зал.ст.Комрат 0,08069 0,31 5 0,13 14 14 14 20 0,52 10,5 11 0,78 

42242 217 Тараклiя-смтТараклiя 0,09953 0,41 5 0,13 18 18 18 20 0,47 9,42 8 0,77 
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Продовження таблиці - В.2 

OI_Hydro X2 XB kXB DF1 DF2 kY YR WR PY IntY1 IntY2 IntW1 IntW2 

187 33,64 92 0,75 -11,31 -4,59 0,07 2,31 40,19 99 0 18,49 24,01 56,37 

188 32,6 91 0,76 -12,66 -5,9 0,07 2,03 49,94 99 0 15,51 36,46 63,42 

193 16,81 93 0,76 -12,03 -5,29 0,07 2,52 2,85 99 0 20,04 0 20,37 

197 30,16 89 0,81 -6,85 -1,42 0,02 0,28 0,67 96 0 12,41 0 12,8 

198 25,86 103 0,99 -20,68 -10,55 0,21 5,46 91,18 92 0 20,29 76,35 106,01 

200 18,31 69 0,82 -8 -0,94 0,02 0,44 1,24 99 0 13,92 0 14,72 

201 18,26 96 1,04 -13,59 -6,52 0,07 1,47 3,15 96 0 15,62 0 17,3 

203 27,98 86 0,85 -10,25 -3,2 0,03 0,81 1,81 99 0 18,33 0 19,33 

207 20,76 76 0,82 -8,83 -1,95 0,02 0,44 0,37 97 0 17,29 0 17,22 

209 21,31 69 0,75 -8,86 -2,51 0,02 0,44 2,93 99 0 16,62 0 19,11 

204 21,22 67 0,74 -9,36 -3,5 0,02 0,44 0,11 99 0 14,59 0 14,26 

205 27,53 78 0,79 -7,88 -2,37 0,02 0,24 0,1 97 0 10,35 0 10,21 

206 21,04 66 0,73 -9,22 -3,39 0,02 0,36 0,43 98 0 14,51 0 14,58 

210 21,06 66 0,73 -7,15 -1,56 0,02 0,22 0,31 99 0 9,66 0 9,75 

211 21,08 71 0,78 -8,37 -2,82 0,02 0,22 0,18 99 0 6,96 0 6,92 

212 27,39 69 0,7 -10,55 -4,52 0,02 0,13 0,41 94 0 1,42 0 1,7 

139 31,83 60 0,75 -10,66 -4,27 0,02 0,15 0,28 98 0 12,42 0 12,55 

213 11,05 47 0,55 -3,41 1,91 0,1 0,58 0,7 89 0 5,3 0 5,42 

214 15,75 48 0,54 -5,61 -0,06 0,02 0,26 0,05 99 0 5,65 0 5,44 

215 8,61 33 0,52 -5,2 -0,52 0,02 0,1 0,02 95 0 4,82 0 4,74 

216 8,61 33 0,5 -6,46 -1,68 0,02 0,24 0,02 95 0 11,02 0 10,8 

217 6,16 34 0,6 -7,33 -2,27 0,02 0,22 0,02 89 0 12,35 0 12,15 

 

 

 

1
5

3
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Таблиця В.3 – Таблиця оцінки прогнозу шарів стоку весняного водопілля  2017-2018 р.  
OI_Hydro Hydro SigmY DOPY YR Ym dY KRY 

187 Південний Буг- с.Тростянчик 24 16,18 2,31 9,4 7,09 0,44 

188 Південний Буг- с.Підгір`я 20 13,48 2,03 11,2 9,17 0,68 

193 Рів- с.Демидівка 26 17,52 2,52  -  -  - 

197 Кодима- с.Катеринка 18 12,13 0,28  -  -  - 

198 Синюха- с.Синюхін Брід 22 14,83 5,46 10 4,54 0,31 

200 Велика Вись- с.Ямпіль 20 13,48 0,44  -  -  - 

201 Ятрань – с.Покотилово 21 14,15 1,47  -  -  - 

203 Чорний Ташлик- с.Тарасівка 26 17,52 0,81  -  -  - 

207 р.Інгул-м.Кропивницький 25 16,85 0,44  -  -  - 

209 р.Інгул-с.Новогорожене 24 16,18 0,44  -  -  - 

204 Мертвовiд-с.Крива Пустош 21 14,15 0,44  -  -  - 

205 Чичиклiя-с.Василiвка 15 10,11 0,24  -  -  - 

206 Гнилий Єланець-с.Женево- Криворiжжя 21 14,15 0,36  -  -  - 

210 Громоклія-с.Михайлiвка 14 9,44 0,22  -  -  - 

211 Тилiгул-с.Новоукраїнка 10 6,74 0,22  -  -  - 

212 Тилiгул-с.Березiвка 1,92 1,29 0,13  -  -  - 

139 Великий Куяльник-Северинівка 18,2 12,27 0,15  -  -  - 

213 Ботна-м.Каушани 7 4,72 0,58  -  -  - 

214 Когильник-м.Котовськ 8 5,39 0,26  -  -  - 

215 Ялпуг-зал.ст.Комрат 7 4,72 0,1  -  -  - 

216 Муса-зал.ст.Комрат 16 10,78 0,24  -  -  - 

217 Тараклiя-смтТараклiя 18 12,13 0,22  -  -  - 
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Таблиця В.4 – Таблиця результатів прогнозу максимальних витрат води весняного водопілля 2017-2018 р. 

Index OI_Hydro Hydro QP kQP LSR kL SSR 
SSR

L 
SR X10 kB1 X1 XB kXB 

81361 187 Південний Буг- с.Тростянчик 16,81372 0,35 26 0,49 38 39 39 25 0,76 19,07 58 0,71 

81363 188 Південний Буг- с.Підгір`я 24,1 0,4 22 0,41 38 39 39 26 0,74 19,27 58 0,72 

81393 193 Рів- с.Демидівка 1,2 0,39 24 0,45 44 45 45 41 0,76 31,19 76 0,74 

81414 197 Кодима- с.Катеринка 2,55 1,01 6 0,14 35 35 35 36 0,66 23,63 59 0,81 

81417 198 Синюха- с.Синюхін Брід 13,4 0,36 18 0,35 62 62 62 20 0,73 14,68 77 1,05 

81430 200 Велика Вись- с.Ямпіль 2,72498 0,52 22 0,42 41 41 41 14 0,73 10,17 51 0,82 

81433 201 Ятрань – с.Покотилово 1,69 0,31 12 0,23 66 67 67 15 0,72 10,75 78 1,11 

81438 203 Чорний Ташлик- с.Тарасівка 1,84 0,27 19 0,36 41 41 41 24 0,69 16,53 58 0,87 

81446 207 р.Інгул-м.Кропивницький 0,8117 0,43 20 0,37 34 34 34 30 0,72 21,55 56 0,82 

81450 209 р.Інгул-с.Новогорожене 4,9 0,34 14 0,29 28 28 28 29 0,67 19,56 48 0,73 

81439 204 Мертвовiд-с.Крива Пустош 0,24351 0,34 9 0,19 27 27 27 28 0,66 18,51 46 0,72 

81442 205 Чичиклiя-с.Василiвка 0,42131 0,78 6 0,14 35 35 35 24 0,63 15,24 50 0,77 

81444 206 
Гнилий Єланець-с.Женево- 

Криворiжжя 
1,1499 0,34 9 0,19 27 27 27 28 0,63 17,72 45 0,7 

81454 210 Громоклія-с.Михайлiвка 1,36249 0,7 9 0,19 27 27 27 28 0,63 17,77 45 0,7 

81336 211 Тилiгул-с.Новоукраїнка 0,78271 0,67 6 0,14 35 35 35 24 0,64 15,32 50 0,77 

81338 212 Тилiгул-с.Березiвка 0,01 0,01 9 0,21 27 27 27 24 0,62 14,82 42 0,65 

81475 139 Великий Куяльник-Северинівка 0,01 0,06 11 0,26 20 20 20 15 0,58 8,66 29 0,73 

81327 213 Ботна-м.Каушани 1,16923 0,8 9 0,28 21 22 22 25 0,55 13,8 36 0,5 

81001 214 Когильник-м.Котовськ 0,17297 0,39 9 0,28 21 22 22 19 0,54 10,32 32 0,46 

42231 215 Ялпуг-зал.ст.Комрат 0,23288 0,58 5 0,13 14 14 14 20 0,52 10,5 25 0,48 

42239 216 Муса-зал.ст.Комрат 0,08069 0,31 5 0,13 14 14 14 20 0,52 10,5 25 0,45 

42242 217 Тараклiя-смтТараклiя 0,09953 0,41 5 0,13 18 18 18 20 0,47 9,42 27 0,55 
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Продовження таблиці - В.4 

OI_Hydro DF1 DF2 kqm QRm PQm IntQ1 IntQ2 HRm kHm kHNB 
kHSN

B 
kHZp kHmm IntH1 IntH2 

187 -0,12 -2,39 0,1 42,8 99 38,52 47,08 367 0,58 -633 -1054 -533 -665 330,3 403,7 

188 -1,47 -2,81 0,1 47,3 99 42,57 52,03 255 0,53 -390 -525 -335 -694 229,5 280,5 

193 -1,01 -2,72 0,11 5,07 99 4,56 5,58 87 0,3 -203 -203 -333 -485 78,3 95,7 

197 -3,35 -15,7 0,15 5,43 79 4,89 5,97 169 0,87 -50 -71 -1 -159 152,1 185,9 

198 -3,23 -5,05 0,23 92,69 90 83,42 101,96 216 0,57 -299 -645 -304 -1034 194,4 237,6 

200 -5,19 -7,02 0,09 6,67 97 6 7,34 373 0,77 -231 
 

-27 -459 335,7 410,3 

201 -11,26 -13,5 0,13 9,17 91 8,25 10,09 137 0,54 -471 -471 -163 -580 123,3 150,7 

203 -6,19 -7,49 0,1 11,3 94 10,17 12,43 200 0,61 -100 -221 -60 -520 180 220 

207 -5,7 -7,57 0,09 3,47 89 3,12 3,82 334 0,84 -72 -298 -40 -301 300,6 367,4 

209 -4,53 -7,64 0,14 27,72 89 24,95 30,49 173 0,62 -252 -357 -309 -437 155,7 190,3 

204 -4,86 -9,66 0,14 1,95 91 1,75 2,15  -  -  -  -  -  -  -  - 

205 -3,86 -13,88 0,15 1,31 81 1,18 1,44  -  -  -  -  -  -  -  - 

206 -4,68 -9,41 0,13 7,85 87 7,06 8,64  -  -  -  -  -  -  -  - 

210 -3,29 -11,47 0,13 3,09 88 2,78 3,4  -  -  -  -  -  -  -  - 

211 -4,28 -13,24 0,15 1,48 91 1,33 1,63  -  -  -  -  -  -  -  - 

212 -5,39 -6,46 0,13 2,11 77 1,9 2,32  -  -  -  -  -  -  -  - 

139 -5,73 -6,68 0,14 0,51 86 0,46 0,56  -  -  -  -  -  -  -  - 

213 -0,65 -7,62 0,1 0,89 89 0,8 0,98  -  -  -  -  -  -  -  - 

214 -1,85 -4,77 0,1 0,47 99 0,42 0,52  -  -  -  -  -  -  -  - 

215 -1,95 -9,32 0,1 0,38 83 0,34 0,42  -  -  -  -  -  -  -  - 

216 -2,71 -7,39 0,09 0,27 83 0,24 0,3  -  -  -  -  -  -  -  - 

217 -3,26 -9,22 0,11 0,44 72 0,4 0,48  -  -  -  -  -  -  -  - 
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Таблиця В.5 – Таблиця оцінки прогнозу максимальних витрат води весняного водопілля 2017-2018 р. 
Index OI_Hydro Hydro SigmQm DOPQm QRm Qm dQm KRQm DOPHm HRm Hm dHm KRHm 

81361 187 Південний Буг- с.Тростянчик 390 262,86 42,8 73,5 30,7 0,12  - 367 403 36  - 

81363 188 Південний Буг- с.Підгір`я 463 312,06 47,3 99,4 52,1 0,17  - 255 302 47  - 

81393 193 Рів- с.Демидівка 34,3 23,12 5,07 3,87 -1,2 0,05  - 87 89 2  - 

81414 197 Кодима- с.Катеринка 78,3 52,77 5,43 5,25 -0,18 0  - 169 184 15  - 

81417 198 Синюха- с.Синюхін Брід 476 320,82 92,69 60 -32,69 0,1  - 216 181 -35  - 

81430 200 Велика Вись- с.Ямпіль 112 75,49 6,67 19,7 13,03 0,17  - 373 458 85  - 

81433 201 Ятрань – с.Покотилово 108 72,79 9,17 10,7 1,53 0,02  - 137 152 15  - 

81438 203 Чорний Ташлик- с.Тарасівка 137 92,34 11,3 5,3 -6 0,06  - 200 183 -17  - 

81446 207 р.Інгул-м.Кропивницький 52,9 35,65 3,47 3,7 0,23 0,01  - 334 336 2  - 

81450 209 р.Інгул-с.Новогорожене 224 150,98 27,72 14 -13,72 0,09  - 173 141 -32  - 

81439 204 Мертвовiд-с.Крива Пустош 20,4 13,75 1,95  -  -  -  -  -  -  -  - 

81442 205 Чичиклiя-с.Василiвка 11,7 7,89 1,31  -  -  -  -  -  -  -  - 

81444 206 
Гнилий Єланець-с.Женево- 

Криворiжжя 
91,5 61,67 7,85  -  -  -  -  -  -  -  - 

81454 210 Громоклія-с.Михайлiвка 27,7 18,67 3,09  -  -  -  -  -  -  -  - 

81336 211 Тилiгул-с.Новоукраїнка 12,3 8,29 1,48  -  -  -  -  -  -  -  - 

81338 212 Тилiгул-с.Березiвка 20,8 14,02 2,11  -  -  -  -  -  -  -  - 

81475 139 Великий Куяльник-Северинівка 40 26,96 0,51  -  -  -  -  -  -  -  - 

81327 213 Ботна-м.Каушани 14,3 9,64 0,89  -  -  -  -  -  -  -  - 

81001 214 Когильник-м.Котовськ 3,34 2,25 0,47  -  -  -  -  -  -  -  - 

42231 215 Ялпуг-зал.ст.Комрат 5,88 3,96 0,38  -  -  -  -  -  -  -  - 

42239 216 Муса-зал.ст.Комрат 3,23 2,18 0,27  -  -  -  -  -  -  -  - 

42242 217 Тараклiя-смтТараклiя 7,5 5,06 0,44  -  -  -  -  -  -  -  - 
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Таблиця В.6 – Таблиця результатів прогнозу дат початку весняного водопілля та дат настання максимальних 

витрат 2017-2018 р. 

Index OI_Hydro Hydro DSm 
Tk

d 
T1Sm TB DBR ZP 

Tkd

d 
T2B TP DQmR ZP 

81361 187 Південний Буг- с.Тростянчик 05.03 T32 -0,67 6 11.03 6 T32 -0,67 18 29.03 18 

81363 188 Південний Буг- с.Підгір`я 05.03 T32 -0,67 5 10.03 5 T32 -0,67 18 28.03 18 

81393 193 Рів- с.Демидівка 05.03 T32 -0,3 5 10.03 5 T32 -0,3 14 24.03 14 

81414 197 Кодима- с.Катеринка 05.03 T32 0,4 2 07.03 2 T32 0,4 14 21.03 14 

81417 198 Синюха- с.Синюхін Брід 05.03 T32 -0,77 5 10.03 5 T32 -0,77 18 28.03 18 

81430 200 Велика Вись- с.Ямпіль 05.03 T32 -0,5 5 10.03 5 T32 -0,5 15 25.03 15 

81433 201 Ятрань – с.Покотилово 05.03 T32 -0,8 5 10.03 5 T32 -0,8 15 25.03 15 

81438 203 Чорний Ташлик- с.Тарасівка 05.03 T32 -0,3 3 08.03 3 T32 -0,3 15 23.03 15 

81446 207 р.Інгул-м.Кропивницький 05.03 T32 -0,7 5 10.03 5 T32 -0,7 14 24.03 14 

81450 209 р.Інгул-с.Новогорожене 05.03 T32 -0,45 3 08.03 3 T32 -0,45 16 24.03 16 

81439 204 Мертвовiд-с.Крива Пустош 05.03 T32 -0,2 3 08.03 3 T32 -0,2 12 20.03 12 

81442 205 Чичиклiя-с.Василiвка 05.03 T32 0,4 1 06.03 1 T32 0,4 12 18.03 12 

81444 206 
Гнилий Єланець-с.Женево- 

Криворiжжя 
05.03 T32 -0,2 2 07.03 2 T32 -0,2 14 21.03 14 

81454 210 Громоклія-с.Михайлiвка 05.03 T32 -0,2 2 07.03 2 T32 -0,2 14 21.03 14 

81336 211 Тилiгул-с.Новоукраїнка 05.03 T32 0,4 1 06.03 1 T32 0,4 12 18.03 12 

81338 212 Тилiгул-с.Березiвка 05.03 T32 0,85 0 05.03 0 T32 0,85 13 18.03 13 

81475 139 Великий Куяльник-Северинівка 05.03 T32 1,9 0 05.03 0 T32 1,9 11 16.03 11 

81327 213 Ботна-м.Каушани 05.03 T32 2,8 0 05.03 0 T32 2,8 9 14.03 9 

81001 214 Когильник-м.Котовськ 05.03 T32 2,8 0 05.03 0 T32 2,8 7 12.03 7 

42231 215 Ялпуг-зал.ст.Комрат 05.03 T32 4 0 05.03 0 T32 4 5 10.03 5 

42239 216 Муса-зал.ст.Комрат 05.03 T32 4 0 05.03 0 T32 4 4 09.03 4 

42242 217 Тараклiя-смтТараклiя 05.03 T32 3,8 0 05.03 0 T32 3,8 5 10.03 5 
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Таблиця В.7 – Таблиця оцінки прогнозу дат початку весняного водопілля та дат настання максимальних витрат 

2017-2018 р. 

OI_Hydro Hydro DBR RDB SRDB PDB dDBSR DB dDB DQmR 

187 Південний Буг- с.Тростянчик 11.03 10.01.1948 1.3 02.04.1996 10 09.03.2018 -2 29.03 

188 Південний Буг- с.Підгір`я 10.03 28.01.1977 28.2 01.04.1996 10 10.03.2018 0 28.03 

193 Рів- с.Демидівка 10.03 13.01.1948 3.3 04.04.1932 7 10.03.2018 0 24.03 

197 Кодима- с.Катеринка 07.03 09.01.1955 26.2 26.03.1980 9 07.03.2018 0 21.03 

198 Синюха- с.Синюхін Брід 10.03 09.01.1955 24.2 26.03.1980 14 10.03.2018 0 28.03 

200 Велика Вись- с.Ямпіль 10.03 09.01.1955 28.2 28.03.1980 10 07.03.2018 -3 25.03 

201 Ятрань – с.Покотилово 10.03 01.01.1959 24.2 26.03.1980 14 10.03.2018 0 25.03 

203 Чорний Ташлик- с.Тарасівка 08.03 09.01.1955 25.2 26.03.1980 11 15.03.2018 7 23.03 

207 р.Інгул-м.Кропивницький 10.03 09.01.1955 26.2 01.04.1980 12 06.03.2018 -4 24.03 

209 р.Інгул-с.Новогорожене 08.03 09.01.1955 25.2 26.03.1996 11 10.03.2018 2 24.03 

204 Мертвовiд-с.Крива Пустош 08.03 09.01.1955 26.2 27.03.1996 10  -  - 20.03 

205 Чичиклiя-с.Василiвка 06.03 11.01.1955 27.2 27.03.1952 7  -  - 18.03 

206 
Гнилий Єланець-с.Женево- Кри-

ворiжжя 
07.03 9.01.1948,1955 24.2 26.03.1952 11  -  - 21.03 

210 Громоклія-с.Михайлiвка 07.03 07.01.1959 20.2 26.03.1952 15  -  - 21.03 

211 Тилiгул-с.Новоукраїнка 06.03 03.02.1961 27.2 26.03.1956,1980 7  -  - 18.03 

212 Тилiгул-с.Березiвка 05.03 03.02.1961 25.2 30.03.1996 8  -  - 18.03 

139 Великий Куяльник-Северинівка 05.03 07.02.2002 8.3 01.04.1993 -3  -  - 16.03 

213 Ботна-м.Каушани 05.03 29.01.53.65 21.2 18.03.1973 12  -  - 14.03 

214 Когильник-м.Котовськ 05.03 06.02.1974 28.2 20.03.1973 5  -  - 12.03 

215 Ялпуг-зал.ст.Комрат 05.03 03.02.1963 21.2 20.03.1973 12  -  - 10.03 

216 Муса-зал.ст.Комрат 05.03 01.02.1966 25.2 22,03.62 8  -  - 09.03 

217 Тараклiя-смтТараклiя 05.03 01.02.1961 19.2 15.03.1964 14  -  - 10.03 
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Продовження таблиці - В.7 

RDQm SRDQm PDQm dDQmSR DQm dDQm 

24.01.1948 19.3 17.04.1931 10 23.03.2018 -6 

12.02.1939 18.3 17.04.1931 10 20.03.2018 -8 

16.02.1974 20.3 21.04.1931 4 19.03.2018 -5 

18.01.1955 14.3 21.04.1972 7 26.03.2018 5 

25.01.1948 16.3 14.04.1929 12 20.03.2018 -8 

13.01.1955 17.3 13.04.1996 8 20.03.2018 -5 

13.01.1959 12.3 20.04.1979 13 31.03.2018 6 

11.01.1955 13.3 10.04.1942 10 31.03.2018 8 

13.01.1955 11.3 14.04.1979 13 30.03.2018 6 

13.01.1955 11.3 19.04.1936 13 31.03.2018 7 

11.01.1955 10.3 02.04.1996 10  -  - 

11.01.1955 3.3 03.04.52,69 15  -  - 

11.01.1955 10.3 08.04.1988 11  -  - 

13.01.1955 6.3 07.04.1979 15  -  - 

29.01.1979 11.3 05.04.1962 7  -  - 

06.02.1963 16.3 14.04.1992 2  -  - 

14.02.2002 23.3 01.05.2006 -7  -  - 

14.02.1974 5.3 26.03.1962 9  -  - 

09.02.1974 7.3 02.04.63.69 5  -  - 

06.02.1963 2.3 26.03.1962 8  -  - 

08.02.1974 7.3 26.03.62.75 2  -  - 

04.02.61.63 24.2 19.03.1973 14  -  - 
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