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АНОТАЦІЯ 

до магістерської кваліфікаційної роботи магістра гр. МЗГ-18 

Сіваєва Дениса Вадимовича 
за темою: «Сучасне математичне моделювання при прогнозуванні водного 

режиму весняного водопілля річок трансграничного басейну р. Прип’ять» 

Актуальність теми: Найбільш пріоритетним напрямком у розвитку 

теоретичної і прикладної гідрології є застосування математичного 

моделювання гідрологічних процесів, що використовується для 

удосконалення традиційних методів гідрологічних розрахунків і  прогнозів. 

Мета і задачі дослідження: Метою роботи є використання моделі 

територіальних довгострокових прогнозів максимального стоку весняного 

водопілля, картографічного представлення прогнозних величин (з 

використанням комп’ютерних засобів). Завданням роботи є складання 

щорічного довгострокового прогнозу максимальних витрат води річок 

трансграничного басейну р. Прип’ять при використанні програмного 

комплексу «Прип’ять», розробка карт небезпек повеней в басейні Прип’яті  з 

метою просторового моніторингу стану водних об’єктів (в рамках ВПД ЄС). 

Об’єкт і предмет дослідження: суббасейн р.Прип’ять (по 

транграничній території Україна-Білорусь) з усіма її притоками. 

Методи дослідження: В роботі для прогнозування водного режиму 

весняного водопілля річок басейну р. Прип’ять було використано методику 

територіальних довгострокових прогнозів максимального стоку весняного 

водопілля рівнинних річок.  

Практичне значення роботи: Використання прогностичного 

комплексу для щорічної оцінки можливих ризиків паводків в період 

весняного водопілля річок басейну р. Прип’ять.  

Новизна роботи: Використання математичної моделі для 

гідрологічних прогнозів, розмірів максимальних витрат води весняного 

водопілля при використанні програмного комплексу «Прип’ять», що дає 

змогу оптимізувати процес довгострокового прогнозування і 

картографічного представлення інформації. Використано програмний 

комплекс «Surfer 12» для побудування карто-схем небезпек повеней в басейні 

Прип’яті, з метою  моніторингу стану водних об’єктів (в рамках ВПД ЄС). 

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням 

галузі застосування: результати довгострокового прогнозування 

максимальних витрат води та строків проходження весняного водопілля 

можуть бути використані в оперативній роботі УкрГМЦ та при оцінці якості 

прогнозів в порівнянні з іншими оперативними методиками. 
Структура і обсяг роботи: 

 кількість сторінок – 137  

 кількість рисунків – 37 

 кількість таблиць – 23 

 кількість використаних джерел  - 38 

Перелік ключових слів: : прогноз, весняне водопілля, максимальні 

витрати води, математичне моделювання, програмний комплекс. 
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SUMMARY 

to master's qualification work of master gr. MZG -18 

Denys Sivavev 

on the topic: "Modern mathematical modeling in forecasting the water regime of 

spring floods of rivers of the transboundary basin of the Pripyat River" 

Relevance of the topic: The most priority area in the development of 

theoretical and applied hydrology is the application of mathematical modeling of 

hydrological processes, which is used to improve the traditional methods of 

hydrological calculations and forecasts. 

Purpose and tasks of the research: The purpose of the work is to use the 

model of long-term territorial forecasts of maximum runoff of spring floods, 

mapping of predicted values (using computer tools). The task of the work is to 

draw up an annual long-term forecast of maximum water discharge of rivers of the 

transboundary basin of the Pripyat River using the software complex "Pripyat", 

development of flood hazard maps in the Pripyat basin for the purpose of spatial 

monitoring of the status of water bodies (within the framework of the WFD EU). 

Object and subject of study: the sub-basin of the Pripyat River (in the 

cross-border territory of Ukraine-Belarus) with all its tributaries. 

Research Methods: The method of territorial long-term forecasts of 

maximum runoff of the spring floods of the plain rivers was used to predict the 

water regime of the spring floods of the rivers of the Pripyat River basin. 

Practical value of the work: Use of a forecasting complex for the annual 

evaluation of the possible flood risks during the spring waterfall of the rivers of the 

Pripyat River. 

Novelty of work: The use of mathematical model for hydrological forecasts, 

the size of the maximum flow of water of the spring floods when using the 

software Pripyat, which allows to optimize the process of long-term forecasting 

and cartographic presentation of information. The Surfer 12 software was used to 

build flood hazard maps in the Pripyat basin to monitor the status of water bodies 

(within the EU WFD). 

Recommendations on the use of the results of work with indication of 

the field of application: the results of long-term forecasting of the maximum flow 

rates of water and the time of passage of spring floods can be used in the 

operational work of UkrGMTS and in assessing the quality of forecasts in 

comparison with other operational methods. 

 Structure and scope of work: 

• number of pages - 137 

• number of drawings - 37 

• number of tables - 23 

• the number of literature sources  – 38 

 List of keywords:: forecast, spring floods, maximum water discharge, 

mathematical modeling, software. 
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ВСТУП 

 

Згідно вимог Паводкової Директиви 2007/60/ЄС Європейського 

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

управління ризиками, пов’язаними с  повенями актуальним є прогнозування 

щорічних гідрологічних ризиків при проходженні у тому числі  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. 

Об’єктом дослідження є трансграничний суббасейн р.Прип’ять 

(українська і білоруська частини) та інших правих приток суббасейна 

Середнього Дніпра, які характеризуються проходженням весняних водопіль 

на річках і частим затопленням промислових територій і населених пунктів. 

Метою роботи  є аналіз сучасного стану математичного моделювання 

гідрологічних явищ на річкових водозборах, використання методів 

автоматизації процесу щорічного гідрологічного моніторингу розмірів 

максимального стоку весняного водопілля на основі довгострокового його 

прогнозування і картографічного представлення інформації (з використанням 

комп’ютерних засобів).  

В завдання досліджень входять: 

 Характеристика формування весняного водопілля в 

трансграничному суббасейні р.Прип’ять і можливі наслідки при 

катастрофічному його розвитку; 

 Аналіз основниг вимог ВРД 2000/60/ЄС та ВПД при управлінні 

водними ресурсами в межах держав України і Білорусі. 

 Огляд сучасних математичних моделей гідрологічного 

прогнозування стоку річок.  
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 Основні принципи роботи прогностичного комплексу 

«Прип’ять». 

 Довгостроковий прогноз максимальних витрат води і строків 

проходження весняного стоку, його оцінка, побудова карто-схем прогнозних 

величин.  

 Прогностичний просторовий моніторинг стану водних об’єктів в 

період весняного водопілля в суббасейні р. Прип’ять згідно вимог ВПД 

2007/60/ЄС. 

Методи дослідження: В роботі для прогнозування водного режиму 

весняного водопілля річок басейну р. Прип’ять було використано методику 

територіальних довгострокових прогнозів максимального стоку весняного 

водопілля рівнинних річок.  

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. 

Використання прогностичного комплексу для щорічної оцінки можливих 

ризиків паводків в період весняного водопілля річок басейну р. Прип’ять. 

Результати довгострокового прогнозування максимальних витрат води та 

строків проходження весняного водопілля можуть бути використані в 

оперативній роботі УкрГМЦ та при оцінці якості прогнозів в порівнянні з 

іншими оперативними методиками. 

Новизна роботи. Оптимізація процесу щорічного гідрологічного 

моніторингу розмірів максимального стоку весняного водопілля на основі 

довгострокового його прогнозування і картографічного представлення 

інформації . Використано програмний комплекс «Surfer 12» для побудування 

карто-схем небезпек повеней в басейні Прип’яті, з метою просторового 

моніторингу стану водних об’єктів (в рамках ВПД ЄС). 

Апробація роботи. Представлення основних результатів дослідження 

здійснено на наукових-студентських семінарах кафедри гідрології суші, 

підготовлено наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських-

наукових робіт МОН України у 2018 і 2019 рр. 
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Робота відповідає напряму наукового дослідження НДР МОН України 

«Науково-методична база для встановлення розрахункових характеристик 

весняного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату» в розділі 

«Автоматизація процесу прогнозування максимальних витрат води весняного 

водопілля в басейні р.Прип’ять за програмним комплексом «Прип’ять», 

номер реєстрації № 0117U002424 (термін виконання: 01.2017 – 12.2019) (Акт 

використання від 03 грудня 2019 р.).  

Тема роботи виконана відповідно листа замовлення Центральної 

геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, щодо наукової 

тематики магістерських робіт студентів «Максимальний стік весняного 

водопілля в басейні р.Прип’ять (українська частина)».  №17-08/708 від 

04.04.18 р.  
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1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ВЕСНЯНОГО 

ВОДОПІЛЛЯ В  СУББАСЕЙНІ ПРИП’ЯТІ  

 

Всебічне використання водних ресурсів, а також підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом та його державами-

членами дає нові можливості та створює нові стандарти у різних сферах 

діяльності, у тому числі й у сфері охорони довкілля. При цьому більшість 

країн-членів ЄС впроваджує інтегрований підхід до управління водними 

ресурсами на басейновому принципі згідно положень Водної Рамкової 

Директиви (Директива 2000/60/ЄC Європейського Парламенту і Ради від 23 

жовтня 2000 року про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері 

водної політики (надалі ВРД ЄС) [1]. Україна взяла на себе зобов’язання 

адаптувати своє законодавство та слідувати принципам, викладеним 

директивами ЄС (Закон №1629-IV від 18.03.2004 р.  «Про державну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»), а 

саме управління водними ресурсами та питань якості води. 

Для досягнення цілей ВРД ЄС управління кожним річковим басейном 

буде здійснюватися на основі Плану управління річковим басейном, який 

складається з аналізу характеристик району річкового басейну, поточного 

стану його гідрографічної мережі, чіткого обліку водних об’єктів, можливих 

господарських змін у річковому басейні, а також мати програму заходів для 

досягнення у встановлених цілей (стаття 13 ВРД ЄС). Водна Рамкова 

Директива ЄС, враховуючи міжнародний досвід щодо вибору районів 

річкових басейнів визнає річковий басейн в якості головної природної 

одиниці водного середовища. Басейн річки являє собою обмежену 

вододілами систему водотоків різних порядків, що впадають до однієї 

головної річки чи водного об’єкту [2]. 

У 2014-2016 роках в ході реалізації міжнародного проекту 

Європейського Союзу «Охорона навколишнього середовища міжнародних 

річкових басейнів» (проект ООСМРБ) і на підставі ст.12, 15 Водного кодексу 
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Республіки Білорусь від 30.04.2014 р №149-З розроблений проект Плану 

управління річковим басейном (ПУРБ) Дніпра на території Білорусі [3]. В 

основу розробки ПУРБ Дніпра була покладена Директива Європейського 

парламенту та Ради Європейського Союзу №2000 / 60 / ЄС від 23 жовтня 

2000 року, що встановлює основи для діяльності ЄС в галузі водної політики 

(Водна Рамкова Директива, ВРД) і Керівні документи до неї. 

 

1.1 Географічне положення 

 

Річка Прип’ять протікає по території південної Білорусії та північно-

західній частині України і впадає в р. Дніпро на Україні.  Річка бере початок  

на заході Україні в Волинській області (рис. 1.1). Територія басейну 

р.Прип’ять розташована в лісовій і лісостеповій зонах. Річка протікає по 

областям України: Волинської і Рівненської, а також на значній частині 

Житомирської, Хмельницької і Тернопільської областей (правобережжя 

басейну) і Білорусії –  Пінської і Мозирської областей (лівобережна частина 

басейну) [4,5].  

 

 

 

Рис.1.1 – Географічне положення р. Прип’ять [6]  
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1.2 Гідрографічне районування (в рамках ВРД ЄС) 

 

З метою реформування та покращення системи управління водними 

ресурсами держави та урахуванням досвіду інших країн з впровадженням 

положень ВРД та при створенні Плану управління річковим басейном  

здійснене нове гідрографічне районування території України за басейновим 

принципом [7,8], а в данній роботі наведенна фізико-географічна 

характеристика природних і кліматичних умов формування максимального 

стоку весняного водопілля в басейні р. Прип’ять.  

Дотримуючись вимог ВРД ЄС [7,8] 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 . 

Відповідно до документу ВРД ЄС  у методиці гідрографічного 

районування території України авторами [7] використовуються такі основні 

терміни та їх визначення:  

Гідрографічна одиниця – район річкового басейну, річковий басейн, 

суббасейн; 

- Район річкового басейну – головна одиниця управління у галузі 

використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, що складається з 

річкового басейну (сусідніх річкових басейнів) та пов’язаних з ними 

підземних водних об’єктів та лиманів у межах території України; 

- Річковий басейн – частина земної поверхні, стік води з якої 

послідовно через пов’язані водойми здійснюється в море або озеро; 

- Суббасейн – частина річкового басейну, стік води з якої через 

пов’язані водойми і водотоки здійснюється до головної річки басейну або 

водогосподарської ділянки нижче за течією.  
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Методика гідрографічного районування території України в [8], яке 

здійснюється для розробки планів управління річковими басейнами  

передбачає поділ території України на гідрографічні одиниці – райони 

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

[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 . 

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
). 

Встановлення гідрографічних одиниць та визначення їх меж 

здійснюється на основі державних топографічних карт та цифрових моделей 

рельєфу з використанням геоінформаційних технологій . 

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 .  

Відповідно картосхеми гідрографічного районування території України 

V район басейну Дніпра включає 5 суббасейнів: Верхнього Дніпра, Прип'яті,  

Десни, Середнього Дніпра та Нижнього Дніпра (рис.1.2). Суббасейни 

басейнів річок Прип’яті та Десни – виділені за розмірами їх водозборів 

(великі річки) та транскордонним положенням;  Середнього Дніпра та 

Нижнього Дніпра – шляхом об’єднання в одну гідрографічну одиницю 

суббасейнового рівня басейнів малих і середніх річок, що впадають до 

головної річки відповідно на середній і нижній течії Дніпра. Причому, 

кордон  між суббасейнами Середнього Дніпра та Нижнього Дніпра 

проходить по створу Кременчуцької ГЕС і майже співпадає з межею між 

лісостеповою та степовою географічними зонами, що відрізняються умовами 

формування стоку та гідрографічними характеристиками.  

 

 

Рис. 1.2 – Схема гідрографічного районування річкового басейну 

Дніпра [9]  
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Крім того ця межа відокремлює менш економічно розвинуті території 

Середнього Дніпра від більш розвинутих в економічному відношенні 

адміністративних областей Нижнього Дніпра. Межа Нижнього Дніпра 

тягнеться від греблі Кременчуцького водосховища до р. Саксагань.  

Білоруська ділянка басейну річки Дніпро розташована в східній частині 

республіки в 4 адміністративних областях - Вітебської (близько 16,5% 

території області або 6,62 тис.км
2
), Могилевської (близько 91,2% площі 

області або 26,52 тис.км
2
) , Мінської (близько 32,9% або 13,14 тис.км

2
) і 

Гомельської (близько 43,2% або 17,44 тис.км
2
). Загальна площа басейну 

Дніпра на території Республіки Білорусь - 63,72 тис.км
2
 [3]. 

Частка площі Вітебської області в загальній площі басейну - 10,39%, 

частка Могилевської області - 41,62%, частка Гомельської області - 27,37% і 

Мінської області - 20,62% (рис 1.3). 

 

Рис.1.3 Територія басейну річки Прип’ять на території Республіки 

Білорусь [6] 

 

У тому числі 6 районів Вітебської області (Оршанський, Докшицький, 

Дубровенского, Толочінскій, Лепельський і Ушачской), 20 районів 

Могилевської області, 12 районів Гомельської області і 8 районів Мінської 
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області, 41 місто, 26 селищ міського та районного типів, понад 15 великих 

сільських населених пунктів і значна кількість дрібніших поселень (хуторів, 

сіл і т.д.) [3]. 

У подальших пунктах першого розділу роботи виконаний аналіз 

фізико-географічних характеристик суббасейну Прип’яті 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, 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. 

 

1.3 Геологічна будова. Рельєф 

 

Територія басейну р. Прип’ять знаходиться на Волино-Подільській 

плиті [4]. Карта - схема геологічної будови басейну р. Прип’ять представлена 

на (рис. 1.4) [6]. 

 

 

 

Рис. 1.4  – Рельєф території суббасейну р.Прип’ять [6]  
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Район охоплює ряд орографічних областей – північну частину 

Придніпровської височини, північну частину Подільської височини, 

Волинську височину, Поліську низовину (Волинське, Житомирське полісся) 

на території України та Центрально – Березинську низовину на території 

Білорусії [4,5]. Формування рельєфу тут обумовлено геологічною будовою 

території, тектонічною активністю її окремих частин, а також взаємодією  

зовнішніх процесів. 

По північно-східній частині Подільської височини   протікають річки 

Случ, Птіч, Горинь, Ясельда, а на північно-західному схилі беруть свій 

початок   р.Стир і її права притока  р.Іква. Відмітки поверхні Подільської 

височини в межах розгляданого басейну сягають 407 м в районі міста 

Кремінця на вододілі між річками Іквою і Вілією; максимальні відмітки 

поверхні вододілів  Вілія-Горинь і Горинь-Случ сягають 320м. Різниця висот 

в районі Кременецької височини сягає 200м, а далі на схід зменшується до 

60-40 м [3]. 

 

 

 

Рис 1.5 - Рельєф території суббасейну р.Прип’ять на території 

Білоруської частини басейну [6]  
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Річки Іква і Стир перетинають східну частину Малополісської рівнини 

–обширну, відносно понижену область, яка відокремлює Подільську 

височину (на півдні) і Волинську височину. Ця неглибоко розклинена 

рівнина має відмітки поверхні порядку 230-240м. 

 Волинська височина розтягнута в широтному напрямі і перетинається 

річками Стир і Горинь. Відмітки поверхні тут складають  240-250 м, в межах 

Мизочського кряжу до 341 м, глибина врізу річкових долин досягає 60-70м 

(звичайно 50 м). 

 Центрально – Березиньска низовина – поступово знижується від 

Білоруської гряди к Поліссю. 

Територія Полісся включає в себе низовину с загальним нахилом 

Правобережної її частини на північ в бік р. Прип’ять. У зв’язку с загальним 

орієнтованим нахилом місцевості усі річки Правобережного Полісся мають 

направлений стік у бік р. Прип’ять. Середні висоти складають 100-150 м. 

Рельєф Полісся в загалі рівнинний,  його монотонність  достатньо 

часто порушують гранітні скали  і невеликі льосові острови. Один з найбільш 

крупних – Словечансько-Овручський кряж (знаходиться між витоками рік 

Горині і Словечні).  Характеризується чітко вираженою глибиною і 

плоскістною ерозією, яка інколи набуває катастрофічних розмірів. 

Характерною рисою Поліської зони є її слаба дреньованість і при 

цьому обіллє  мезо- і мікро форм рельєфу. 

 К особливостям басейну р. Прип’ять відноситься – закарстованість, яка 

розповсюджена по території басейну не рівномірно, що пов’язане з 

діяльністью ґрунтових вод [3] . 

 

1.4 Ґрунти та рослинність 

 

Ґрунтовий  покрив надзвичайно різноманітний. Він налічує близько 160 

генетично і агрономічно різних видів ґрунтів (рис 1.6). 



20 

 

Основний фон ґрунтів складають дерновопідзолисті  ґрунти різного 

механічного складу і різного ступеню підзолистості  (слабо -, середньо - і 

сильнопідзолисті різновиди). Їх утворення обумовлене бескарбонатністю 

материнських порід, вологим і теплим кліматом і рослинністю. На території 

Білорусії підстилаючий фон складає крейда [4]. 

 

 

 

Рис. 1.6 – Грунти території суббасейну р.Прип’ять [6] 

 

Дерново-слабопідзолисті ґрунти головним чином розвинені на 

річкових терасах. Широкою смугою  вони простираються повздовж Прип’яті, 

а також розвинені у межах долин і на терасах Стирі, Горині, Случі і др. 

Ґрунтоутворюючими породами слабопідзолистих ґрунтів служать алювіальні 

і флювіогляціальні відкладення піщаного і піщано-глинястого механічного 

складу.Морфологічні ознаки підзолистих ґрунтів виражені дуже слабо. Гумус 

в них складає 0.4-1.5 %. 
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Дерново-середньопідзолисті ґрунти розвинені на вододільних 

просторах,  які складені переважно флювіогляціальними і мореними 

відкладеннями. Дерново-сильнопідзолисті  розвинені на суглинистих 

відкладеннях, проте  масивів не утворюють. 

Дерново-підзолисто-глеєві ґрунти зустрічаються на Поліссі  там, де 

рівень ґрунтових вод знаходиться близько до поверхні.  

Дерново-глеєві (лугові) ґрунти частіше всього зустрічаються в 

центральній і прирусловій частинах пойми та інших понижених частинах 

рельєфу. По механічному складу  дерново-глеєві ґрунти достатньо 

різноманітні. Вони сформовані на безкарбонатних алювіальних і водно-

лідньокових відкладення.  Дерново-глеєві ґрунти часто розвинуті у комплексі 

з торф’яно-глеєвими ґрунтами. 

Болотні ґрунти займають у межах  Полісся  значні  площі. Тут  

розвинений низовинний тип боліт; незначні площі займають  верхові й 

перехідні болота. Болотні ґрунти частіше за усе представлені торф’яно-

болотними різновидами і торф’яниками.   

Дерново-перегнойно-карбонатні ґрунти сформувались на сильно 

карбонатних породах, головним чином на продуктах вивітрювання  мілових     

порід південної частини Волинського Полісся [4]. Світло-сірі опідзолені 

ґрунти розвинуті на Поліссі островами в місцях розвитку суглинків. 

Склад грунтів Білоруської частини басейну представлений (рис 1.7) 

лесовидними, валунами і безвалунными суглинками, глинами, пісками, 

супісками і піщано-гравійним матеріалом, на яких найбільший розвиток 

отримали суглинні і супіщані комплекси підзолів [3]. Суглинні різниці 

характерні для піднесеної північної і платообразной східною частин 

території. Супіщані і піщані грунти переважають на рівнинах центральної 

частини, обглеєні на пісках у поєднанні з водонасиченими торф'яно-

болотяними і заплавно-луговими грунтами широко поширені в Поліській 

низині. 
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Рис 1.7 - Грунти території суббасейну р.Прип’ять на території 

Білоруської частини басейну [3] 

 

Розглядувана територія відноситься до Поліської підпровінції  Східно-

Європейської  провінції і характеризується переваженням дубово-соснових 

лісів (рис. 1.8) [4]. 

 

 

 

Рис. 1.8 – Рослинність території суббасейну р.Прип’ять [6]  

Крім лісів, велике розповсюдження мають заплавні і внєзаплавні луги і 

болота.  
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До складу підпровінції  належать п’ять округів. Басейн р. Прип’ять, 

включаючи її праві притоки простягається на землях перших трьох округів і 

частково четвертого: 

Західно-Поліський округ з сосновими лісами, заболоченими лугами і 

низинними болотами; 

Луцько-Ровенський округ з дубово-сосновими лісами; 

3) Малополіський  округ з дубово-сосновими, грабово-дубово-

сосновими лісами і ефтрофними  болотами; 

4) Центрально-Поліський округ з дубово-сосновими, сосновими, 

дубовими лісами. 

Широколисно-лісова зона, яка розташована на території розгляданого 

басейну, представлена лісовою,  луговою і болотною рослинністю. 

На білоруськії чаастині басейну р. Прип’ять у  північно-східній частині  

переважає ялина з ділянками дрібнолистих лісів, в середній - соснові бори. У 

Поліссі на тлі борів виділяються змішані і заболочені широколистяні 

формації, заплави річок нерідко покриті дібровами і дубово-грабовими 

лісами. Лісистість водозбору близько 25% (рис. 1.9) [3]. 

 

 

 

Рис 1.9 - Рослинність території суббасейну р.Прип’ять на території 

Білоруської частини басейну [3] 
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1.5 Опис кліматичних умов регіону 

 

Основні риси клімату розгляданої території формуються під впливом 

морського і контенинтального кліматоутворюючих факторів, характер і 

інтенсивність яких суттєво відрізняються по сезонах року. Посилення східно 

континентального впливу ясну сонячну погоду влітку і морозну взимку. 

Морський вплив приносить вологу погоду, літом прохолодну, а зимою теплу, 

з снігопадами, буревіями, ожеледицею [4,10-12].  

Зимовий сезон, як і усе холодне півріччя, характеризується 

переважною роллю циркуляційного фактору. Зимою дуже розвинена 

циклонічна діяльність. Перехід до холодного періоду пов’язаний  з початком 

вторгнення арктичного повітря, обумовлюючого різкі і значні похолодання, 

перші морози і сніг. Повторність і інтенсивність цих вторгнень поступово 

збільшується. 

Перехід до весняного періоду характеризується збільшенням ролі 

радіаційного фактору і посиленням впливу підстильної   поверхні.  

Влітку вторгнення арктичного повітря майже припиняється.  

Атмосферні процеси характеризуються посиленням азорського антициклону. 

У цілому погодні умови літнього сезону відрізняються значним підвищенням 

температури повітря за рахунок прогріву земної поверхні, великою 

повторністю ясних днів, рідкими туманами, збільшенням кількості опадів і 

активною грозовою діяльністю.  

Протягом осіннього сезону азорський антициклон повністю 

руйнується. Замість нього в жовтні-листопаді починає розвиватися 

сибірський антициклон. 

 

Температурний режим. 

Температурний режим обумовлюється особливостями атмосферної 

циркуляції, радіаційними факторами і характером підстильної поверхні. 
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Для опису температурного режиму басейну р. Прип’яті у таблицях  1.1-

1.5 наводяться дані о температурах повітря, які  взяті по чотирьох 

метеостанціях рівномірно розташованих по території басейну [13]. 

Найбільш низькі температури повітря спостерігаються повсюди  у січні 

і складають -4.6°С, -5.3°С (табл. 1.1) на території України, та -8,4°- 9,2° для 

Білорусі. Починаючи з березня-квітня температура повітря починає зростати. 

Найбільш теплій місяць року –липень, коли температури повітря складають 

18.3-19.0° для всього району басейну. Середня багаторічна річна температура 

повітря складає 6.8-7.2°.   

Абсолютні максимальні місячні та річні температури повітря наведені 

в табл. 1.2. З них найбільші значення складають 38.0° С, 39.0° С і припадають  

на липень – серпень. 

 

Таблиця 1.1 - Середня місячна і річна температура повітря ,°С [13]  

 

№ Станція 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Річна 

1 м. Сарни -5.2 -4.2 0.0 7.1 13.9 17.2 18.8 17.5 13.1 7.2 1.9 -2.8 7.0 

2 м.Ковель -4.6 -3.7 0.4 7.2 13.9 17.0 18.6 17.4 13.2 7.4 2.4 -2.2 7.2 

3 м.Ямпіль -5.3 -4.4 0.0 6.9 13.5 16.8 18.3 17.4 12.7 7.1 1.9 -2.7 6.8 

4 м.Пінськ -5.2 -4.3 -0.3 7.0 13.9 17.0 18.6 17.3 13.0 7.1 1.6 -2.9 6.9 

 

Таблиця 1.2- Абсолютні максимуми  місячної і річної  температура 

повітря,°С [13] 

 

№ Станція 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Річна 

1 м.Сарни 11 13 24 31 34 37 38 32 29 26 26 15 38.0 

2 м.Ковель 11 14 23 30 34 34 39 38 32 30 26 14 39.0 

3 м. Ямпіль 11 12 22 30 33 34 36 36 33 27 23 14 36.0 

4 м. Пінськ 10 13 21 29 33 36 36 36 31 27 24 13 36.0 
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       Абсолютні мінімуми місячних та річних температур повітря наведені в 

табл. 1.3. З них найменші значення складають -32.0°, -35.0° і припадають    на 

січень – лютий. 

 

Таблиця 1.3 - Абсолютні мінімуми  місячної й річної  температур 

повітря,°С [13] 

 

№ Станція 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Річна 

1 м. Сарни -35 -33 -26 -16 -4 -1 4 2 -6 -19 -23 -27 -35 

2 м. Ковель -35 -32 -26 -15 -3 1 4 2 -4 -20 -23 -27 -35 

3 м. Ямпіль -32 -33 -30 -10 -5 0 4 2 -3 -19 -23 -28 -33 

4 м. Пінськ -35 -31 -26 -15 -3 1 5 2 -4 -18 -23 -27 -35 

 

В табл. 1.4 наведені дати першого і останнього заморозків та тривалість 

безморозного періоду. Середня тривалість безморозного періоду складає 150 

– 155 діб. 

Найбільша тривалість безморозного періоду складає 179 діб (м. Пінськ, 

1937р.), найменша – 108 діб (м. Ковель, 1953р.). 

 

Таблиця 1.4 – Дати першого і останнього заморозків і тривалість 

безморозного періоду [13] 

 

№ 
 

Станція 

Дата заморозку Тривалість без- морозного 

періоду останнього першого 

Середня 
Сама- 

рання 

Сама -

пізня 

Серед-

ня 

Сама- 

рання 

Сама- 

пізня 
Середня 

Най-

меньша 

Най-

більша 

1 Сарни 2.05 
17.04 

1946 

2.06 

1950 
5.10 

22.09 

1961 

28.10 

1954 
156 

126 

1950 

178 

1958 

2 Ковель 28.04 
11.04 

1950 

30.05 

1953 
30.09 

16.09 

1953 

14.10 

1940 
154 

108 

1953 

178 

1950 
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Продовження таблиці – 1.4 

3 Ямпіль 28.04 
13.04 

1943 

20.05 

1952 
28.09 

14.09 

1945 

17.10 

1955 
152 

119 

1952 

178 

1937 

4 Пінськ 21.04 
24.03 

1897 
- 8.10 

18.09 

1894 

3.10 

1909 
169 

120 

1952 

179 

1937 

  

Для характеристики весняного водопілля і умов формування водного 

режиму велике значення мають строки весняного переходу температури 

повітря через 0° С і 5° С (табл. 1.5).   

 

Таблиця 1.5 – Дати переходу середньої добової температури повітря через     

-5°, 5° і 0°С [13] 

 

№ Станція Весна Осінь 

 Координати -5° 0° 5° 5° 0° -5° 

1 м. Сарни 7.02 16.03 7.04 28.10 25.11 9.01 

2 м. Ковель - 14.03 6.04 29.10 30.11 - 

3 м. Ямпіль 9.02 16.03 7.04 28.10 26.11 7.01 

4 м. Пінськ 2.02 17.03 7.04 26.10 24.11 6.01 

 

Перехід середньої добової температури повітря через  -5° С весною  

відмічається вже на початку лютого. Початок весни визначається стійким 

переходом температури повітря через 0°С в бік позитивних значень. На всій 

території перехід температури повітря через нуль спостерігається у другій 

декаді березня. Перехід  середньої добової температури повітря через  5°С на  

більшості території спостерігається у першій декаді квітня. Період з 

середньодобовою температурою повітря вище  5°С спостерігається до третьої 

декади жовтня. Стійкий перехід температури повітря через 0°С у бік 

від’ємних позначок спостерігається у третій декаді листопаду. 
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В табл. 1.6 наведені значення глибин промерзання ґрунтів. Середнє для 

цього району значення  глибин промерзання ґрунту складає 51 см, а 

максимальне сягає 110 см.  

 

Таблиця1.6 - Глибини промерзання ґрунтів, см [13] 

 

№ Станція 11 12 01 02 03 04 05 

з максимальних 

за зиму 

Середня 
най- 

більша 

най- 

меньша 

1 м.Ковель • 19 29 41 • - - 51 110 22 

2 м.Пінськ 8 23 33 48 37 - - 50 110 14 

 

Режим опадів 

Атмосферні опади відіграють важливу роль в процесі формування 

стоку.   Для характеристики їх розподілення по території були використані 

дані по чотирьох станціях, рівномірно розподілених по басейну [4,7].   

Середні значення місячних і річних сум опадів наведені в табл. 1.7. 

 На розгляданій  території в середньому випадають 540 – 560 мм опадів з 

максимумом у липні (80-90 мм) і мінімумом у січні ( приблизно 25-48 мм).       

  

Таблиця 1.7 - Середня кількість опадів з поправками до значень 

осадкоміру, мм [13] 

 

№ 

 
Станція 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Річна 

1 м. Сарни 27 27 27 36 49 62 80 72 52 37 42 33 544 

2 м. Ковель 28 29 28 36 49 80 81 79 45 38 41 35 569 

3 м. Ямпіль 25 25 28 36 59 75 84 77 45 38 36 29 557 

4 м. Пінськ 48 52 45 49 60 70 90 72 54 37 55 56 703 
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В табл.  1.8 наведені дані про кількість днів з опадами різної величини. 

З таблиці 1.8 видно, що кількість днів з опадами більше 30мм і навіть 20мм 

спостерігались вкрай  рідко. 

 

Таблиця 1.8 -  Кількість днів з опадами різної величини, мм [13]   

     

м. Сарни 

  ≥0.1 ≥0.5 ≥1.0 ≥5.0 ≥10.0 ≥20.0 ≥30.0 

1 - 09.июн 06.авг 01.янв 0.3 0.0 0.0 

2 - 09.май 07.июн 01.апр 0.4 0.0 0.0 

3 - 08.сен 06.май 01.май 0.2 0.0 0.0 

4 10.сен 08.июл 07.фев 02.мар 0.7 0.2 0.0 

5 12.июн 10.авг 08.сен 03.авг 01.авг 0.4 0.2 

6 12.0 10.апр 09.янв 04.фев 02.апр 0.7 0.3 

7 12.июн 11.0 09.фев 04.май 02.янв 0.7 0.1 

8 11.сен 10.мар 9.0 04.май 02.апр 0.6 0.3 

9 11.июн 09.сен 08.янв 03.янв 01.фев 0.4 0.2 

10 11.мар 08.авг 07.апр 02.июл 01.фев 0.4 0.03 

11 - 09.авг 07.авг 02.июн 0.7 0.1 0.03 

12 - 10.май 07.июн 2.0 0.4 0.1 0.0 

Рік - 118 95 34 14 4 1 

м. Ковель 

1 16.янв 01.фев 07.май 01.фев 0.1 0.0 0.0 

2 14.май 01.фев 07.май 01.фев 0.2 0.0 0.0 

3 13.июн 01.май 07.фев 01.май 0.3 0.04 0.02 

4 12.авг 02.май 07.авг 02.май 0.6 0.04 0.02 

5 12.апр 03.янв 08.июл 03.янв 01.янв 0.1 0.1 

6 13.апр 5.0 09.апр 5.0 02.апр 0.8 0.3 

7 14.янв 04.авг 10.апр 04.авг 02.апр 0.8 0.4 

8 12.июн 04.июл 09.июн 04.июл 02.фев 0.7 0.4 

9 11.мар 3.0 07.май 3.0 01.янв 0.2 0.02 

10 10.авг 02.июл 06.сен 02.июл 0.8 0.1 0.02 

11 15.сен 02.апр 9.0 02.апр 0.8 0.1 0.02 

12 16.июн 01.авг 07.авг 01.авг 0.4 0.02 0.0 

Рік 164 122 99 34 12 3 1 

 

Дані о максимальних добових опадах різної забезпеченості за рік 

наведені в табл. 1.9 Спостережений максимум опадів складав 122 мм у 

м.Ковель  24.6.1948 р. 
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Таблиця 1.9– Добові максимуми опадів різної забезпеченості, мм [13] 

 

Станція 
Середній 

максимум 

Забезпеченість, % 
Спостережений 

максимум 

63 20 10 5 2 1 мм Дата 

м. Сарни 

м. Ковель 

м. Пінськ 

40 

40 

38 

32 

32 

31 

56 

52 

48 

66 

66 

58 

78 

80 

66 

94 

104 

78 

106 

128 

86 

106 

122 

77 

11.09.1963 

24.06.1948 

19.06.1933 

 

Сніговий покрив 

На території басейну р. Прип’ять сніговий покрив розподіляється 

практично рівномірно. Строки утворення і сходу снігового покриву в значній 

мірі залежать від погодних умов і з року в рік можуть сильно варіювати, 

значно відрізняючись від середніх багаторічних величин [11]. 

Перший сніг лише у рідких випадках зберігається усю зиму; частіше за 

усе він сходить повністю, а потім утворюється новий. Перший сніг випадає у 

другій-третій декадах листопада (табл. 1.10). Дата утворення стійкого 

снігового покриву, як правило, не співпадає з появою першого снігу, у 

зв’язку з чим вона спостерігається у другій декаді грудня – першій декаді 

січня.Тривалість стійкого снігового покриву по території складає 2-3 місяці. 

Руйнування стійкого снігового покриву в окремі роки  відбувається у 

різний час, в середньому ця дата припадає на кінець лютого, початок березня. 

Повний схід снігового покриву відмічається в середньому у кінці березня. 

 

Таблиця 1.10- Дати появи і сходу снігового покриву, утворення і 

руйнування стійкого снігового покриву [13]  

 

№ Станція 

Кільість 

днів зі 

сні-гом 

Дати появи снігового 

покриву 

Дати утворення снігового 

покриву 

сере-

дня 

сама 

рання 

сама 

пізня 

серед-

ня 

сама 

рання 

сама 

пізня 

1 м Сарни 76 21.11 27.10 17.12 1.01 1.12 - 

2 м. Ковель 71 19.11 2.10 23.12 1.01 26.11 - 
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Продовження таблиці – 1.10 

3 м. Ямпіль 91 21.11 10.10 17.12 17.12 8.11 - 

4 м. Пінськ 90 17.11 8.10 15.12 23.12 13.11 - 

 

Продовження табл. 1.10 

№  Дати руйнування снігового покриву Дати сходу снігового покриву 

 середня Сама рання Сама пізня середня Сама рання Сама пізня 

1 1.03 - 4.04 28.03 13.02 22.04 

2 28.02 - 5.04 20.03 31.01 27.04 

3 7.03 - 11.04 26.03 18.02 24.04 

4 6.03 - 9.04 26.03 22.02 23.04 

 

Щільність снігового покриву постійно змінюється у часі і у просторі і 

багато у чому залежить від режиму погоди. К моменту сніготанення середня 

щільність снігу складає 0.20-0.26 кг/см
3
.  

Період  сніготанення залежить від товщини і щільності снігового 

покриву. Середня тривалість періоду сніготанення 16-20 днів, в роки з 

дружними теплими веснами танення відбувається за 4-8 днів, а в роки з 

затяжними веснами сніг сходить впродовж місяця. 

 

Вітровий режим 

Вітровий режим на даній території обумовлюється атмосферною 

циркуляцією і характером підстильної  поверхні [11-13]. 

Зміна інтенсивності атмосферної циркуляції, а також сезонне зміщення 

окремих баричних центрів обумовлює річних хід швидкостей вітру. Середні 

річні швидкості вітру складають 3.1-3.8 м/с (табл. 1.11). Найбільші значення 

середніх місячних швидкостей вітру спостерігаються у січні і коливаються 

від 3.6 до 4.6 м/с. Найменші середні місячні швидкості вітру (2.2 - 3.1 м/с) 

спостерігаються у другій половині літа і на початку осені. 
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Таблиця 1.11 – Середні місячні і річні швидкості вітру, м/с [13] 

 

№ Станція 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 річна 

1 м. Сарни 3.6 3.7 3.8 3.3 3.0 2.7 2.6 2.4 2.5 2.9 3.6 3.6 3.1 

2 м.Ковель 4.6 4.6 4.4 4.0 3.5 3.3 3.0 2.8 3.1 3.5 4.4 4.4 3.8 

3 м.Ямпіль 3.9 4.1 3.9 3.5 3.2 2.8 2.5 2.2 2.3 2.8 3.6 3.6 3.2 

4 м. Пінськ 4.6 4.8 4.8 4.0 3.3 3.3 3.1 3.3 3.4 3.8 4.5 4.6 4.0 

 

Вологість повітря 

Вологість повітря залежить від циркуляційних процесів і особливостей 

підстильної поверхні [11-13]. 

В річному ході  відносна вологість повітря сягає максимуму зимою (84-

88 %). Починаючи з лютого відбувається пониження   відносної вологості на 

1-2 % (табл. 1.12). В квітні вже з’являються перші риси літнього 

розподілення відносної вологості, вона зменшується до 64%. Восени 

відбувається бистре нарощення відносної вологості – на 10-15% від місяця к 

місяцю. Середня річна відносна вологість коливається від 77 до 79% 

  

Таблиця 1.12 – Середня  місячна і річна відносна вологість повітря, % 

[13] 

 

 Станція 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Річна 

1 м.Сарни 84 83 78 70 64 66 70 74 78 82 88 87 77 

2 м.Ковель 85 85 80 72 68 70 72 76 78 82 88 88 79 

3 м.Ямпіль 85 84 81 74 70 71 74 76 78 83 88 87 79 

 

1.6 Водний режим весняного водопілля р. Прип’ять 

 

Річки даної території належать до типу рівнинних з переважанням 

снігового живлення. 



33 

 

Режим стоку в річному розрізі характеризується високою весняною 

повінню,  щодо низької літньою меженью, періодичними літніми і осінніми 

паводками [4,5,14]. 

У осінньо-зимовий період зазвичай спостерігається підвищена 

водность річок в результаті значних опадів. 

Розподіл весняного, дощового і ґрунтового стоку в році знаходиться в 

прямій залежності від фізико-географічних чинників: рельєфу, характеру 

почво-грунтів, розподілу по території опадів, геологічної будови місцевості. 

Для розглядуваного району водопілля являється характерною фазою 

водного режиму. Водність річок тут обумовлюється запасами води у 

сніговому покриві, процесами сніготанення і рідкими опадами, які випадають 

в період танення снігу. Весняне водопілля складає від 40 до 80% річного 

стоку й в цей період найчастіше спостерігаються найбільші за рік витрати 

води. 

За умовами формування стоку весняного водопілля територію р. 

Прип’ять можливо підрозділити на дві частини: західну і східну. Границі між 

ними умовно простягаються по лінії виходів кристалічних порід, що 

приблизно відповідає вододілу між річками Горинню і Случчю. Головні 

різниці між ними полягають у геологічній будові і гідрогеологічних умовах 

живлення. 

В західній частині розповсюджені карстові форми рельєфу у вигляді 

провалів,  озерних котловин. Наявність від’ємних форм рельєфу, висока 

поглинальна здатність піщаних відкладень й мілових порід погіршують 

поверхневе стікання і сприяють фільтрації поталих від, знижаючи 

поверхневу складову і збільшуючи долю підземного й  ґрунтового живлення 

річок. У східній частині карстові форми відсутні, а умови для поверхневого 

стоку більш сприятливі [14]. 

Форма гідрографу водопілля головним чином залежить від характеру 

весни й ряду азональних факторів, серед яких суттєву роль відіграють болота 

і карст. 
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На Прип’яті весняне водопілля раніше починається на південному 

заході (в середньому в перших числах березня) і декілька пізніше на 

північному сході (приблизно в середині березня).  Строки початку весняного 

водопілля в окремі роки коливаються в значних межах. Найбільш раннє 

водопілля може спостерігатися на початку лютого, а найбільш пізнє – в 

перших числах квітня.  

Між строками  початку водопілля, його інтенсивністю й тривалістю 

існує зв’язок. Як правило в пізні весни при дружньому сніготаненні 

формується найбільш високе і не тривале водопілля с найбільшими 

максимумами, як у 1951 р. [4,5].   

В ранні весни відбувається поступове танення  снігового покриву, 

збільшуються втрати поталих вод на інфільтрацію і весняне водопілля 

зазвичай низьке й тривале (1952 р.). Низькі водопілля спостерігаються й в 

роки зі значними  зимовими паводками, які утворюються в результаті 

танення снігів в період відлиг.  

Тривалість водопілля також залежить від довжини річки, заболоченості 

і закарстованості водозборів. Для малих річок з наявністю карсту і боліт на 

водозборі середня тривалість складає 43-45 діб, а великих до – 80 діб. Для 

річок з незначною кількістю карсту і боліт на водозборах тривалість 

водопілля складає 36 і 55 діб відповідно. 

               

1.7 Гідрометеорологічна характеристика та вивченість території 

басейну р. Прип’ять 

 

Головною й найбільш великою річкою розглядуваного району є 

Прип’ять – права притока Дніпра. Вона бере свій початок у межах Галицько-

Волинської впадини, верхів’я річки знаходиться на Волино-Подільській   

плиті, а її нижнє і середнє течії розташовані у межах південної частини 

Прип’ятського прогину. Річка Прип’ять впадає в Дніпро на південно-

західному крилі Дніпровсько-Донецької впадини [4,5].       
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Найбільш значними (по площі водозбору, довжині) річками 

правобережжя Прип’яті  є Стир, Горинь, Случ, Уборть . 

Праві притоки Прип’яті – Тур’я, Стоход і Стир беруть свій початок у 

межах Галицько-Волинської впадини і протікають по Волино-Подільському 

плато, тільки в низов’ї р. Стир протікає по південному крилу Прип’ятського 

прогину. Річка Горинь, до впадіння до неї правої притоки Случі, тече у 

межах Волино-Подільської плити, а потім, до впадіння у Прип’ять – по 

південному  крилу Прип’ятського прогину. Більшість річок басейну Прип’яті 

належить до числа типових рівнинних річок. Вони мають долини з 

заболоченими заплавами. Форми долин V-образні, трапецеїдальні. Річки 

відрізняються повільною течією і малими ухилами, які не перевищують 15‰.  

У розвитку гідрографічної мережі Західного і Центрального Полісся є 

ряд особливостей. Вододілами  річок Західного Полісся (Тур’я, Стохід, Стир, 

Горинь та ін.) часто виступають піщані гряди. Річки течуть в широких, слабо 

розроблених неглибоких долинах, мають широкі пойми зі значною кількістю 

боліт і старорічищ. Береги річок низькі і часто зливаються з оточуючими 

болотами. До розглядуванї території української частини басейну залучені 

також праві притоки Середнього Дніпра рр.Тетерів, Ірша, Ірпінь, Рось 

(Додаток Б). 

У Білоруськії частині басейну річка Прип'ять - найбільша за величиною 

і водності притока ріки Дніпро [3]. Довжина річки складає 775 кілометрів. 

Площа басейну 114,3 тис. км². Ширина річки у верхній течії до 40 м, в 

середньому - 50-70 м, в пониззях 100 - переважні 250 м, при впаданні в 

Київське водосховище - 4-5 км. Дно піщане і піщано-мулке. Ухил річки 0,08 

м/км. Основні припливи, що впадають в річку в межах Республіки Білорусь: 

праві - річка  Горынь (довжина - 659 км), річка Уборть (довжина - 292 км), 

річка Словечна (довжина - 158 км); ліворуч - річка Ясельда (довжина - 214 

км), річка Цна (довжина - 120 км), річка Лань (довжина - 153 км), річка Случь 

(довжина - 197 км), річка Птичь (довжина - 421 км).  
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Долина Прип'яті у верхів'ї виражена слабо, в пониззях чіткіше. Заплава 

розвинена на усьому протязі, виділяють дві надпойменные тераси. Ширина 

заплави у верхній течії 2-4 км і більше, в окремі роки затоплюється на 

декілька місяців. У пониззях ширина заплави досягає 10-15 км. Русло у 

верхів'ї каналізоване; нижче - звивисте, утворює меандри, стариці, багато 

проток; є піщані острови. Живлення річки змішане, з переважанням 

снігового. Для водного режиму характерна тривала весняна повінь: з першої 

декади березня, максимум в середині квітня, спад затягується на 3-3,5 місяця. 

Літня короткочасна межень уривається дощовими паводками і майже 

щорічним осіннім підняттям рівня води. На весну доводиться 60-65% річного 

стоку, який складає 14,5 км³, вода піднімається у верхній течії до 2 м, в 

середньому - до 3,5 м, в нижньому - до 5-7 м; супроводжується великими 

розливами. Середня витрата води у Мозиря 370 м³/з, в гирло - 460 м³/з 

(максимум близько 6000 м³/с). Замерзає Прип'ять в середині грудня, 

розкривається у кінці березня.          

У районі басейну річки Прип’ять, спостереження за гідрологічним 

режимом здійснюється на 32 гідрологічних постах. На рис.1.12 представлена 

карта гідрологічних постів на р. Прип’ять. 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Карто-схема розташування гідрологічних постів в басейні 

Прип’яті та невеликих притоках Дніпра [15] 
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Гідрографічна мережа розвинена не достатньо  рівномірно (рис.1.13). В 

різних районах території є простори з рідкою річковою мережею; разом з цим 

в ряді районів малі річки достатньо розповсюджені. Середня густина річкової 

мережі для усієї території  є  порядку  0.39 км/км
2 

, однак у верхній частині 

басейну Случі густина річкової мережі сягає 0.7 км/км
2
. 

 

 

 

Рисунок.1.13 Гідрографічна мережа р. Прип’ять [3] 

          

Озера на розглядуваній території розташовуються переважно в 

заплавах річок. В низинній заболоченій частині Західного Полісся 

розташована Турсько-Оріхівська група озер.  В басейні річки Прип’яті 

зустрічаються заплавні річкові і вододільні озера. Перші приурочені як к 

заплаві р. Прип’яті, так і її крупних приток (Вижевка, Тур’я, Стохід, Стир, 

Горинь, Случ та ін.). Переважно це озера з низькими зарослими берегами, 

заілованим дном і малими глибинами. Вододільні озера розташовані серед 

піщаних холмів міжріччя Прип’ять-З.Буг, а також на заболочених вододілах 

річок Стирі, Случі. Глибини озер сягають 3-4 м, інколи до 10-12 м.  Більшість 

з них з’єднана протоками і штучними каналами [14].  Таблицы з переліком    

гідрологічних постів наведенно у Додатку А. 

          

Б І Л О Р У С Ь 

У К Р А Ї Н А 
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1.8  Основні положення ВПД ЄС відносно ризиків затоплення 

територій 

 

Повені були і будуть завжди, але правильне управління ними може 

значно знизити їх наслідки. Повені є природними явищами, які не можна 

запобігти. Тільки за період 2000-2010 р. від повені постраждали більше 2млн. 

жителів Східної Європи. ЕЕК ООН оцінює щорічний збиток від стихійних 

лих, серед яких лідирують повені в середньому 1% від ВВП (в разі України 

ця сума може оцінюється в більш ніж 550млн. доларів США щорічно). Для 

запобігання великих економічних збитків рада ООН та ЄС розробила Водну 

Паводкову Директиву ЄС [16]. 

Метою даної Директиви є створення основи для оцінки ризиків 

повеней і управління ними з метою зменшення негативних наслідків для 

здоров'я людей, навколишнього середовища, культурної спадщини та 

економічної діяльності, пов'язаних з повенями в Співтоваристві ЄС. 

Для кожного річкового басейну (частини міжнародного річкового 

басейну) або адміністративної території необхідно зробити попередню 

оцінку ризику повеней на підставі наявної інформації або інформації, яка 

може бути легко отримана (стаття 4, пункт 2) [17]. Вона проводиться для 

визначення території схильних до негативного впливу вод, на яких 

виявляється вплив на здоров'я людини, навколишнє середовище, культурну 

спадщину, економічну діяльність, для таких вод будуть розроблятися карти 

повеней і план управління ризиками повеней. 

Попередня оцінка ризиків повеней повинна включати наступну 

інформацію[17]: 

• Карта річкового басейну в відповідному масштабі. 

• Опис істотних повеней трапилися в минулому. 

• Оцінка потенційних несприятливих наслідків можливих повеней на 

здоров'я людини, навколишнє середовище, культурна спадщина, економічну 

діяльність. 
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На підставі попередньої оцінки ризиків повеней необхідно визначити 

області для яких існують (або можуть виникнути) потенційно значні ризики 

повеней (стаття 5, пункт1) [17]. Тільки для цих території необхідно 

картування повені і розробляти плани управління ризиками повеней. 

Карти небезпеки повеней, карти ризиків повеней ( Flood Hazard Maps, 

Flood Risk Maps) [18]. Карти повеней повинні охоплювати географічні 

райони, які можуть бути схильні до негативного впливу вод у відповідності з 

наступними сценаріями: 

• Повені з низькою ймовірністю виникнення, екстремальні, історичні 

повені. Наприклад, повені з ймовірністю виникнення один раз в 1000 

років, в 500 років, в 200 років. 

• Повені з середньою ймовірністю виникнення, ймовірний період 

повторення > = 100 років. Наприклад, повінь з імовірністю виникнення один 

раз в 100 років. 

• Повені з високою ймовірністю виникнення, регулярні повені. 

Наприклад, повені з ймовірністю виникнення один раз в 20 років, один раз в 

10 років, один раз в 5 років. 

 

Таблиця 1.13 – Таблиця ризиків для рівнинні річки, зі сніговим 

живленням [17]  

Весняне водопілля ( І ) Весняне водопілля ( ІІ ) Літньо-осінні паводки 

0,5% ВП - один раз в 200 

років 

10% ВП-один раз в 10 

років 

10% ВП-один раз в 10 

років 

1% ВП-один раз в 100 

років 
25% ВП-один раз в 4 роки 

5% ВП-один раз в 20 років 

 

Для кожного сценарію на картах небезпеки повеней повинна міститися 

наступна інформація [17]: 

-Зона ймовірного затоплення; 
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-Глибинний води або якщо необхідно рівні води (м, БС); 

-Швидкості течії потоку (м / с) або інші важливі характеристики потоку 

(наприклад, витрата води (м3 / с), час «добігання» води, час «стояння» води). 

 

 

 

Рис.1.13 –Приклад карта небезпечних повеней за ВПД ЄС  

р.Прип’ять – Білоруська частина [3] 

 

Карти ризиків повинні показувати потенційні несприятливих наслідки 

повеней, відповідним різними сценаріями і виражені в наступній інформації: 

-Орієнтовно чисельність населення потенційно постраждалого 

повінню; 

-Види економічної діяльності які можуть бути зачеплені повінню; 

-Спорудження, які можуть привести до забруднень під час повені; 

Визначення потенційно значних ризиків затоплення майбутніх повеней 

включає критерій значущості потенційних (майбутніх) подій та опис ступеня 

наслідків потенційних ризиків затоплень.  

Критеріями для визначення потенційних несприятливих наслідків 

майбутніх повеней є відповідність наступним обставинам:  



41 

 

- майбутня подія повинна відповідати місцевому або вище рівню 

надзвичайної ситуації, пов'язаної з затопленням та визначена Порядком 

класифікації;  

- об’єкти ураження (населенні пункти, об'єкти господарської 

діяльності, довкілля та культурної спадщини) розташовується у межах 

території, що затоплюється з ймовірністю 1% (нечастіше один раз на 100 

років);  

- наявність рівня помірного ризику затоплення (3) або рівня ризику 

затоплення вище за помірний (високий ризик затоплення (4), дуже високий 

ризик затоплення (5) відповідно до пункту 7 додатка 2 методики попередньої 

оцінки ризиків затоплення затвердженої наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 17.01.2018 р. N 30.  [16]. 

 

Таблиця 1.14 - Матриця критерії визначення значення потенційного 

ризику затоплення [17] 

 

 

Наслідки (Н) 

 

Ймовірність (І) 

 

 

Низька(0,2%) 

 

Середня (1%) Висока (10%) 

 

Серйозні 

 

 
Помірний ризик 

(3) 

Високий ризик 

(4) 
 

Дуже високий 

ризик (5) 

 

Помірно 

значні 

 

 Низький ризик (2) 
Помірний ризик 

(3) 
 Високий ризик (4) 

 

Незначні 

 

 
Малозначний 

ризик (1) 

Низький ризик 

(2) 
 

Помірний ризик 

(3) 
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1.9 Визначення зон можливого підтоплення в суббасейні 

р.Прип’ять 

 

Суббасейн річки Прип’ять відзначається площею 68366 км
2
 [18], що 

складає 23,07% від загальної площі району басейну річки Дніпро. Суббасейн 

розташовується в межах Українського кристалічного щита та Волино-

Подільської плити. У рельєфі суббасейн річки Прип'ять представлений 

Поліською низовиною (Волинське, Житомирське та Київське Полісся), 

Волинською і Подільською височинами та Словечансько-Овруцьким кряжем. 

Пересічні відмітки земної поверхні Поліської низовини коливаються в межах 

130-180 м. Такий рельєф найбільш характерний для суббасейну річки 

Прип’ять, хоча верхів’я басейнів основних найбільших річок зосереджені в 

умовах Волинської та Подільської височин. У цій місцевості абсолютні 

відмітки земної поверхні перевищують 200-400 м (Мізоцький кряж - 342 м 

абс, Повчанська височина – 361, Кременецькі гори - 408 м абс, Вороняки - 

440 м абс). Словечансько-Овруцьким кряж характеризується абсолютними 

відмітками земної поверхні 200-300 м. 

Піки водопілля в середньому відмічаються у другій-третій декадах 

березня. Спад рівнів і витрат водопілля відбувається повільно і тривало, 

особливо у нижніх течіях річок. Спад водопілля може ускладнюватися 

дощовими паводками, які уповільнюють зменшення водності і збільшують 

тривалість спаду, в окремі роки до кінця червня – початку липня [18]. 

Аналіз минулих затоплень у районі басейну річки Дніпро, з 

урахуванням рівня надзвичайних ситуацій та ймовірності перевищення 

абсолютних відміток рівнів води, які спричинили негативні наслідки 

дозволили визначити ризики потенційних затоплень. Переважна більшість 

потенційних затоплень відповідає 3 та 4 рівню ризиків затоплення.  

На основі виконаної оцінки ризиків затоплення визначенні в [9] 

території, які мають потенційно значні ризики затоплення (рис. 1.14 та 1.15). 
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Рисунок 1.14 – Території, які мають потенційно значні ризики 

затоплення в районі басейну річки Прип’ять українська частина [9]  

 

 
 

Рисунок 1.15 – Території, які мають потенційно значні ризики 

затоплення в районі басейну річки Прип’ять Білоруська частина [3] 

 

Всього в районі басейну річки Дніпро нараховується  33 ТПЗРЗ . З них, 

29 ТПЗРЗ є розташовується вздовж водних об’єктів та мають загальну 
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протяжністю 2734 км. Інші 14 ТПЗРЗ є локальні населені пункти, що 

знаходяться під ризиком затоплення не менше помірного рівня [3]. 

Серед 33 ТПЗРЗ, п’ять мають атрибут транскордонного характеру 

ТПЗРЗ – транскордонний, що не узгоджений з країною-сусідом (U), а решта – 

атрибут транскордонного характеру ТПЗРЗ – національний (N). 

Протяжність ТПЗРЗ, що мають атрибут транскордонного характеру 

ТПЗРЗ – транскордонний, що не узгоджений з країною-сусідом (U) – 1053 км  

р. Прип'ять - с. Яревище-держкордон (UA-BY), р. Горинь - с. Городець-

держкордон (UA-BY). Максимальні рівні води за даними 9 гідрологічних 

постів історичні максимуми максимальних рівнів води  не перевищували 

рівні води 1% ймовірності перевищення (№1,2,3,4,5,6,7,8,9 табл. 2.2) [3]. 

 

Таблиця 1.15 - Рівні води річок району басейну річки Прип’ять різної 

ймовірності перевищення [9] 

 

№ Річка Пост Рівні води різної 

ймовірність перевищення, 

м абс 

Нмакс, 

м абс 

Дата 

  0.5% 1% 10%  

 

Опис значних затоплень, що стались у минулому у районі басейну 

річки Прип’ять 

Відповідно до [16] в роботі [9] розглянуті та проаналізовані затоплення 

минулих років, які відбулись у районі басейну річки Прип’ять за період з 

1 р.Прип'ять с.Рiчиця 152,69 152,67 152,65 152,63 11.03.1999 

2 р.Прип'ять с.Люб'язь 142,33 142,26 142,19 142,13 17-

18.03.1999 

3 р.Турiя м. Ковель 169,68 169,54 169,43 169,41 07.04.1958 

4 р.Стохiд смт Любешiв 145,01 144,94 144,88 144,82 14.02.2011 

5 р.Стир м. Луцьк 180,25 180,12 180,00 180,02 07-

08.04.1932 

6 р.Стир смт Колки 171,45 171,25 171,05 170,98 09.04.1956 

7 р. Горинь м. Дубровиця 144,35 144,05 143,80 143,82 02.04.1924 

8 р. Случ м. Новоград-

Волинський 

194,80 194,40 194,05 193,68 17.04.1932 

9 р. Случ м. Сарни 150,85 150,65 150,51 150,39 25.03.1979 



45 

 

1994 року. Розглядались затоплення територій викликані річковими водами. 

Затоплення спричинені іншими джерелами не розглядались (табл. 1.16). 

З 154 подій пов’язаних із затопленням у районі басейну річки Прип’ять 

99 подія за механізмом затоплення спричинені перевищенням відміток 

русло-заплавного коридору. 

 

Таблиця 1.16 - Затоплення спричинені іншими джерелами [9] 

 

Джерело затоплення Включено 
Не включено, але 

можна очікувати 

1 2 3 

Річка (Р) Так  

Атмосферні опади (А) Ні Так 

Підземні води (П) Ні Так 

Море (М) Ні Так 

Штучні споруди (Ш) Ні Так 

Інші (І) Ні Так 

Немає даних (НД) Ні Так 
 

Також за період 1994-2017 року відбулось 2 подій пов’язаних з 

перевищенням відміток захисних споруд та 3 події пов’язаних з руйнуванням 

захисних споруд. Всього було виявлено 154 подій пов’язаних із 

затопленнями території (табл. 1.17) [9].  

 

Таблиця 1.17 - Кількість подій пов’язаних із затопленням, що стались у 

минулому у басейну річки Прип’ять за різними джерелами затоплення [9] 

 

Джерело затоплення Кількість подій Діапазон років 

1 2 3 

Річка (Р) 154 1994 – 2017 рр. 

Атмосферні опади(А) 0  

Підземні води (П) 0  

Море (М) 0  

Штучні споруди (Ш) 0  

Інші (І) 0  

Немає даних (НД) 0  
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Всі затоплення, які сталися у минулому у районі басейну річки Дніпро 

мали негативні наслідки для таких об’єктів, як здоров’я людей (ЗЛ) та 

економіка(ЕК). Інформація про характер усіх 154 подій пов’язаних із 

значними затопленнями відсутня  (табл. 1.18) [9]. 

 

Таблиця 1.18 - Значні затоплення, які стались у минулому в РБР 

Прип’ять [9] 

 

Джерело 

затоплення 

Механізм Характеристика Кількість 

подій 

Наслідки, 

спричинені 

затопленням 

 ЗЛ ДО КЛ ЕК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А11 A21 А40 99 99 - - 99 

А11 A22 А40 2 2 - - 2 

А11 A23 А40 3 3 - - 3 

 

Зафіксовані негативні наслідки на (ЗЛ) типу В11. Негативні наслідки 

минулих затоплень, які вплинули на (ЕК), були таких типів, як В41, В42, В43 

та В44. 

 

 

Рисунок 1.15 – Затоплення, що стались у минулому в районі басейну річки 

Прип’ять [9]
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2.Сучасний стан математичного моделювання у гідрологічних 

прогнозах 

 

2.1 Типи математичних моделей стоку, їх типізація і класифікація 

 

Найбільш пріоритетним напрямком у розвитку теоретичної і 

прикладної гідрології є застосування математичного моделювання 

гідрологічних процесів, що використовується для удосконалення 

традиційних методів гідрологічних розрахунків і  прогнозів.                      

Основними рисами сучасних методів прогнозування є моделюючі ком-

плекси, які дозволяють математично описувати випадкові зміни 

метеорологічних впливів на водозбір, а стокові процеси у динаміці їх 

розвитку у часі, а також створювати просторові моделі прогнозування і 

представлення прогнозної інформації у картографічному вигляді [19-21].  

Наявність ЕОМ і розвиток відповідних чисельних методів надають 

можливості гідрологам виконувати складні багатоваріантні обчислення з 

використанням великої кількості даних. Моделювання річкового стоку 

стає важливим елементом при плануванні та управлінні системами 

водопостачання та контролю згідно вимог Водної Рамкової Директиви 

Європейського Союзу 2000/60/ЄС (ВРД ЄС) від 23 жовтня 2000 року, а 

також при наданні річкових прогнозів і прогнозів служби попередження 

Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) [18].  

Комплексне використання водних ресурсів в значній мірі спирається на 

наукове дослідження водного та льодового режиму річок, озер та 

водосховищ, що веде до зростання рівня вимог до гідрологічних 

розрахунків і прогнозів (інформацій) з боку споживачів. Зокрема 

гідрологічне прогнозування і забезпечення направлені на оцінку поточного 

стану і можливих змін водних ресурсів, їх планування, здійснення «вод-

них» проектів, а   також пом'якшення наслідків стихійних «гідрологічних» 

лих . 
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Використання математичного моделювання процесів формування стоку 

дає змогу врахувати фізичні зміни характеристик водозборів за  будь-яких 

випадкових зовнішніх змін і відтворити велике різноманіття можливих 

сполук фізичних процесів, що призводять до екстремальних значень стоку, 

а також оцінити ймовірнісні характеристики максимального стоку з 

урахуванням антропогенного впливу на водозборах . 

Розрізняють моделювання: повне, неповне, наближене; способи 

моделювання: мислиме і матеріальне; види моделювання: математичне і 

фізичне. 

При моделюванні процесів стоку використовуються як теоретичні 

уявлення про формування процесу, так і емпіричні співвідношення для 

окремих складових . 

За класифікацією, математичні моделі стоку поділяються  (рис.2.1) на  

детерміністичні (динамічні) і стохастичні (статистичні) [20]. 

 

 

 

Рисунок.2.1 – Схематична класифікація моделей стоку [20] 
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В детерміністичних моделях стоку річковий водозбір розглядається як 

динамічна система [19]. В них широко використовуються методи теорії 

ідентифікації – встановлення математичної моделі окремої динамічної 

системи за даними спостережень на її вході (опади, перенос тепла та вологи) 

і виході (гідрограф води в замикальному створі) через деякий оператор 

перетворення. Структура оператору перетворення базується на теорії 

формування річкового стоку і тому він повинен найкращим чином 

відображати відповідність між входом і виходом. На виході такі моделі 

дають результати без відповідної оцінки ймовірностей настання події, тому 

їх відносять до детерміністичних . 

Стохастичні моделі включають опис часового ходу опадів, 

середньодобової температури повітря, дефіциту вологості повітря та ін. 

зазвичай окремо для холодного та теплого періодів року. 

В залежності від деталізації процесів стокоутворення на басейнах 

розрізняють математичні детерміністичні моделі із зосередженими та 

розподіленими параметрами. 

Моделі із зосередженими параметрами розглядають басейн як 

динамічну систему і включають до себе низку осереднених параметрів, які в 

цілому характеризують вплив гідрометеорологічних факторів на басейн. В 

моделях з розподіленими  параметрами враховуються складові, які описують 

змінні локальні умови формування стоку по площі водозбору. 

Моделі із зосередженими параметрами  явному вигляді включають 

математичний опис складових елементарних процесів, спираючись при 

цьому як на теоретичні уявлення про процеси, так і на емпіричні дані та 

фізико-статистичні залежності. Такі моделі, як правило, включають описання 

наступних процесів:  

1) надходження води на водозбір – опадів, сніготанення (в гірських 

басейнах і накопичення снігу), водовіддачу снігового покриву;  

2) формування втрат стоку – поверхневе затримання й інфільтрацію, а 

іноді й випаровування з поверхні водозборів;  
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3) утворення поверхневої, підповерхневої та ґрунтової складових 

стоку;  

4) трансформацію складових стоку на схилах і в русловій мережі. 

 Кожен з перелічених процесів достатньо складний і потребує розробки 

математичних моделей окремих чинників, які є частками всього процесу 

формування паводка чи водопілля.  

 

2.2 Моделі для короткострокового прогнозування гідрографу 

 

Моделі типу «чорного ящика»  

Річковий басейн може розглядатися як динамічна система з 

зосередженими параметрами, які не змінюючись в межах басейну, 

перетворюють вхідні чинники (рідкі та тверді опади) у гідрограф стоку. 

Такий же підхід використовується й для окремих ділянок річок, крім 

випадків, коли надходження води зі створів, що розташовані вище за течією, 

трактуються як додатковий вхідний фактор [19,22].  

Таким чином, в моделях типу «чорного ящика» інформація про 

гідродинамічну систему (водозбір) замінюється оператором перетворення  , 

який відображає вплив гідродинамічної системи на вхідну функцію 

(надходження води на водозбір) 

 

вхвих НH  ,                                             (2.1) 

 

де Нвих – вихідна функція (гідрограф стоку); 

Нвх – вхідна функція в систему (опади). 

З точки зору теорії динамічних систем, гідрологічні системи 

поводяться як лінійні, якщо вони задовольняють принцип суперпозиції, коли 

реакція системи на сукупний вплив вхідних чинників адекватна сумі відгуків 

на вплив кожного з них окремо, а параметри системи не залежать від її 

реакції. Передумови, що гідрографи стоку з водозборів можна прогнозувати 
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тільки за даними про опади та сніготанення, включають й припущення про 

те, що мінливість інших природних вхідних параметрів (таких, як сумарне 

випаровування) невелике або описане відомою функцією часу [20]. 

Схематично такі системи можуть бути представлені, наприклад, на 

рис.2.2, де: Х (t) – вхід в систему, Q (t) – вихід з системи, причому обидва 

чинники є функціями часу t.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2 - Система «чорного ящика» [20] 

 

До моделей типу «чорний ящик» відносяться моделі розрахунку та 

прогнозу гідрографа стоку, такі як [20]: 

 - інтеграл Дюамеля  

 ( )  ∫ (   ) ( )  
 

 
                                        ( 2.2) 

- метод одиничного паводка, який ґрунтується на використанні закону 

нерозривності маси в такій формі: 

   ∫  ( ) (  )  
 

 
                                             (2.3) 

- генетична формула стоку: 

 ( )  ∫   (   )
  

  

 

 
                                        (2.4) 

 

Щоб розрахувати час добігання і розпластування паводкової хвилі від 

опадів, що випадають на поверхню водозбору, необхідно провести оцінки в 

часі надходження води до замикального створу. Для цього зазвичай 

будується одиничний гідрограф, який характеризує розподіл у часі води, що 

стікає з водозбору води.  

 

 

Системна  

модель -   
Х(t) 

Q(t) 
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Модель Гідрометцентру СРСР 

У моделі використовуються концептуальні підходи для визначення 

сніготанення, втрат і добігання води, тобто ті, що описують процес 

формування талого стоку і розрахунку об’ємів води в замикальному створі 

водозбору  [19-21]. 

Завчасність прогнозу гідрографів стоку за даними метеорологічних 

спостережень невеликих рівнинних річок (при площах водозборів 4-8тис.км
2
) 

складає 2-3 доби, а при  використанні метеорологічного прогнозу погоди – 

збільшується  до 5 діб  [19]. 

Авторами моделі (Г.П.Калінін, В.Д.Комаров, Є.Г.Попов, А.П.Жидіков 

та ін. передбачено два її варіанти:  

1)  повний, коли всі складові балансу та трансформацію водовіддачі 

басейну розраховуються окремо для польових і лісових ділянок;  

2) неповний, який передбачає роздільний розрахунок для польових і 

лісових ділянок тільки сніготанення. 

Для невеликих водозборів, де гідрометеорологічні умови формування 

стоку однорідні втрати стоку, водовіддача і добігання води до замикального 

створу розраховуються в цілому для всього басейну. При переході до 

великих річкових басейнів їх необхідно розділити на однорідні (окремі) 

водозбори.    

В моделі розрахунок сумарних  втрат стоку та надходження води в 

руслову мережу ведеться за наступною формулою вигляду [19] 

 

                        ;                                                           (2.5) 

а коефіцієнт водовіддачі розраховується за виразом5 

 

           (∑  )    ;                                   (2.6) 
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Модель В.І.Кореня і В.О.Бєльчикова  

Модель може використовуватись для безперервного розрахунку талого, 

дощового та тало-дощового стоку завдяки тому, що вона описує теплофізичні 

процеси, які відбуваються в шарі ґрунту (зоні аерації – зазвичай 50см) та на 

його поверхні. При визначенні складових рівняння водного балансу 

водозбору враховують відмінності формування стоку на лісових та польових 

ділянках басейнів [19,23-24]. 

Для лісу розрахунок стоку ведеться за формулою вигляду: 

 

   {
(    )(    )      
                                     

                                     (2.7) 

 

Для поля поверхневий стік розраховується за виразом: 

 

 

   {
(    )        (    )      

   (    )                   
                  (2.8) 

 

Також до типу концептуальних моделей належать математичні моделі 

які розроблені і використовуються за кордоном,  на практиці ВМО, це моделі 

для короткострокового прогнозу гідрографів стоку дощових паводків[18,21-

22]. До таких моделей відносяться: 

- Резервуарна модель (танк-модель) - модель представляє ґрунтову 

товщу у вигляді системи резервуарів, розташованих один над іншим [25]; 

- модель Сакраменто - включає складну послідовність розрахунку 

вологості ґрунту, яка призначена для визначення значень об’ємів річкового 

стоку [26];  

- Стенфордська модель - побудована на основі детального опису 

елементарних процесів стокоутворення на водозборі [26];  

- модель Шеньсі - у моделі передбачається, що формування дощового 

стоку відбувається в умовах вологого і сухого клімату [27];  
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- модель Д.Доуді і О’Доннела - модель запропонована для малих і 

середніх водозборів, вихідними даними якої є опади, випаровування та стік, 

які визначаються за методом оптимізації за однакові проміжки часу [27];  

 - модель Д.Є.Неша - модель із зосередженими параметрами для малих 

водозборів в якій вважається, що ґрунт складається з декількох 

горизонтальних шарів, вологість яких після проходження дощу дорівнює 

польовій вологоємності [26]. 

- модель Лічі, Доуді і Бергмана - призначена для малих водозборів (з 

площею басейну до 50 км2 ) і включає 8 параметрів, що визначаються 

шляхом оптимізації [27];   

- МІКЕ 11 – професіїний програмний комплекс для моделювання течії 

та для моделювання детального аналізу та проектування систем річок і 

каналів [28]; 

Більш широке представлення зарубіжних математичних моделей 

описанно у розділі 2 пункт 2.4 - Зарубіжні математичні моделі річкового 

стоку .     

 

2.3 Моделі для довгострокового прогнозування стоку весняного 

водопілля річок 

 

2.3.1 Модель «СЛОЙ-2» для  довгострокового прогнозування шарів 

стоку весняного водопілля  (автор М.М.Сусідко) 

 

Математична модель СЛОЙ-2 призначена для дослідження динаміки 

зимово-весняних процесів на річковому водозборі та дозволяє виконувати 

довгострокове прогнозування характеристик весняного стоку [29]. 

Модель формування весняного стоку СЛОЙ-2 дозволяє 

використовувати її в різних ландшафтних умовах як для аналізу процесів 

снігонакопичення та сніготанення,  зміни стану підстильної поверхні 

водозбору – динаміки глибини промерзання і відтаювання ґрунтів, їх 
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зволоженості, так і прогнозування шарів (об’ємів) стоку водопілля. Оцінка  

динаміки цих природних процесів здійснюється для відкритих і заліснених 

частин річкових басейнів, у тому числі й в районах з зимовими відлигами, що 

порушують хід процесів снігонакопичення і сніготанення та можуть суттєво 

впливати на стан підстильної поверхні.  

Опис процесів формування стоку в моделі схематизовано для 

можливості виконання розрахунків та прогнозів в оперативному режимі 

надходження вихідної інформації  за даними спостережень стандартної 

гідрометеорологічної мережі –  запасах води в сніговому покриві, 

зволоженості водозбору, глибинах промерзання ґрунтів до строку складання 

прогнозу, ходу температури повітря і опадів за зимовий період (при 

врахуванні зимових відлиг). Крім того, модель дає можливість використання 

при прогнозуванні стоку водопілля і розрахованих даних по цих 

характеристиках. 

Для прогнозу шарів стоку за весняного водопілля з річкового 

водозбору в моделі СЛОЙ-2 використаний воднобалансовий метод [29]. Він 

оснований на залежності шарів стоку від запасу води в сніговому покриві, 

опадів за період водопілля та показників попереднього стану поверхні 

водозбору (вологість та промерзання ґрунтів), які характеризують його 

водопоглинаючу спроможність. 

Втрати талої води виражаються в моделі двома показниками за 

допомогою коефіцієнту стоку та через шар поверхневого затримання. Таким 

чином, втрати води залежать від зволоженості водозбору, товщини шару 

промерзлого ґрунту, інтенсивності сніготанення, характеру поверхні 

водозбору та рівня водогосподарської діяльності. Враховуючи недостатню 

репрезентативність снігомірних зйомок , в моделі в якості приходної 

складової взяті опади за зимовий період. 

Універсальність моделі СЛОЙ-2 полягає в можливості її використання 

в різних фізико-географічних умовах [29]. При цьому виконуються такі 

процедури: 
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а) використовується безперервне математичне моделювання динаміки 

промерзання та відтанення ґрунтів, зміни зволоженості водозбору; 

б) з необхідною деталізацією вирішується задача розрахунку 

сніготанення, водозатримуючої спроможності снігового покриву, водовіддачі 

та стокоутворення під час зимових відлиг;  

в) при  розрахунку сніготанення під час відлиг враховується покриття 

водозбору снігом в залежності від запасів води в сніговому покриві на 

відкритих та залісених територіях;  

г) залісеність водозбору також враховується при моделюванні 

промерзання та відтавання ґрунтів та оцінці інтенсивності сніготанення; 

д) включена процедура розрахунку шарів стоку утримання талої води 

на поверхні водозбору в залежності від ландшафтних характеристик та 

гідрометеорологічних умов на початок весняного сніготанення;  

е) закладена можливість залучення до розрахунків різного об’єму 

вихідної інформації (температура повітря, вологість та глибина промерзання 

ґрунту).  

У відповідності з використаною схемою, шар стоку за водопілля з 

водозбору h  (мм) розраховується в моделі як 

 

0)( hPPSh   ,                                  (2.9) 

    

Модель СЛОЙ-2 дозволяє вести прогнозування шарів  стоку за весняне 

водопілля двома способами. 

Перший варіант: річковий водозбір розглядається як єдина система з 

урахуванням показника степеня його залісеності (при моделюванні динаміки 

снігонакопичення, стану підстильної поверхні та інтенсивності 

сніготанення).  
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Другий варіант: базується на розрахунку шарів стоку на залісених та 

відкритих площах окремо, що призводить до оцінки загального шару 

паводкового стоку h  (мм), як суми складових  

 

0

~~
)1( hPhfhfh ллnл   ,                                       (2.10) 

 

Роздільна оцінка стоку за водопілля з відкритих та залісених площ 

показала кращі результати при залісеності водозборів від 30 до 70 % . 

При використанні моделі для довгострокового прогнозування стоку 

весняного водопілля метеорологічні відомості на період завчасності прогнозу  

(температурна   характеристика  і  кількість  опадів)  беруться  з 

орієнтуванням на середньобагаторічні їх величини. 

Авторами моделі [29] рекомендується до застосування, залежно від 

необхідних умов просторової деталізації, два підходи:  

а ) проводити всі розрахунки, за винятком оцінки шару поверхневого 

затримання води, за даними метеостанцій, а для окремих водозборів 

визначати шар стоку по інтерполяції за допомогою картосхеми (при  введенні 

коефіцієнтів затримання з таблиць або за графіком в залежності від нахилу 

місцевості водозбору І, ‰ – для невивчених в гідрологічному відношенні 

річок); 

  б) всі розрахунки виконувати тільки для метеостанцій, включаючи і 

оцінку шару поверхневого затримання води. У цьому випадку слід 

використовувати коефіцієнт затримання, який в основному є 

характеристикою підстильної поверхні, а потім вже картувати результати 

одержані таким шляхом. Цей варіант розрахунку (прогнозу ) є більш 

осередненим. 
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2.3.2 Модель для територіальних довгострокових прогнозів 

характеристик весняного водопілля рівнинних річок 

 

Як методична база для довгострокового прогнозу характеристик 

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

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 [30-31] 

 

)( Xm kfk  ,                                               (2.11) 

 

де mk - модульні коефіцієнти:  

- для шарів весняного стоку 0/YYk mm  , де mY  та 0Y  - шари 

весняного стоку та їх середньобагаторічні величини, мм;  

- для максимальних витрат (модулів) води весняного водопілля 

0/ qqk mm  , де mq  та 0q  – максимальні модулі весняного водопілля 

та  їх середньобагаторічні величини, м
3
/(с∙км

2
).  

Модульні коефіцієнти загальних запасів вологи, які беруть участь у 

формуванні весняного водопілля   Xk ,  включають:     

- для шарів стоку    

                                  

)/()(
00 21021 XXSXXSk mX  ;                     (2.12) 

 

- для максимальних витрат води весняного водопілля 

 

)/()(
0101 XSXSk mX  ,                                (2.13) 
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де mS , 1X  та 2X  - максимальний запас води в сніговому покриві, 

опади періоду танення снігу та спаду весняного водопілля, мм;  0S ,
01X та 

02X - відповідно їх середньобагаторічні величини, мм. 

Попередня оцінка типу розвитку весняних процесів і майбутньої 

водності водопілля здійснюється за допомогою методу дискримінантного 

аналізу при врахуванні комплексу гідрометеорологічних чинників водопілля 

[30-31] 

 

  mmxаxаxа  ...DF 2110 ,                                 (2.14) 

 

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

m - кількість ознак чи дискримінантних змінних (j=1,2,...,m), які 

характеризують об’єкт дослідження. 

До вектор-предиктора 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. 

Перевірка адекватності моделі альтернативного прогнозу або 

виявлення похибки такого прогнозу (похибки «перекриття») перевіряється, 

наприклад, за узагальненою функцією відстані Махаланобіса або критерієм 

статистичної значущості розподілу Фішера , що має вигляд 

m
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,                       (2.15) 

 

 де іх1  і іх2  – середні значення і-ї дискримінантної змінної двох 

сукупностей; 
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n1 і n2 – кількість об’єктів у кожній групі; 

aі – коефіцієнти дискримінантної функції. 

Відмінність між двома групами буде статистично значущою, якщо 

величина F перевищить критичне значення F(1, 2), де  - рівень 

значущості (одного із значень, наприклад, 0.05, 0.01, 0.001), а 1 і 2 - числа 

степенів вільності, що визначаються кількістю ознак m і числом об'єктів в 

групах n1 і n2. При цьому 1 = m, а 2 = n1 + n2 – m – 1. 

За знаком дискримінантних рівнянь (більше або менше нуля) водопілля 

на річках можна диференціювати за типами водності. Так, коли 

дискримінантна 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 норму.  

Побудовані прогностичні зв'язки вигляду (2.11) можна описати 

рівняннями поліномів 3-го степеня у вигляді 

 

                   3
3

2
210 XXXm kbkbkbbk  ,                           (2.16) 

 

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

для кривих відповідно до знаку дискримінантних рівнянь. 

При встановленні за прогнозною методикою очікуваних модульних 

коефіцієнтів mk  визначаються  самі величини:  

- шарів весняного стоку           

 

     0YkY mm  ;                          (2.17)  

      

- максимальних витрат води 
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          FqkQkQ mmm 00   ,                              (2.18)    

               

 де 0Y   або )( 00 qQ  – середньобагаторічні величини шарів весняного 

стоку або максимальних витрат (модулів) води; 

F – площі водозборів річок, км
2
. 

Можливість територіального прогнозування зубумовлена розрахунком  

середньобагаторічного шару стоку 0Y  або максимального модуля весняного 

водопілля 0q .  

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 ,                                              (2.19) 

 

- для максимальних витрат або їх модулів 

 

nF

Q

q

n

i
mi


 1

0 ,                                            (2.20) 

 

де Yi або 
imQ  - шари стоку або максимальні витрати води весняного 

водопілля i-х років; 

 n – кількість років спостережень; 

F – площа річкового водозбору. 

При коротких часових гідрологічних рядах спостережень на річках або 

взагалі за їх відсутності середньобагаторічні величини шарів весняного стоку 
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можуть визначатись при регіональних узагальненнях, а максимальних витрат 

води (у вигляді максимального модуля весняного водопілля 0q ) – за 

моделлю типових редкуційних гідрографів весняних водопіль (автор 

Є.Д.Гопченко ). 

Для оцінки забезпеченості прогнозних величин шарів стоку та 

максимальних витрат води весняного водопілля використовується крива 

трипараметричного гама-розподілу С.Н. Крицького і М.Ф. Менкеля (для 

середнього по території значення vs CC / ) [30]. 

Забезпеченість прогнозних величин mY  та mQ   встановлюється за 

спрогнозованими величинами їх модульних коефіцієнтів  mk  та 

статистичними параметрами часових стокових рядів спостережень 

(коефіцієнтом варіації vC  ) у вигляді інтервалу 2)(1 PPР QY   ,  де Р1 і Р2 – 

верхня та нижня межі забезпеченості, які встановлюються за таблицями [30]. 

На кафедрі гідрології суші ОДЕКУ розроблені і зараз 

використовуються в оперативній діяльності Українського 

гідрометеорологічного центру програмні комплекси для територіального 

довгострокового прогнозу максимальних витрат води і шарів стоку весняного 

водопілля в басейнах деяких річок України,  які дозволяють в автоматичному 

режимі за представленою моделлю складати прогнози характеристик  

водопіль і визначати їх забезпеченість у багаторічному розрізі. 

 

2.3.3 Прогнозування строків початку та настання максимальних 

витрат води весняних водопіль на рівнинних річках 

 

Строки проходження водопіль значною мірою пов’язані з розмірами 

водозборів, ступенем їхньої залісеності, заболоченості, озерності й для тієї чи 

іншої географічної зони визначаються кліматичними характеристиками 

[30,31]. У кожному конкретному році строки розвитку та інтенсивність 

водопіль цілком залежать від метеорологічних умов – наявності снігу на 
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водозборах, часу початку сніготанення і температурного режиму повітря 

цього періоду. В останні роки несталі погодні умови зимового й весняного 

сезонів призвели до широкої варіації дат як початку водопілля, так і його 

максимальних витрат чи рівнів води – від дуже ранніх до досить пізніх 

строків зимово-весняного періоду [30,31].   

Прогнозування дат початку весняного водопілля. Початок весняних 

водопіль спостерігається після строків накопичення максимальних 

снігозапасів на водозборі з року в рік у різні дати. Цей період, який в 

основному дорівнює періоду водоутримуючої спроможності снігу, 

визначається температурними умовами розвитку весни. 

Визначення дат початку водопілля здійснюється за схемою [30] 

                                                

     вв tДД 
mS ,                                             (2.21) 

 

де вД  –дата початку весняного водопілля; 

mSД  – дата утворення максимальних запасів води в сніговому покриві; 

вt  –тривалість періоду від дати 
mSД   до дати початку водопілля вД  . 

Відповідно до (2.21) має місце рівняння (але при температурі повітря 

1  не вище 3,5 - 5,5 
о
С) 

 

1]64.1)50(16.0[]72.7)50(43.0[   оо
вt             (2.22) 

    

Дата складання прогнозу вД   відповідає даті накопичення 

максимальних снігозапасів (
mSД ). Завчасність прогнозів дат початку 

водопілля визначається саме величиною вt , тобто дорівнює періоду від дати 

прогнозу 
mSД  до дати початку водопілля вД . 
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Для річок басейну Прип’яті спостерігається незначне збільшення 

завчасності прогнозу вД  (у вигляді середньобагаторічних значень 
0вt ) з 

північного заходу на схід 

 

10)50(14,1
0

 о
вt                                    (2.23) 

 

але в середньому за багаторічний період складає 10 діб. 

Прогноз дат максимальних витрат води весняного водопілля. Дати 

проходження максимальних витрат води весняного водопілля (
mQД ) 

відносно строків його початку визначаються інтенсивністю (“дружністю”) 

весняного сніготанення, кількістю та інтенсивністю опадів періоду танення 

снігу, швидкістю зростання і накопичення плюсових температур повітря та 

ін. [30,31]. 

Дати проходження максимальних витрат води весняного водопілля 

визначаються за схемою 

 

                                              nQ t
m

 вДД ,                                         (2.24) 

 

де 
mQД  –дата максимальної витрати води водопілля; 

вД  – дата початку весняного водопілля, яку можна визначити за 

прогнозом по (2.14) або взяти як спостережену дату; 

nt – тривалість підйому весняного водопілля. 

Для визначення тривалості періоду підйому водопілля tп в роботі [30] 

рекомендовано вираз (але при температурі повітря 2  до 8,0-10,0 
о
С) 

 

tп = {3.45· exp [0.42· lg(F+1)]}- [-0.12(φ – 50) +1.75]∙θ2.          (2.25) 
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Дата складання прогнозу 
mQД   можлива в фактично спостережену дату 

початку водопілля ( вД ) або в спрогнозовану за (2.24). 

Завчасність прогнозів дат проходження максимальних витрат води 

весняного водопілля визначається тривалістю підйому tn. Встановлено, що 

завчасність прогнозів 
mQД  в басейні Прип’яті (при середніх багаторічних 

значеннях 
0nt ) збільшується зі збільшенням площ водозборів, оскільки 

  

7)1lg(25.2
0

 Ftn ,                                  (2.26) 

але в середньому складає 15 діб для діапазону площ розглядуваних 

водозборів. 

Встановлення забезпеченості прогнозних дат водопілля. Метод 

територіального прогнозу дат весняного водопілля (початку та настання 

максимальних витрат чи рівнів води) передбачає його використання й для 

річок, не вивчених у гідрологічному відношенні. Тому необхідним є 

визначення повторюваності цих дат у багаторічному розрізі.  

 

 

 

Рисунок. 2.3 – Крива забезпеченості дат початку весняного водопілля (у 

вигляді кількості діб від 31.01) для р. Прип’ять – с. Люб’язь [30  
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При наявності багаторічних рядів спостережень встановлення 

забезпеченості дат також може виконуватись шляхом побудови емпіричних 

кривих забезпеченостей цих дат (у вигляді кількості діб від 31 січня до дати 

настання явища). Встановлення ймовірності здійснюється за прогнозною 

датою початку водопілля чи максимальною витратою води  по таких кривих 

(рис.2.3, 2.4).[30] 

 

 

 

Рисунок. 2.4 –Крива забезпеченості дат проходження максимальних витрат  

(рівнів) води (у вигляді кількості діб від 31.01) для р. Прип’ять – 

с. Люб’язь[30] 

 

Форма представлення прогнозів дат. В гідрологічній практиці при 

прогнозуванні строків гідрологічних явищ найбільш поширеною є форма 

представлення прогнозу дат у вигляді відхилень очікуваних строків 

(аномалій) від середньобагаторічних дат.  

Для дат початку та максимальних витрат води весняного водопілля в 

поточному році вони представляються як 
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 0ввв ДДД  ,                                            (2.27) 

 

 
0mmm QQQ ДДД  ,                                         (2.28) 

  

де вД  і 
mQД  - відхилення очікуваних дат початку водопілля вД   і   

максимальних витрат (рівнів) води 
mQД   у поточному році від середніх 

багаторічних дат  0вД  і  
0mQД . 

      Але при територіальному прогнозуванні найбільш наглядною 

формою просторового представлення прогнозу дат весняних водопіль є, 

безумовно, карти їх зміни по території. 

        Побудова карт дат початку та проходження максимальних 

витрат води водопілля здійснюється на дати прогнозу таким чином: очікувані 

дати вД   відносять до геометричних центрів тяжіння водозборів і проводять 

ізолінії змін дат по території. 

Прогнозні дати проходження максимальних витрат води 
mQД   не 

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

Вони визначаються за датою початку водопілля і тривалістю підйому 

водопілля, що визначаються за регіональною залежністю (2.24) та 

очікуваною температурою повітря. 

 Крім того, одночасно з картами прогнозних дат початку весняного 

водопілля надається і карта ймовірності очікуваних дат у багаторічному 

розрізі (Р %). Це дає змогу встановити частоту повторюваності дат початку 

чи проходження максимальних витрат (рівнів) води весняного водопілля у 

будь-якій частині території, незалежно від стану її гідрометеорологічної 

вивченості. Так, наприклад, при Р=20% - очікувані строки проходження 

водопілля будуть спостерігатися один раз на 5 років, при  Р=1% - один раз на 

100 років і т.д. 
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 Оцінка прогнозів строків проходження весняного водопілля. 

Допустима похибка при короткострокових прогнозах дат настання весняних 

процесів береться в залежності від їх завчасності (табл.2.1) . 

 

Таблиця 2.1 – Значення допустимої похибки при прогнозах дат 

 

Завчасність прогнозів, д 1-3 4-5 6-9 10-13 14-15 

Допустима похибка прогнозів δдоп, д 1 2 3 4 5 

 

     Оцінка оперативних прогнозів дат початку ( вД  ) і максимальних 

витрат (рівнів) води (
mQД  ) в поточному році здійснюється шляхом 

розрахунку похибки прогнозу ( , д) відносно фактично спостережених дат, 

як 

  

 ввв ДДД  , (2.29) 

 

                                          
mm QQ ДДД 

mQ .                                  (2.30) 

 

Прогноз вважається виправданим, якщо вД   чи 
mQД  менша або 

дорівнює допустимій доп . Оскільки прогноз дат початку та проходження 

максимальних витрат води складається на основі метеорологічного прогнозу, 

то відповідно [30] допустима похибка прогнозів дат доп  становить половину 

завчасності метеорологічного прогнозу навесні і дорівнює 3 добам. 

 

2.4 Зарубіжні математичні моделі річкового стоку 

 

 

В останні 30 років як у нашій країні, так і за кордоном велися 

дослідження, спрямовані на розробку моделей стоку, які можна було б 
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використовувати в оперативній практиці прогнозування. Спочатку була 

створена модель формування дощових паводків, в якій враховувалися 

основні стокоутворюючі  фактори і гідрофізичні характеристики ґрунту. На 

основі цих моделей з’явилась можливість короткострокового прогнозу 

дощового стоку. Нижче наведений короткий опис моделей дощових 

паводків, розроблених за кордоном [18,21]. 

 

Модель Сакраменто 

 

Модель Сакраменто була розроблена в Національному центрі служби 

річкових прогнозів в Сакраменто, США [26]. Ця модель включає складний 

алгоритм розрахунку вологості ґрунту, призначений для визначення значень 

об’ємів декількох компонентів річкового стоку, в той час як досить простий і 

майже повністю емпіричний підхід використовується для перетворень цих 

вхідних даних на гідрограф стоку (Рис 2.3). 

Ґрунтова товща розділена на дві частини - верхню зону і нижню зону, 

кожна з яких має ємності для капілярної та вільної води. Капілярна вода 

тісно пов'язана з ґрунтовими частинками і витягується з ґрунту тільки в 

процесі випаровування. Гравітаційна вода згідно прийнятій умові стікає в 

процесі дренування вертикально вниз і в горизонтальному напрямку.  

 

 

Рисунок. 2.3 – Структура моделі Сакраменто 
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Розміри ємностей для капілярної та гравітаційної води в кожній зоні 

розглядаються в якості модельних параметрів. Вода, що надійшла в зону, 

підсумовується з запасом капілярної вологи до тих пір, поки не перевищить 

капілярну вологоємність; надлишок води в цьому випадку йде на поповнення 

запасу вільної води. 

 П'ять складових річкового стоку розраховуються в моделі. Три 

компоненти стоку верхньої зони (схиловий, поверхневий і 

внутрішньоґрунтовий) сумуються і перетворюються на одиничний гідрограф. 

Два компонента нижньої зони - первинний і вторинний базисний стік, 

безпосередньо додаються до гідрографа відтоку, визначеному за трьома 

іншими складовими. Передбачено також розрахунок результуючого 

гідрографа стоку зі змінними розрахунковими коефіцієнтами. 

 

Стенфордська модель (автори Н.Г.Крауфорд і Р.К.Лінслей) 

 

Стенфордська модель формування дощового стоку побудована на 

основі детального опису елементарних процесів стокоутворення на водозборі 

[25,27]. Авторами моделі є Н.Г.Крауфорд і Р.К.Лінслей. Блок - схема моделі 

представлена на (Рис. 2.4). 

 

 
 

Рисунок. 2.4 –  Стенфордська модель формування дощового стоку 
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Модель є загальною, із зосередженими параметрами, для розрахунку 

стоку за годинні інтервали часу. Вхідними даними є годинні опади, добова 

температура, радіація, вітер, місячне або добове випаровування. Залежно від 

модифікації модель включає від 20 до 34 параметрів, що задаються з 

фізичних передумов формування стоку і уточнюються шляхом оптимізації.  

Водозбір умовно поділяється на три регулюючі ємності: верхня зона, 

нижня зона і зона ґрунтових вод. В моделі вважається, що поверхневий стік 

формується на площі, де немає просочування у верхній зоні. При цьому 

внутрішньоґрунтовий  стік утворюється в нижній зоні і разом з поверхневим і 

ґрунтовим формує загальний стік. Розрахунок випаровування ведеться з 

кожної ємності. 

 

 Модель Шеньсі 

 

У математичній моделі Шеньсі [27] передбачається, що формування 

дощового стоку відбувається в умовах вологого і сухого клімату. 

В умовах вологого клімату втрати дорівнюють кількості дощової води, 

яка витрачається на зволоження ґрунту до вологості, рівної польовій 

вологоємності. Залишкова частина опадів витрачається на утворення 

поверхневого стоку або формує ґрунтовий стік за рахунок її проникнення в 

глибокі шари ґрунту 

В умовах сухого клімату стік розраховується як різниця між 

інтенсивністю опадів і інтенсивністю інфільтрації у верхньому шарі ґрунту. 

Інтенсивність інфільтрації вважається постійною.  

Для розрахунку трансформації гідрографа в річному руслі 

використовується метод Маскінгам. Загальний варіант моделі включає 

дев'ять емпіричних параметрів. Параметри, що характеризують кліматичні 

та фізико-географічні умови, беруться постійними для великих районів, 

решта – підбираються за даними спостережень за опадами, випаровуванням 

і стоком.  
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Модель Лічі, Доуді і Бергмана 

 

Модель Лічі, Доуді і Бергмана [26] є моделлю із зосередженими 

параметрами, яка призначена для малих водозборів (з площею басейну до 

50 км
2
) і включає 8 параметрів, що визначаються шляхом оптимізації.  

Вхідними даними є зливові опади і випаровування, а розрахунковий 

інтервал становить 5 хв.  

Втрати води на інфільтрацію розраховуються за моделлю Філіпа  

 






 


S

pmm
KI st

ft
)(

1 0 ,                                       (2.31) 

 

де tI  - інтенсивність інфільтрації в момент часу t ; 

fk  - гідравлічна проникність ґрунту (коефіцієнт фільтрації);  

s  - сумарна інфільтрація на момент t ;  

0m  і tm  - початкова вологоємність і вологоємність в момент часу t ;  

sp  - втягуюча сила ґрунту поблизу фронту змочування. 

Випаровування, яке обчислюється за даними випарників, корегується 

шляхом введення поправкового коефіцієнта. Відтік вологи з ємності 1W   в 

ємність 2W   вважається постійним.  

Розрахунок трансформації графіка водовіддачі в гідрограф стоку 

проводиться при використанні інтеграл Дюамеля (лінійна модель з 

зосередженими  параметрами).  Тут функція впливу є добутком функції 

впливу лінійного водосховища на криву розподілів міжізохронних площ.    

 

Модель Д.Є.Неша 

Математична модель, авторами якої є Д.Є.Неш, Д.В. Саткліф, 

П.Є.О'Коннел, Д.П. Феррера, О.М. Мендевіль і Г.Флемінг [26] ,є моделлю із 
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зосередженими параметрами для малих водозборів.  

Вхідними даними є опади і випаровування, а розрахунковий інтервал 

часу складає 3 години. Модель включає дев'ять параметрів, сім з яких 

підлягають оптимізації.  

В моделі вважається, що ґрунт складається з декількох 

горизонтальних шарів, вологість яких після проходження дощу дорівнює 

польовій вологоємності. Максимальна величина вологоємності кожного 

шару береться однаковою і рівною 20-30 мм. При цьому найнижчий шар 

може мати дещо меншу вологоємність.  

Випаровування з верхнього шару береться рівним випаровуваності, з 

інших шарів – добутку випаровуваності на коефіцієнт nB , де n  - номер 

шару (для другого шару зверху n  дорівнює 1 і т. д.). Випаровування 

припиняється, коли його сума досягає величини максимальної 

вологоємності, спільної для всієї товщі.  

В моделі вважається, що стік відразу формується за рахунок деякої 

частини різниці опадів і випаровування і з частини, що залишилася на стік 

витрачається тільки надлишок над максимальною інтенсивністю 

інфільтрації mI . 

Процес інфільтрація припиняється, коли вода послідовно насичує 

нижні шари до величини польової вологоємності або в разі припинення 

дощу. Величина потенційного випаровування визначається як добуток даних 

випарника на коефіцієнт, який зазвичай дорівнює 0,8. Графік водовіддачі 

басейна перераховується в гідрограф стоку в замикальному створі за 

лінійною моделлю двох паралельно з'єднаних ємностей. 

 

Європейська гідрологічна  система (ЄГС) 

 

    Європейська гідрологічна система (ЄГС) [27] є прикладом 

гідродинамічної моделі. Структура моделі представлена на (Рис 2.5). ЄГС - 

це модель з розподіленими параметрами, яка являє собою систему 
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диференціальних рівнянь в часткових похідних, що описують фізичні 

процеси в басейні: затримання опадів рослинністю, сумарне випаровування, 

схиловий та руслової стік, рух води в зоні аерації і зоні насичення та 

сніготанення.  

 

 
 

Рисунок 2.5 - Структура Європейської гідрологічної системи 

 

 

Блок, що описує процес затримання опадів рослинністю, 

представлений у вигляді варіанта моделі Руттер [27] ,яка дозволяє визначати 

інтенсивність зміни кількості вологи, затриманої поверхнею рослинного 

покриву. 

Для розрахунку інтенсивності дійсного сумарного випаровування 

використовується рівняння Пенмана-Монтейт . 

Сумарне дійсне випаровування залежить від стану зволоженості 

поверхні рослинного покриву і ступеня покриття ґрунту рослинністю. 

Накопичена на поверхні ґрунту вода під впливом сили тяжіння стікає 

по схилах у руслову мережу, по якій вона рухається до замикального створу. 

Обидва процеси описуються рівняннями нестаціонарного безнапірного 

потоку, які засновані на фізичних законах збереження маси і кількості руху. 
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Інтенсивність інфільтрації в ґрунт визначається умовами на верхній 

межі, які можуть змінюватися від умов, які регулюються потоком, до умов, 

які регулюються ґрунтом (насиченим), і навпаки. Зазвичай нижньою межею є 

рівень ґрунтових вод.  

Блок сніготанення в моделі ЄГС - це спроба моделювання припливу 

маси і енергії всередині снігового покриву на основі врахування змін 

структури снігового покриву [27]. 

Два напівемпіричних рівняння використовуються для встановлення 

взаємозв'язків, необхідних для визначення розподілу температури і вмісту 

вологи. Крім того, емпіричні рівняння використовуються для визначення 

гідравлічних і термічних властивостей снігу, що визначають його структуру, 

запас води і температуру. 

 

 Модель Датського гідравлічного інституту MIKE 11 

 

Випуск MIKE 11 версії 4 (1997 рік) поклав початок новому періоду 

широкого застосування динамічного моделювання річок і каналів [28]. 

MIKE 11 – це професійний інженерний програмний пакет для 

моделювання течії, якості води і перенесення частинок в естуаріях, річках, 

водосховищах, іригаційних системах, каналах та інших водних об’єктах.   

MIKE 11 – інструмент динамічного одновимірного моделювання для 

детального аналізу, проектування, регулювання, управління і експлуатації 

простих і комплексних систем річок і каналів. Однією з важливих 

особливостей системи MIKE 11 є її модульна структура, яка включає в себе 

такі основні (базові) модулі. 

Гідродинамічний модуль – ядро моделюючої системи MIKE 11. Він 

включає в себе модуль прориву гребель і формує основу для інших модулів: 

прогноз паводків, модуль адвекції-дисперсії, модуль якості води і переносу 

завислих наносів. Гідродинамічний модуль MIKE 11 заснований на 

розв’язанні інтегральних рівнянь нерозривності і збереження енергії, так 

званих рівнянь Сен-Венана. Розрахункова схема (неявна різницева схема 
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розрахунку несталого руху води у водотоках, основана на рівняннях Сен-

Венана) застосовна до умов однорідного по глибині потоку течії, що 

змінюється від умов річкових потоків з великими уклонами до припливних 

течій в естуаріях. 

Гідродинамічний модуль MIKE 11 призначений для вирішення 

наступних завдань: [28] 

- прогноз затоплень; 

- моделювання протипаводкових заходів; 

- експлуатація іригаційних систем і систем поверхневого дренажу; 

- проектування систем каналів; 

- моделювання припливних і штормових хвиль в річках і естуаріях. 

Додаткові модулі MIKE 11: 

- стік з водозбору (формування стоку з водозбірних басейнів); 

- адвекція-дисперсія (перенесення та поширення домішок); 

- якість води; 

- морфологія і перенесення завислих наносів; 

- морфологія і перенесення незв’язних наносів; 

- прогнозування паводків; 

- інтегрування (засвоєння) даних; 

- льодяний покрив. 

Вихідні дані  і можливості MIKE 11: 

- введення і редагування цифрових та графічних даних; 

- спільне введення  та редагування різних типів даних; 

- можливість імпорту (експорту) та копіювання даних з інших 

програм; 

- повністю інтегровані графічні і табличні вікна; 

- імпортування річкової мережі і топографії з ASCII текстових 

файлів; 

- користувальницькі налаштування всіх графічних об’єктів 

(налаштування кольору, ліній, типів маркерів і т.п.). 
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Оброблені дані, демонстраційні можливості MIKE 11: 

- кольорове подання даних і результатів розрахунку на плані 

графічних даних або даних результатів; 

- анімоване подання результатів на плані, поздовжніх профілях і 

тимчасових рядах; 

- демонстрація зовнішніх тимчасових серій; 

- можливість експорту. 

 

Авторегресійні моделі з ковзаючим середнім (ARMA) 

 

Найбільш значного розвитку в роботах Боксу і Дженкінса [32] набули 

одновимірні стохастичні моделі, які відносяться до групи ARMA моделей. 

Існують три типи таких моделей - авторегресійна (АR), модель ковзного 

середнього (МА) та змішана модель (ARMA).  

Перші два типи моделей (порядка р  і q  ) мають відповідно вигляд: 

 

ptptttt хФхфхФx   ...2211  ;                      (2.32) 

 

qtqttt xx    ...11   ,                                (2.33) 

 

де x  - відхилення і-го спостереження від середнього значення ряду;  

іФ  і i - параметри, які слід оцінити,  

t - випадкова змінна, описана вище.  

Третій тип моделі (ARMA) - це комбінація перших двох, що містять в 

собі всі неповторювані елементи рівнянь . 

Послідовна процедура була розроблена для розрахунку за ARMA 

моделями, що складається з таких етапів: [32] 
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а) ідентифікація: корелограма досліджуваних рядів порівнюється з 

автокореляційною функцією різних ARMA моделей для вибору прийнятного 

типу і порядку моделі; 

б) оцінка параметрів моделі оцінюються ітерацією за допомогою 

методу найменших квадратів за умови, що відхилення розподілені 

незалежно, а сума їх квадратів мінімальна; 

в) діагностична перевірка: відхилення перевіряються на випадковість 

для того, щоб підтвердити адекватність обраної моделі. 

ARMA – моделі використовуються для того, щоб змоделювати послідовні 

штучні стокові ряди за допомогою методу Монте-Карло, описаного вище. 

Слід ще раз відзначити, що методи стохастичного моделювання повинні 

використовуватися з обережністю і критичним розглядом наявних даних 

спостережень, що доволі важливо для водогосподарського проектування. 

 

Динаміко-стохастичне моделювання (модель Л.С.Кучмента) 

 

Одним з перспективних підходів до уточнення методів розрахунку 

(особливо для малих ймовірностей перевищення) та прогнозів характеристик 

максимального стоку (з урахуванням можливих антропогенних змін умов 

формування стоку на водозборах та змін клімату) є використання динаміко-

стохастичних моделей формування річкового стоку. Вони дозволяють 

описувати можливі зміни метеорологічних впливів на ньому і фізичні 

процеси на водозборі, що відбуваються в результаті цих впливів. 

Л.С.Кучмент з колективом авторів розробив динаміко-стохастичну модель 

формування талого та дощового стоку [27].   

Динамічна частина моделі заснована на кінцево-елементній 

схематизації водозбору і включає опис процесів формування снігового 

покриву і сніготанення, промерзання і відтанення ґрунту, формування втрат 

талого і дощового стоку на вбирання в ґрунт і затримання в безстічних 

поглибленнях рельєфу, вертикального вологопереносу в незамерзаючих 
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шарах ґрунту і випаровування, руху води по схилах водозбору і в річковій 

мережі. Стохастична складова моделі включає опис часового ходу опадів для 

теплого і холодного періодів, середньодобової температури повітря (для 

холодного) і дефіциту вологості повітря (для теплого періоду). Показано 

можливості використання динаміко-стохастичної моделі формування стоку 

для розрахунку ймовірнісних характеристик максимального стоку весняних 

водопіль та дощових паводків.  
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3. Використання математичної моделі при прогнозуванні водного 

режиму весняного водопілля річок трансграничного басейну р. Прип’ять 

 

3.1 Методика довгострокових  територіальних прогнозів 

максимальних витрат води весняного водопілля річок басейну 

р.Прип’ять 

 

Методика прогнозу максимальних витрат води весняного водопілля 

в басейні р. Прип’ять та деяких інших річок правобережжя Середнього 

Дніпра базується на регіональних залежностях максимального модуля 

весняного водопілля від максимальних запасів води в сніговому покриві і 

опадів періоду сніготанення, виражених в модульних коефіцієнтах [20,33] 

 

                                   



















010
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0 XS

XS
f

q

q mm ,                                                   (3.1) 

або 

                                  )( Xq kfk  ,                                                  (3.2) 

де qm і q0 - максимальний модуль весняного водопілля і його норма; 

 Sm і S0 - максимальний запас води в сніговому покриві перед початком 

весняного сніготанення і його норма, 

1X  і 
01X - опади періоду сніготанення та їх норма, 

qk  - модульний коефіцієнт максимальних витрат води весняного 

водопілля, 

 Xk  - модульний коефіцієнт сумарної кількості талої та дощової води, 

що утворюють максимальну витрату води водопілля.  
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Приклад залежностей (3.1) чи (3.2) показаний на рис.3.1 [33], який 

вказує на угруповання, які відповідають утворенню різних за висотою 

водопіль, наприклад, високих, середніх чи низьких. 

Довгостроковий прогноз максимальних витрат води весняного 

водопілля в басейні р. Прип’ять та деяких інших річок правобережжя 

Середнього Дніпра включає такі етапи. 

1. Для встановлення типу водності веяняного водопілля 

використовується дискриминантна модель вигляду 
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 ,            (3.3)    

          

 ( 1XSm  ) і (
01XSm  ) – сума максимальних запасів води в сніговому 

покриві та рідких опадів  періоду весняного сніготанення і 

середньобагаторічна величина сумарного надходження води на водозбір у 

період весняного сніготанення, мм; 

         Коефіцієнти дискримінантних рівнянь відповідають районуванню 

території за виглядом параметрів прогностичної схеми (рис.3.1). 

 

 

 

Рисунок 3.1  - Залежність максимальних модульних коефіцієнтів весняного 

водопілля від модульних коефіцієнтів запасів вологи на басейні  

для району 1 (дані відносяться до басейну р. Прип’ять – с. Любязь) [33] 
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Рисунок 3.2 – Районування території за типом дискримінантних рівнянь 

при встановленні типу водності весни [33] 

 

В табл.3.1 надані коефіцієнти рівнянь дискримінантних функцій DF1 і  

DF2 виду (3.3) при прогнозуванні типу водності весняного водопілля 

відповідно до району, де розташований річковий водозбір (рис. 3.2) [33]. 

 

Таблиця 3.1 – Коефіцієнти рівнянь дискримінантних функцій (3.1) 

при прогнозуванні типу водності весняного водопілля [30,33] 

 

Номер   

Району 
Річка-пост  ao a1 a2 a3 a4 

1 

 
Прип’ять до Любязь, 

Тур’я, Стохід, Стир 
 

 

-0.15 

-0.43 

-7.45 

-1.74 

4.75 

7.98 

2.04 

-3.00 

-0.21 

-0.84 

2 

 

Горинь, Случ до 

Новгород-

Волинського 

 

 

0.07 

-1.00 

-11.4 

-11.0 

-0.66 

1.04 

15.5 

14.1 

1.71 

-0.15 

3 

 

Случ-Сарни, Уборть, 

Уж, Норин 
 

 

1.48 

-0.69 

-6.09 

1.01 

8.27 

-5.58 

1.43 

-1.37 

0.38 

-1.13 

DF

1DF
2DF

1DF
2DF

1DF
2DF
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Продовження таблиці 3.1 

4 

 

Тетерів-Житомир, 

Ірша, Ірпінь 
 

 

0.47 

-1.34 

-17.3 

-6.11 

5.70 

10.6 

10.0 

-3.06 

-0.50 

-0.31 

5 Рось 
 

 

0.31 

-0.55 

-19.7 

-14.5 

3.02 

2.84 

12.6 

15.9 

-0.09 

-0.14 

6 Случ до с.Ленін 
 

-0.58 

0.32 

-0.145 

3.8910
-2

 

1.071 

0.85 

0.70 

-0.15 

0.10 

0.61 

7 Птич до с.Комаріно 
 

3.43 

1.07 

-0.235 

-0.195 

3.61 

1.37 

1.12 

4.10 

0.14 

1.37 

8 Ясельда 
 

2.15 

3.09 

-0.572 

-0.396 

5.04 

3.15 

1.27 

3.64 

-0.82 

-0.32 

 

Знак дискримінантних рівнянь (більше або менше нуля) на річках 

території дозволяє передбачити можливість формування максимальних 

витрат води весняного водопілля  – вищими, близькими або нижчими за 

середньобагаторічні їх величини. 

2. Враховуючи знак дискримінантних рівнянь, прогнозні залежності 

(3.4) представляються поліномом 3-го степеня , тобто 
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XS m ,      (3.4) 

 

 де b0, b1, b2, b3 – коефіцієнти полінома при прогнозі 

максимальних витрат води весняного водопілля. 

 Коефіцієнти  полінома (3.4) за умов застосування кривих за ознаками 

DF1 і  DF2 надані  у табл.3.2. 
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 Таблиця 3.2  – Коефіцієнти прогностичних рівнянь поліномів (3.4) при 

прогнозуванні максимальних витрат води весняного водопілля [30,33 

 

Н
о
м

ер
  

Р
ай

о
н

у
 

Басейни річок bo b1 b2 b3 

Умови 

застосування 

рівнянь 

поліномів (3.4) 

1, 2 

 

 

Прип’ять до 

Любязь, 

Тур’я, 

Стохід, Стир, 

Горинь, Случ, 

Уборть 

0.059 

0.083 

0.030 

0.062 

-0.44 

-0.12 

1.43 

1.25 

0.26 

0.24 

-0.13 

0.10 

DF1>0 

DF10;DF20 

DF1<0;DF2<0 

3 
Уж, 

Норин 

0.041 

0.043 

0.030 

-0.20 

-0.34 

-0.12 

1.30 

0.89 

0.26 

0.14 

-0.059 

0.10 

DF1>0 

DF10;DF20 

DF1<0;DF2<0 

4 

Тетерів, 

Ірша, 

Ірпінь 

0.23 

0.074 

0.12 

-1.44 

-0.18 

-0.40 

3.40 

0.36 

0.34 

-0.89 

0.30 

0.16 

DF1>0 

DF10;DF20 

DF1<0;DF2<0 

5 Рось 

0.016 

-0.066 

-0.026 

0.24 

1.30 

0.44 

-0.52 

-2.99 

-0.95 

1.86 

2.08 

0.60 

DF1>0 

DF10;DF20 

DF1<0;DF2<0 

6 
Случ до 

с.Ленін 

0.193 

0.110 

0.95 
10-2 

1.227 

0.891 

0.529 

-0.215 

-0.783 

-0.598 

0.379 

0.475 

0.279 

DF1>0 

DF10;DF20 

DF1<0;DF2<0 

7 
Птич до 

с.Комаріно 

0.209 

0.149 

5.5 10
-2

 

1.66 10
-3 

0.294 

0.775 

1.027 

-0.285 

-1.440 

0.164 

0.543 

0.820 

DF1>0 

DF10;DF20 

DF1<0;DF2<0 

8 Ясельда 
0.209 

0.149 

5.5 10
-2

 

1.66 10
-3 

0.294 

0.775 

1.027 

-0.285 

-1.440 

0.164 

0.543 

0.820 

DF1>0 

DF10;DF20 

DF1<0;DF2<0 

 

3. За визначеними при прогнозі значеннями максимальних модульних 

коефіцієнтів 
qk можна розрахувати і прогнозні максимальні витрати води, як 
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0QkFqkQ qoqm  ,                                 (3.5) 

 

     де F – площа водозбору, км
2
;  

)( 0Qqo - середньобагаторічна величина максимального модуля 

(м
3
/(скм

2
) або витрати води (м

3
/с) водопілля, яка визначається як середнє 

багаторічне значення за наявності тривалих спостережень на річках за 

формулою вигляду [33] 

n

q

q

n

i
m

o

i

 1 ,                                            (3.6) 

 

imq  - максимальні модулі водопілля i-х років; 

 n – кількість років спостережень. 

За обмеженості чи відсутності гідрологічних спостережень на річках 

середньобагаторічна величина максимального модуля весняного водопілля 

розраховується за моделлю типового редукційного гідрографа вигляду 

[30,33] 

 

rTtqq Fp   )/( 000 ,                                    (3.7) 

 

 де q0 – середній багаторічний модуль максимального стоку, м
3
/(скм

2
); 

 q0 – середній багаторічний модуль максимальної витрати води 

схилового припливу, м
3
/(скм

2
); 

)/( 0Ttp  - трансформаційна функція розпластування повеневих хвиль 

під впливом руслового добігання; 

F  - коефіцієнт русло-заплавного регулювання; 

r – коефіцієнт трансформації водопіль під впливом озер і водосховищ 

руслового типу. 
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Cередній багаторічний модуль максимальної витрати води схилового 

припливу розраховується за формулою [30,33]: 

                                  000
0

0
11

YkY
Tn

n
q 


 ,                                  (3.8) 

де (п+1)/п  - коефіцієнт нерівномірності схилового припливу у часі; 

0Т – тривалість схилового припливу, год; 

0Y  – середній багаторічний шар стоку весяного водопілля, мм; 

0k  – коефіцієнт схилової трансформації. 

Шар стоку весняного водопілля 0Y визначений як середньобагаторічне 

його значення. Для не вивчених у гідрологічному відношенні річок 

встановлення величини 0Y  здійснюється по карто-схемі 

середньобагаторічних шарів стоку весняного водопілля по досліджуваній 

території (рис. 3.3) [33]. 

  
 

 
 

Рисунок 3.3 – Розподіл по території середніх багаторічних величин 

шарів стоку весняного водопілля  в басейні р. Прип’ять, мм  [33] 
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Значення тривалості схилового припливу тало-дощових вод 0Т  також 

визначаються по карто-схемі розподілу 0Т  в басейні Прип’яті та правих 

приток Середнього Дніпра (рис.3.4).  

 

 
 

Рисунок 3.4 – Розподіл по території тривалості схилового припливу 

тало-дощової  води, розрахованої за нормами максимального стоку в басейні 

р.  Прип’ять, год [33] 

 

Схема складання прогнозу дат початку і максимальних витрат 

води  весняного водопілля, встановлення завчасності прогнозу 

 

 1. Прогноз дати початку весняного водопілля здійснюється в дату 

максимальних снігозапасів  ДSm : 

 а) визначення середньої на і-му водозборі дати максимальних 

снігозапасів за даними j-х метеостанцій; 
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 б) встановлення за метеопрогнозом середньої температури повітря в 

першу декаду після дати настання максимальних снігозапасів ДSm - Со
1 ;  

 в) розрахунок тривалості водозатримки води снігом – кількість діб від 

ДSm до дати початку водопілля  [33] 

 

оо
в .].)(.[t 15166501242   ;                    (3.9) 

 

 г) прогноз дати початку весняного водопілля за формулою вигляду 

 

вSmв tДД  ,                                               (3.10) 

  

де Дв – очікувана дата початку весняного водопілля; 

 ДSm – дата максимальних запасів води в сніговому покриві; 

 tв – очікувана тривалість періоду від дати Sm до дати початку водопілля 

Дв, яка при використанні метеорологічного прогнозу температури повітря ( 1  

о
С) за декаду, наступну після ДSm. 

 2. Прогноз дати максимальних витрат весняного водопілля 

здійснюється в дату початку водопілля   Дв : 

 а) встановлення за метеопрогнозом  температури повітря в першу 

декаду після дати початку весняного водопілля Дв - Со
2 ; 

 б) розрахунок тривалості підйому весняного водопілля tn- за [33]  

 

о
n .].)Flg(.[t 2519241762  .                     (3.11) 

 

 в) прогноз дати максимальної витрати води весняного водопілля ДQm 

знаходиться за виразом 

 

nвQm tДД  ,                                          (3.12) 
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 де ДQm – очікувана дата максимальної витрати води водопілля; 

 Дв – дата початку весняного водопілля, яка визначається за прогнозом 

по (3.12) або по фактично спостереженій даті; 

tп – очікувана тривалість підйому весняного водопілля, спираючись на 

метеорологічний прогноз температури повітря о
2 С за декаду, наступну 

після дати початку водопілля Дв.  

Завчасність прогнозів дат проходження максимальних витрат води 

весняного водопілля визначається тривалістю підйому tn 

 

                                      nвQ tДД
m

 ,                                              (3.13) 

 

а дата його випуску буде відноситись до дати настання максимальних 

снігозапасів ДSm. Очевидно, що при цьому завчасність прогнозу дещо 

збільшується, а точність – знижується.  

 3. Визначення завчасності прогнозу дат початку та проходження 

максимальних витрат (рівнів) води весняного водопілля, як різниці дат: від 

строку складання прогнозу до дати настання явища, що прогнозується. 

  

3.2 Довгострокове прогнозування характеристи весняного 

водопілля в басейні р.Прип’ять при використанні програмного 

комплексу «Прип’ять» 

 

3.2.1 Порядок прогнозування максимальних витрат води у 

програмного комплексу «Прип’ять 

 

Довгострокові  територіальні прогнози максимальних витрат води 

весняного водопілля розробляються за моделлю довгострокових 

територіальних прогнозів максимальних витрат води весняного водопілля на 



90 

 

основі використання дискримінантної моделі в басейні р. Прип’ять та випуск 

прогнозу, його оцінка при використанні програмного комп’ютерного 

комплексу «Прип’ять»[33].  

Завданнями роботи було:  

- одержання вихідної гідрометеорологічної інформації з бази даних 

Українського гідрометцентру, що сформована в автоматизованій системі 

АРМ-гідро (для весняного водопілля 2018р.); 

- формування бази вихідних даних; 

- випуск довгострокового прогнозу максимальних витрат та рівнів води 

весняного водопілля в басейні р. Прип’ять;  

- картографічна форма представлення прогнозних величин та 

ймовірності їх настання у багаторічному розрізі; 

- здійснення оцінки прогнозу. 

Вихідні дані, що використовуються в моделі:  

- морфометричні характеристики басейнів та середньобагаторічні 

гідрометеорологічні величини; 

- щорічні дані гідрологічних, метеорологічних та агрометеорологічних 

спостережень на метеостанціях і гідрологічних постах в басейнах р.Прип’ять, 

Уж, Тетерів, Ірша, Ірпінь, Рось. 

База вихідних даних сформована в автоматизованій системі 

«Прип’ять». 

Для складання оперативних прогнозів максимальних витрат (рівнів) 

води весняного водопілля та зимових паводків, встановлення їх ймовірнісних 

оцінок в басейні р. Прип’ять та невеликих правих приток Дніпра 

використовується комп’ютерний комплекс «Прип’ять». На основі 

використання розробленого комплексу дана схема прогнозу максимальних 

витрат води водопілля на прикладі 2018-2019 р.  

Програмний комплекс дозволяє в автоматичному режимі складати 

прогнози максимальних витрат (рівнів) води, визначати їх забезпеченість у 



91 

 

багаторічному розрізі, а також прогнозувати дати початку та проходження 

максимальних витрат води весняного водопілля (рис 3.6).   

 

 

 

Рисунок 3.6 -  Діалогове вікно комп’ютерної програми «Прип’ять» [33] 

 

Прогнозування максимальних витрат води весняного водопілля  

включає такі основні етапи: 

- створення комп’ютерної бази вихідних даних: карто-схем 

басейнів, базової та оперативної інформації; 

- розрахунок факторів для весняного водопілля та періоду зимових 

відлиг; 

- складання прогнозу максимальних витрат (рівнів) води весняного 

водопілля та зимових паводків; 

- визначення забезпеченості прогнозних величин; прогноз дат 

початку та максимальних витрат (рівнів) води весняного водопілля; 

- виконання оцінки прогнозних величин відносно їх відхилення від 

середніх багаторічних значень та спостережених величин; 

- методика довгострокового прогнозу максимальних витрат води 

водопілля по розрахованих за програмою прогнозних значеннях  дає 

змогу: 
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- картографічного представлення очікуваних максимальних модульних 

коефіцієнтів та їх забезпеченості, термінів проходження водопілля 

шляхом побудови карто-схем комп’ютерними засобами; 

- отримання з карти прогнозних значень максимальних модульних 

коефіцієнтів 
mqk  будь-яких гідрологічних постів (для центра тяжіння 

водозборів); 

- розрахунок максимальних витрат води водопілля на основі визначення 

норм максимальних модулів стоку 0q : для річок, по яких є багаторічні 

спостереження за стоком, 0q  визначаються за середніми 

арифметичними значеннями максимальних витрат води весняного 

водопілля цього періоду за (3.6); для річок, по яких немає тривалих 

гідрологічних спостережень, 0q  визначається з моделі типових 

одномодальних гідрографів водопілля за рівнянням (3.7) та 

рекомендаціями щодо визначення  його складових [33]. 

Складання просторового довгострокового прогнозу максимальних 

витрат води весняного водопілля  в басейні р. Прип’ять та невеликих 

правих приток Дніпра розглядається на прикладі 2018- 2019 р.  

 

3.2.2 Організація бази даних для складання довгострокового 

прогнозу максимальних витрат (рівнів) води 

 

Організація бази даних для складання довгострокового прогнозу 

максимальних витрат (рівнів) води в басейні Прип’яті включає базову та 

оперативну вихідну інформацію у поточному році, для якого складається 

прогноз. 

Базова вихідна інформація включає: 

1. Карто-схеми: 

-  гідрометеорологічної мережі ; 

- середньо-багаторічних величин шарів стоку весняного водопілля Y0; 
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- тривалості припливу води зі схилів до руслової мережі Т0 ; 

модульних коефіцієнтів. 

2. Таблиці морфометричних і середньо-багаторічних 

гідрометеорологічних величин: 

- по опорних гідрологічних постах, для яких складається прогноз 

максимальних витрат (рівнів) води за даними гідрометеорологічних 

спостережень; 

- по гідрологічних постах, для яких складається прогноз максимальних 

витрат (рівнів) води за картами прогнозних величин максимальних 

3. Таблиці прогнозної схеми: 

- діючих метеорологічних станцій і постів, висота і географічна широта 

станцій (рис.3.6); 

- ординати кривих витрат води )(HfQ   по опорних гідрологічних 

постах; ординати трипараметричного гама-розподілу С.Н.Крицького і 

М.Ф.Менкеля (при Cv/Cs =2.0)[30]; 

- коефіцієнти рівнянь дискримінантних функцій  

- коефіцієнти рівнянь поліномів . 

Вигляд діалогового вікна програми «Ввод и редактирование данных» 

при введенні бaзової інформації показаний на рис.3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 - Вигляд діалогового вікна «Ввод и редактирование данных»  

при натисненні кнопки «Бaзовая информация» [33] 
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Оперативна гідрометеорологічна інформація включає:  

- гідрологічну інформацію по опорних гідрологічних постах в 

поточному році; 

- гідрологічну інформацію по гідрологічних постах при прогнозі 

максимальних витрат води весняного водопілля по картах максимальних 

модульних коефіцієнтів в поточному році; 

- метеорологічну інформацію за даними станцій і постів в поточному 

році. 

 Вигляд діалогового вікна програми «Ввод и редактирование данных» 

при введенні оперативної гідрологічної інформації показаний на рис. 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 - Вигляд діалогового вікна «Ввод и редактирование 

данных» при натисненні кнопки «Оперативная гидрологическая 

информация» [33] 
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Порядок введення вихідної гідрометеорологічної інформації 

 

  Введення оперативної гідрометеорологічної інформації в 

поточному році відбувається в міру надходження даних: 

 1) метеорологічних спостережень: 

- про запаси води в сніговому покриві на кінець кожної пентади, 

починаючи з 20 січня, а також максимальні снігозапаси за даними 

метеостанцій і постів; 

- про суми опадів за декаду, починаючи з третьої декади січня за даними 

метеостанцій і постів; 

- про глибини промерзання ґрунтів на кінець кожної декади, починаючи з 

першої декади січня, а також максимальні глибини промерзання ґрунту 

за даними метеостанцій; 

- про середньодекадні температури повітря, починаючи з першої декади 

січня за даними метеостанцій; 

2) гідрологічних спостережень по опорних гідрологічних постах:  

- середньомісячні витрати води в грудні, січні, лютому, березні; 

- максимальні витрати та рівень води зимового паводку та дата їх 

спостереження (для оцінки оперативного прогнозу); 

- витрата води перед весняним водопіллям за наявності зимового паводка; 

- номер місяця перед весняним водопіллям для визначення 

передповеневої середньомісячної витрати води при стійкій зимовій 

межені; 

- добавка до максимальних снігозапасів (при необхідності їх введення 

вручну); 

- дата початку водопілля (для оцінки оперативного прогнозу); 

- дата максимальної витрати води весняного водопілля (для оцінки 

оперативного прогнозу); 

- максимальна витрата та рівень води весняного водопілля (для оцінки 

оперативного прогнозу).  
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3.2.3 Визначення факторів весняного водопілля 

 

 Методи визначення гідрометеорологічних факторів, які формують 

максимальний стік зимово-весняного сезону включають [30,33]: 

 1) розрахунок середніх на водозборах запасів води в сніговому покриві 

за формулою вигляду 

  





m

j
jm S

m
S

i

1

1
,                                          (3.14) 

 

де jS - максимальні снігозапаси по окремих пунктах їх виміру у межах 

водозбору; 

m- кількість вимірювальних пунктів снігозапасів. 

За відсутності даних по окремих пунктах їх встановлюють по картах 

розподілу снігозапасів по території. Визначення кількості снігу з 

врахуванням відсотка залісеності водозбору знаходиться за виразом  

 

  лллm SfkfSS  )1( ,                                (3.15) 

 

де S - максимальні запаси води в сніговому покриві по вимірах у полі (з 

урахуванням запасів води в крижаній кірці), мм; 

kл – коефіцієнт снігонакопичення з урахуванням залісеності водозборів  

fл (у частках одиниці). 

 2) визначення глибин промерзання ґрунтів. За відсутності даних по 

окремих пунктах виконується відновлення інформації по автоматично 

побудованій залежності значень глибин промерзання від широти  пунктів їх 

виміру за рівнянням 

 

)(aLL o
)(jj

5005000 



,                           (3.16) 
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де 
)(j

L 0500 
- значення глибини промерзання на широті  =50

о
 

півн.ш., 

a - тангенс кута нахилу лінії зв’язку до осі абсцис. 

 Для рівнинної України, в тому числі й для басейну Прип’яті, 
a =  3.56, 

а 
)(j

L 0500 
= 65.6 см. 

 3) визначення індексу зволоженості басейнів  

 

                               

0)(

)(
)(

пв

iпв
iпвQ

Q

Q
k  ,                                          (3.17) 

 

де ( пвQ )і –середня витрата води і-го місяця, м
3
/с.                

  

Для невивчених у гідрологічному відношенні річок одержані рівняння: 

- для січня та лютого  

 

                             F.)Q( ,  0024000201 ;                                    (3.18) 

 

- для березня  

 

                    F.)Q(  00460003 .                                     (3.19) 

 

4) визначення середньої температури повітря в січні, лютому, березні. 

 

3.2.4 Схема складання прогнозу максимальних витрат води 

  

 Прогнозується максимальна витрата води весняного водопілля в межах 

і-го водозбору: 
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1. Дати складання прогнозу: 31.01, 5.02, 10.02, 15.02, 20.02, 25.02, 28.02, 

5.03, 10.03, 15.03, 20.03, 25.03, 31.03, 5.04, 10.04. 

2. Визначаються снігозапаси та опади для прогнозу максимальних 

витрат води весняного водопілля:  

- при прогнозах максимальних витрат води весняного водопілля 

 





 11 ])1([)( XSfSkfSХS лДСПллДСПДСПm ;        (3.20) 

 

 При цьому можливий вибір варіанта розрахунку (рис. 3.9) 

2.1. Якщо дата складання прогнозу ДСП раніше від дати 

максимальних снігозапасів ДSm: 

 а) розраховуються нормальні добавки снігу до максимальних 

снігозапасів S  в залежності від очікуваної температури повітря періоду 

сніготанення (нижчої за норму, близької до норми, вищої за норму) за 

табл.3.3 та формулою 

 

)50(  oabS  ,                                     (3.21) 

 

 де φ
0
 - широта метеостанцій, в частках градуса півн.ш. 

 б) розраховуються за (3.20) максимальні снігозапаси, які формують 

весняне водопілля. 

 

Таблиця 3.3 – Нормальні добавки снігу до максимальних запасів води в 

сніговому покриві S , мм [33] 

 

Умови введення добавки ( S ) в 

залежності від очікуваної температури 

повітря 

 

S  

 

Значення коефіцієнтів 

рівняння (3.37) 
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Продовження таблиці 3.3 

ДСП:  

до дати 20.02 

ДСП:  

від дати 20.02 і  

пізніше 

 A B 

0302, ( 0302, -1
о
)  03 ( 03 -1

о
) 1S

 

3.27-0.086 Д  26.8-0.55 Д  

( 0302, +1
о
)> 0302, > 

(
0302, -1

о
) 

( +1
о
)> 03 > 

( -1
о
) 

2S

 

3.38-0.109 Д 20.4-0.61 Д 

0302, ( 0302, +1
о
) 03 ( 03 +1

о
) 3S  2.14-0.074 Д 7.47-0.25 Д 

 

 2.2. Якщо дата складання прогнозу ДСП співпадає з датою максимальних 

снігозапасів ДSm, то в формулі (3.20) використовуються значення Sm. 

 

 

 

Рисунок 3.9 -  Діалогове вікно для вибору варіанта прогнозу  

максимальних витрат  та рівнів води [33] 

 

2.3. Якщо дата складання прогнозу ДСП пізніше дати максимальних 

снігозапасів ДSm, у (3.20) також беруться значення Sm. 

03

03
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3. За синоптичною прогнозом (опади вищі за норму, близькі до норми 

або нижчі за норму) і відповідних коефіцієнтах (табл.3.4) визначається сума 

опадів періоду сніготанення 

0111 XkX 
 ,                                             (3.22)  

 

Таблиця 3.4 – Коефіцієнти до норм опадів 
01X  і 

02X з урахуванням 

метеорологічного прогнозу [33] 

 

     

 4. Модульний коефіцієнт сумарної кількості тало-дощової води, що 

формує весняне водопілля, знаходиться  як 

 

   
 
 

010

1

XS

XS
k m

x



   ;                                         (3.23) 

 

5. Модульний коефіцієнт глибини промерзання ґрунтів перед весняним 

водопіллям, розраховується за формулою 

 

Умови введення коефіцієнтів  

до норм опадів 
01

X та 
02X  

Коефіцієнти до норм 

опадів 
01

X  та 
02X  

Опади вищі за норму    ( X1 > 
01

X   + 10) 

Опади біля норми [(
01

X + 10)   X1   (
01X -10)] 

Опади нижчі за норму    ( X1 < 
01

X  – 10) 

Опади вищі за норму    ( X2 > 
02X   + 10) 

Опади біля норми [(
02X + 10)   X2   (

02X -10)] 

Опади нижчі за норму    ( X2 < 
02X  – 10) 

k1 = 1.83-0.055(
0 -50)              

k1 = 0.84+0.009(
0 -50) 

k1 =0.29+0.029 (
0 -50) 

k2 = 1.75-0.027 (
0 -50)              

k2 = 0.86+0.022 (
0 -50) 

k2 = 0.36+0.031 (
0 -50) 



101 

 

0L

L
)k( i
iL  ,                                                (3.24) 

 

де Li - середнє по водозбору значення максимальної глибини 

промерзання ґрунту для і-го року, см; 

L0 – норма глибини промерзання на водозборі, см. 

6. Індекс передвесняного зволоження басейну – за середньою витратою 

води в річці, знаходиться за виразом 

  

0)(

)(
)(

пв

iпв
iпвQ

Q

Q
k  ,                                          (3.25) 

 

де ( пвQ )і  – середня витрата води і-го місяця, м
3
/с.     

 7. Прогноз максимальної витрати води весняного водопілля: 

 а)  розраховуються дискримінанті функції за табл.3.1 та формулою  

 

 
o

пв

пвm a
L

L
а

Q

Q
a

XS

XS
aaDF

024
0

3
0

2
10

1
10

0





 ,               (3.26)     

 

де  ma,,a,a,aA 210  - вектор коефіцієнтів дискримінантної функції;  

( 1XSm  ) і (
01XSm  ) - максимальні запаси води в сніговому покриві з 

урахуванням суми рідких опадів  періоду весняного сніготанення та їх норма, 

мм; 

пвQ  і опв )Q( – середня витрата води і-го місяця перед водопіллям та 

його норма, м
3
/с;             

L і 0L  – глибина промерзання ґрунтів та її норма, см; 

o
02

  - температура повітря лютого, 
о
 С. 
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 б) розраховуються максимальні модульні коефіцієнти весняного 

водопілля (за умови знаків дискримінантних рівнянь) за коефіцієнтами 

поліномів табл.3.2 та виразом, вигляду 

 

qk = 2
10

1
0

0 0

1
b

XS

XS
bb

q

q mm 



 3

2

10

1

0

b
XS

XS m 

















3

10

1

0


















XS

XS m ,      (3.27) 

 

          де b0, b1, b2, b3 – коефіцієнти полінома при прогнозі максимальних 

витрат води весняного водопілля. 

 в) Прогнозне значення максимальних витрат води весняного водопілля 

визначається, за допомогою 

  

0QkFqkQ qoqm  ,                                 (3.28) 

 

де F – площа водозбору, км
2
;  

)( 0Qqo - норма максимального модуля (витрати води, м
3
/с) водопілля 

(м
3
/(скм

2
)), яка визначається як середнє багаторічне значення за наявності 

тривалих спостережень на річках (3.6), або може бути розрахована за 

моделлю одномодального типового гідрографа – за обмеженості чи 

відсутності гідрологічних спостережень на річках (3.7). 

 8. Прогнозна максимальна витрата води Qm представляється як 

найбільш ймовірне її значення, отримане за методикою, так і у вигляді 

інтервалу прогнозних Qm у 20%-му діапазоні допустимої похибки. 

 9. Визначається інтервал забезпеченості (ймовірності) настання 

максимальних витрат води весняного водопілля у багаторічному розрізі у 

вигляді (3.22) і даними табл.3.4. 

Результати прогнозів максимальних витрат води весняного водопілля 

представляються в комп’ютерному комплексі у вигляді ділового вікна на 

рис.3.10  
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 10. Прогноз максимальних рівнів води весняного водопілля Нт 

виконується по спрогнозованих Qm за кривими витрат води )(HfQ   для і-го 

водозбору.    

          12. Представлення максимальних рівнів води весняного 

водопілля (Нm, см) в комп’ютерному комплексі здійснюється у вигляді: 

 а) інтервалу прогнозних максимальних рівнів води весняного водопілля 

Нт у 20%-му діапазоні допустимої похибки; 

 б) модульного коефіцієнта відносно: 

 - середнього багаторічного значення максимального рівня води 

весняного водопілля  (Н0 , см)  як 

 

0HHk mHm
 ;    (3.29) 

 

- максимального за багаторічний період (Нmm , см)  як 

 

mmmH HHk
mm

 ;   (3.30) 

 

- рівня виходу води на заплаву (НЗП , см)  як 

 

ÇÏmH HHk
ÇÏ

  ;          (3.31)  

 

- критичних відміток небезпечних явищ (ННЯ , см)  як 

ÍßmH HHk
Íß

 ;    (3.32)   

 

 -  стихійних гідрологічних явищ (НСГЯ, см) як 

 

ÑÃßmH HHk
ÑÃß

 .   (3.33) 
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 Значення модульних коефіцієнтів (більше, менше або на рівні одиниці) 

дозволяє визначити знак та величину відхилення очікуваного рівня води на 

річках від середньо-багаторічних показників. 

 

3.2.5  Прогноз максимальних витрат води весняного водопілля 

2018-2019 р. 

 

Прогнозується максимальна витрата води весняного водопілля в межах 

і-го водозбору: 

1. Дати складання прогнозу: 10.01.2019, 15.01.2019, 20.01.2019 та дата 

Sm (рис 3.11). 

2. Визначаються снігозапаси та опади для прогнозу максимальних 

витрат води весняного водопілля:  

2.1. Якщо дата складання прогнозу ДСП раніше від дати максимальних 

снігозапасів ДSm: 

 а) розраховуються нормальні добавки снігу до максимальних 

снігозапасів S  в залежності від очікуваної температури повітря 

періоду сніготанення (нижчої за норму, близької до норми, вищої за 

норму); 

б) розраховуються за максимальні снігозапаси, які формують весняне 

водопілля; 

 3. За синоптичною прогнозом (опади вищі за норму, близькі до норми 

або нижчі за норму) і відповідних коефіцієнтах визначається сума опадів 

періоду сніготанення;  

4. Визначається модульний коефіцієнт глибини промерзання ґрунтів 

перед весняним водопіллям; 

5. Визначається індекс передвесняного зволоження басейну – за 

середньою витратою води в річці; 

 6. Прогнозуються максимальні модульні коефіцієнти весняного 

водопілля (за умови знаків дискримінантних рівнянь) за коефіцієнтами 
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поліномів; прогнозна максимальна витрата води Qm представляється як 

найбільш ймовірне її значення, отримане за методикою, так і у вигляді 

інтервалу прогнозних Qm у 20%-му діапазоні допустимої похибки. 

 6. Визначається інтервал забезпеченості (ймовірності) настання 

максимальних витрат води весняного водопілля у багаторічному розрізі у 

 7. Прогноз максимальних рівнів води весняного водопілля Нт 

виконується по спрогнозованих Qm за кривими витрат води )(HfQ   для і-

го водозбору.   

 8. Представлення максимальних рівнів води весняного водопілля (Нm, 

см) в комп’ютерному комплексі здійснюється у вигляді: 

 а) інтервалу прогнозних максимальних рівнів води весняного водопілля 

Нт у 20%-му діапазоні допустимої похибки; 

 б) модульного коефіцієнта відносно: середнього багаторічного 

значення максимального рівня води весняного водопілля. 

 Для весняного водопілля 2018-2019 р. були спрогназовані максимальні 

витрати води весняного водопілля. Діалогове вікно в програмному комплексі 

«Представлення результатів прогнозу максимальних витрат (рівнів) води 

весняного водопілля» наведенні на (рис.3.11), результати надані у Додатку В. 

 

 

 

Рисунок.3.11 - Діалогове вікно представлення результатів прогнозу 

максимальних витрат (рівнів) води весняного водопілля [33] 
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9. Оцінка якості складених прогнозів максимальних витрат (рівнів) 

води здійснюється після отримання спостережених величин  витрат і рівнів 

води в межах і-х водозборів за схемою: 

а) встановлення допустимої похибки прогнозу доп (м
3
/с, см), яка 

визначається за багаторічним рядом спостережень за максимальними 

витратами (рівнями) води весяного водопілля на річках або для mQ   

розраховується за формулю ; 

б) розрахунок похибки поточного прогнозу  (м
3
/с, см); 

 в) розрахунок критерію якості прогнозу - доп / . 

Прогноз вважається справджуваним, якщо відношення 0.1/ доп .  

При прогнозуванні максимальних витрат та рівнів води весняного 

водопілля 2018-2019 р. було складено перівірні прогнози по 24 гідрологічним 

постам (для різних дат випуску прогнозу загальна їх кількість становила 2 

прогнози на 10.01.2019, 15.01.2019, 20.01.2019 та дата Sm, усього 96 

прогнозів). Оцінено прогнозів –  по 17 постах. Справджуванність перівірених 

прогнозів становить 82% у дату Sm.  

Оцінка  прогнозування максимальних витрат вод за 2018-2019 р. у 

суббасейні р.Прип’ять представлена у Додатку Д.1. 

 

3.3 Розробка карт небезпек повеней в басейні Прип’яті  з метою 

просторового моніторингу стану водних об’єктів (в рамках ВПД ЄС) 

 

3.3.1 Картографічна форма представлення прогнозних величин при 

попередній прогностичній оцінці небезпек повеней 

 

В гідрологічних прогнозах для наявного представлення будь-якої 

величини у просторовому розподілі будують карти розподілу цих величин по 

території [16,17]. Очікувані значення максимальних витрат води не можуть 

бути представлені у вигляді карта-схем в зв’язку з залежністю не тільки 
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максимальних витрат води, а й їх модулів від розмірів водозборів. Метод 

прогнозу гідрологічних характеристик весняного водопілля на річках 

пропонується оцінювати розміри очікуваного водопілля у кожному році на 

підставі картосхем, побудованих для відносних величин – модульних 

коефіцієнтів весняного водопілля, що особливо є корисним для невивчених у 

гідрологічному відношенні річок.  

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 [16,17] 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 [33].  

По прогнозних значеннях максимальних модульних коефіцієнтів 

весняного водопілля qk та їх забезпеченості Р% будується карто-схема 

розподілу цих величин по території басейну Прип’яті шляхом віднесення 

прогнозних величин qk  і Р% до геометричних центрів тяжіння опорних 

водозборів і проведення ізоліній комп’ютерними засобами на основі аналізу 

гідрометеорологічної ситуації на водозборах.   

За допомогою комп’юторної програми «Surfer 12» [34] було 

побудованно карто-схеми спрогнозованих максимальних витрат води 

весняного водопілля (у вигляді модульних коефіцієнтів). Побудована карта 

модульних коєфіцієнтів, карта забезпеченності та карто-схема дат початку 

весняного водопілля у суббасейні р.Прип’ять за зимово-весняний період 
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2018-2019 рік. Приклад таких карто-схем при прогнозі максимальних витрат 

води весняного водопілля 2019 р. в басейні р. Прип’ять (при складанні 

прогнозу в дату накопичення максимальних снігозапасів – 15 січня) 

наведений на рис. 3.12 та 3.13 [33]. Таблиця вихідних данних для побудови 

карт наведена у Додатку Д.3. 

Формування весняного водопілля 2018-2019 р. відбувалося у вкрай 

складних умовах. Найвищим водопілля прогнозувалося в верхній течії 

р.Прип’ять та на заході басейну (при значеннях максимальних модульних 

коефіцієнтів qk =0.75-0.9), в центральній частині  території максимуми 

водопілля очікувалися на рівні норми ( qk =0.5), а в південній і південно-

східній частині – вони прогнозувалися майже у два рази нижчими за норму (

qk =0.5-0.25). 

 

 

 

Рисунок 3.12 -  Розподіл по території басейну Прип’яті та правих 

приток Середнього Дніпра прогнозних значень максимальних модульних 

коефіцієнтів весняного водопілля 2018-2019 р. (випуск прогнозу в дату 

настання максимальних снігозапасів – 15 січня)  
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Карто-схеми ймовірності настання у багаторічному розрізі 

максимальних витрат води  водопілля 2018-2019 р. (рис. 3.13) відповідають 

значенням Р% 5-10 і 20-40% відповідно до формування високих водопіль в 

верхів’ях Прип’яті і Птичі, 30-50% - для близьких до норми в центральній 

частині та 70-80% - для  максимумів нижчих за норму в басейнах рр. Горинь, 

Случ, Тетерів, Ірша,  Ірпінь.  

 

 

 

Рисунок 3.13 - Розподіл по території басейну Прип’яті та правих 

приток Середнього Дніпра забезпеченості (Р%) прогнозних значень 

максимальних витрат води весняного водопілля 2018-2019 р. (випуск 

прогнозу в дату настання максимальних снігозапасів – 15 січня)  

 

На гідрографах  (рис 3.14 та 3.15) можна побачити зміну рівнів води на 

притоках р.Прип’ять за 2018-2019 рік для постів р.Стохід м.Любешів та 

р.Ясельда смт. Береза (Білоруська частина). 
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Рисунок 3.14 Гідрограф р.Стохід м.Любешів за 2018-2019 рік 

 

 

 

Рисунок 3.15 Гідрограф р.Ясельда смт.Береза за 2018- 2019 рік 
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3.4 Прогноз дат початку весняного водопілля 

 

В комп’ютерному комплексі прогнозування дат початку водопілля та 

проходження його максимальних витрат чи рівнів води представляється у 

вигляді діалогового вікна (рис. 3.3). 

 

 

 

Рисунок 3.16 - Вигляд діалогового вікна «Результаты прогноза дат 

начала и прохождения максимальных расходов воды весеннего половодья» в 

дату настання максимальних снігозапасів 

 

1. Прогноз дат початку весняного водопілля  здійснюється (в дату 

максимальних снігозапасів  SmД ) за схемою: 

 а) визначається середня на певному водозборі дата максимальних 

снігозапасів за даними метеостанцій, що розташовані в його межах - SmД ; 

б) встановлюється декада, наступна після дати формування 

максимальних снігозапасів  SmД ; 
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в) визначається середньодекадна температура повітря за декаду, що є 

наступною після дати SmД : як середня на водозборі або для метеостанцій, 

розташованих близько до геометричних центрів басейнів (за метеопрогнозом 

температури повітря на 10 діб) - Со
1 ;  

г) розраховується  тривалість водовіддачі снігу t´в, що визначається за 

формулою (4.60) (при очікуваній температурі повітря Со
1
  до 3,5-5,5 °С)[38] 

 

1]64,1)50(16,0[]72,7)50(43,0[   îî
ât ,               (3.34) 

  

 де φ – географічна широта геометричних центрів  водозборів, в частках 

град.; 

  θ1 °С - середньодекадна температура повітря за декаду, наступну після 

Дsт, що визначається за метеорологічним прогнозом температури повітря на 

10 діб. 

Слід відзначити, що температура θ1,°С береться за метеопрогнозом по 

станції, яка розташована близько до геометричного центра водозбору; 

 д) прогнозується дата початку весняного водопілля у поточному році 

вД   за схемою  

 

         вt                                          (3.35) 

 

де SmД  – дата утворення максимальних запасів води в сніговому 

покриві; 

вt   – очікувана тривалість періоду від дати SmД  до дати початку 

водопілля вД  , д, встановлена за схемою; 

е) встановлюється ймовірність настання дат початку весняного 

водопілля на річках за кривими забезпеченостей для них ; 
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ж) прогнозні дати початку весняного водопілля представляються у 

вигляді: 

- таблиць прогнозних дат початку весняного водопілля як їх відхилення 

від середньобагаторічних дат за 

 

0)( ввв ДДД                                     (3.36) 

 

та інтервал очікуваних дат  вД  ± доп  при значенні допустимої похибки доп

, що дорівнює 3 добам; 

- карта-схеми очікуваних дат початку весняного водопілля шляхом 

віднесення прогнозних дат вД  до гідрологічних постів річок території;  

- картосхеми забезпеченості прогнозних дат початку весняного 

водопілля Р%; 

з) здійснюється оцінка прогнозу дат початку весняного водопілля на 

річках вД  , відносно спостережених дат вД , відповідно до формули (3.36) 

 

ввв ДДД  .                                  (3.37) 

 

За умови того, що похибка прогнозу дат початку весняного водопілля (

вД  ) менша або дорівнює допустимій  (при  використанні в методиці 

прогнозу дат початку водопілля прогнозної температури повітря навесні 

доп = 3 доби) прогноз вважається справдженим.       

          2. Оцінка якості складених прогнозів дат початку та максимальних 

витрат води весняного водопілля здійснюється після настання цих дат в 

межах і-х водозборів, як розрахунок відхилення вД   і 
mQД   від 

спостережених дат вД  і 
mQД .Прогноз вважається справджуваним якщо 

äîï  . 
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Результати пронозу дат початку весняного водопілля за 2018-2019 рік у 

суббасейні р.Прип’ять за допомогою програмного комплексу «Прип’ять» 

представлені у  Додатку В та Д2.                                                                                                                                 

На рис 3.17 можна побачити ,що спрогназовані дати початку водопілля 

для верхів’я Прип’яті і Птичі будуть спостерігатия  з 5-20 січня, з 5 по 15 

січня  у центральній частині басейну, та з 20-25 січня - у південнії частині р. 

Прип’ять. Пізні дати у південних басейнах зумовлені більш м’яким кліматом. 

 

 

 

Рисунок 3.17 Карто – схема дат початку водопілля (січнень місяць) в басейні 

Прип’яті  та невеликих приток Дніпра за 2018-2019 рік. 

 

Здійснена оцінка прогнозу прогнозів дат початку весняного водопілля 

(δ/δдоп). Оцінено прогнозів – по 25 постах. Справджуванність перівірених 

прогнозів становить 88% . 
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Висновки 

 

В результаті виконання магістерської роботи використана сучасна 

математична модель для прогназування максимальних витрат води та строків 

проходження весняних водопіль, яка реалізована автором при використанні 

програмного комплексу «Прип’ять». В роботі представлено приклад 

довгострокового територіального прогнозу максимальних витрат води 

весняного водопілля при використанні комп’ютерного комплексу „Прип’ять” 

для весняного водопілля 2018-2019 р. Крім того отримано такі висновки: 

1. Опис фізико-географічних характеристик трансграничного басейну 

р.Прип’ять показав ,що  Річка Прип’ять протікає по території південної 

Білорусіі та північно-західній частині України і впадає в р. Дніпро на 

Україні. Річки даної території належать до типу рівнинних з 

переважанням снігового живлення, несталим зимовим режимом з 

нестійким сніговим покривом у зв’язку з частими відлигами, які 

призводять до часткового або повного танення снігу і формування 

зимових паводків різної інтенсивності та водності. Строки початку 

водопіль коливаються від кінця лютого до початку березня, а 

закінчення водопілля припадає на середину-кінець квітня. 

2. Басейн р.Прип’яті є одним з п’яти суббасейнів річкового басейну 

Дніпра за басейновим принципом Водної Рамкової Директиви 

Європейського Союзу 2000/60/ЄС (ВРД ЄС) від 23 жовтня 2000 року 

(для Української частини басейну) та документа «Водная инициатива 

Европейского союза  для стран Восточного партнерства ВИЕС+ 

(EUWI+)» (для Білоруської частини басейну). В різних регіонах 

басейну важливим питанням постає класифікація річок і гідрографічне 

районування території України і Білорусії, що дасть змогу покращити 

систему управління в галузі використання і охорони вод та відтворення 

водних ресурсів країни, у тому числі й малих річок.  
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3. В роботі за математичною моделью довгострокового прогнозу 

максимальних витрат води весняного водопілля при використанні 

комп’ютерного комплексу „Прип’ять” для попередньої прогностичної 

оцінки небезпек повеней здійснено випуск довгострокового прогнозу 

максимальних витрат води та дат початку весняного водопілля 2018-

2019 р.  

4. При прогнозуванні максимальних витрат та рівнів води весняного 

водопілля 2018-2019 р. було складено перівірні прогнози по 24 

гідрологічним постам (для різних дат випуску прогнозу загальна їх 

кількість становила 2 прогнози на 10.01.2019, 15.01.2019, 20.01.2019 та 

дата Sm, усього 96 прогнозів).  

5. Побудовані картосхеми модульних коефіцієнтів  максимальних витрат 

води та дат початку весняного водопілля на території суббасейну 

р.Прип’яті. При цьому найвищим водопілля прогнозувалося в верхній 

течії р.Прип’ять та на заході басейну (при значеннях максимальних 

модульних коефіцієнтів qk =0.75-0.9), в центральній частині  території 

максимуми водопілля очікувалися на рівні норми ( qk =0.5), а в 

південній і південно-східній частині – вони прогнозувалися майже у 

два рази нижчими за норму ( qk =0.5-0.25).  

6. Картосхеми ймовірності настання у багаторічному розрізі 

максимальних витрат води  водопілля 2018-2019 р. відповідають 

значенням Р% 5-10 і 20-40% відповідно до формування високих 

водопіль в верхів’ях Прип’яті і Птичі, 30-50% - для близьких до норми 

в центральній частині та 70-80% - для  максимумів нижчих за норму в 

басейнах рр. Горинь, Случ, Тетерів, Ірша,  Ірпінь. 

7. Здійснена оцінка прогнозу максимальних витрат води весняного 

водопілля (δ/δдоп), Оцінено прогнозів – по 17 постах. Справджуванність 

перівірених прогнозів становить 82% у дату Sm. 
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8. Здійснено прогноз строків початку і дат настання весняного водопілля 

2018-2019 р. Прогнозні величини представлені у вигляді карто-схеми, 

на якій відображається зміна дат початку водопілля для верхів’я 

Прип’яті і Птичі, які будуть спостерігатися з 5 по 15 січня  у 

центральній частині басейну та з 20-25 січня у південних притоках р. 

Прип’ять. Пізні дати у південних частинах басейну зумовлені більш 

м’яким кліматом. 

9. Здійснена оцінка прогнозу прогнозів дат початку весняного водопілля 

(δ/δдоп). Оцінено прогнозів – по 25 постах. Справджуванність 

перівірених прогнозів становить 88% . 

Таким чином, використання сучасної математичної моделі 

довгострокового прогнозу максимальних витрат води і строків 

проходження  весняного водопілля дає змогу  виконувати просторовий 

моніторинг за станом водного об’єкта. Використання комп’ютерного 

комплексу «Прип’ять» дає змогу автоматизувати роботу з великим 

обсягом базових гідрометеорологічних данних; виконувати прогноз 

максимальних витрат води, дат початку та проходження максимальних 

рівнів води весняного водопілля для здійснення аналізу моніторингу за 

станом формування весняного водопілля поточного року.  
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Додаток А - Перелік гідрологічних постів на р.Прип’ять 

  

Indeks OI_Gidro Hidro OBL 

Період 

спостережень 

за стоком 

води  

1 2 3 4 5 

79396 33 
Прип'ять - смт 

Чернічі 
Белгідромет 1930-2015 

79384 15 
Прип'ять - 

м.Мозирь 
Белгідромет 1876-2015 

79361 32 
Прип’ять-

c.Річиця 
Волинська 

1962-90, 91-

2015 

79365 13 
Прип’ять- 

с.Любязь 
Волинська 

1963-88, 91-

2015 

79409 21 Тур’я-м.Ковель Волинська 

1923-33, 

39,41,43,46-

15 

79424 18 
Стохід-смт 

Любешів 
Волинська 

1924-

33,41.47-49, 

61-74, 76-88, 

90-2015 

79473 40 Стир- с.Щурівці Волинська 1956-2015 

79477 24 Стир-м.Луцьк Волинська 
1923-33,35-

41,44-2015 
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Продовження додатку А 
 

79485 42 Стир-с.Млинок Рівненська 1961-2006 

79513 31 
Горинь-смт 

Ямпіль 
Хмельницька 

1935-

41,43,45-88, 

91-2006 

79518 46 Горинь-с.Оженін Рівненська 1946-2006 

79521 47 
Горинь-

с.Деражне 
Рівненська 

1958-2006 

79524 48 
Горинь-

с.Дубровиця 
Рівненська 1980-2006 

79527 49 
Горинь-смт 

Річиця 
Белгідромет 1922-2006 

79543 51 Случ-с.Громада Житомирська 
1926-41,45-

2006 

79545 29 

Случ-

м.Новоград 

Волинський 

Житомирська 1974-2006 

79549 19 Случ-м.Сарни Рівненська 
1921-

33,41,43,2006 

79358 56 
Уборть-с.Рудня-

Іванівська 
Житомирська 

1928-41,59-

2006 

79596 57 Уборть-с.Перга Житомирська 1954-2006 

79601 58 
Уборть-

с.Красноберіжжя 
Белгідромет 1926-2006 

79694 64 Уж-м.Коростень Житомирська 1954-2006 

79701 65 
Норин-

с.Словенщина 
Житомирська 1961-2006 

80077 67 
Тетерів-

м.Житомир 
Житомирська 1925-2006 

80605 74 
Тетерів -смт 

Іванків 
Белгідромет 

- 

80090 73 Ірша-с.Українка Київська 1926-2006 
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Продовження додатку А 
 

80099 76 
Ірпінь-

с.Мостище 
Київська 1954-2006 

80295 78 Рось-с.Фесюри Київська 
1936-41, 52-

2006 

80302 80 
Рось-м.Корсунь 

Шевченківський 
Київська 1929-2006 

79432 39 
Ясельда - 

с.Береза 
Белгідромет -  

  45 
Цна - 

с.Дятловичі 
Белгідромет 1954-1985 

79571 54 Случ - с.Ленін Белгідромет 1944-2006 

79621 59 
Птич -

с.Комаріно 
Белгідромет 1913-2006 
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Додаток Б - Морфометричні характеристики річок правобережжя 

Прип’яті та невеликих приток Дніпра 

№ 

Пос

та 

Річка-пункт 

Площа 

водо- 

зборів 

F, км
2 

Середня 

висота 

водо- 

зборів 

Нср,м 

Ухил 

річки 

І, ‰ 

 

fо, 

% 

 

fб, 

% 

 

fл, 

% 

1 Припять-с.Річиця 2210 170 0,2 <1 15 32 

2 Припять-с.Люб’язь 6100 170 0,2 1 16 26 

4 
Вижевка-смт ст. 

Вижевка 
722 190 0,7 <1 9 21 

5 Туря-с.Ягідне 502 210 1,7 <1 7 18 

6 Туря-м.Ковель 1480 100 1,1 <1 6 17 

7 Туря-с.Бузакі 2630 180 0,8 <1 10 20 

8 Стохід-с.Малинівка 692 200 0,9 <1 9 8 

9 Стохід-с.Гулівка 1420 190 0,6 <1 9 19 

10 Стохід-смт Любєшов 2970 180 0,4 <1 8 35 

11 Стир-с.Щурівці 2020 240 2,1 <1 9 26 

12 Стир-м.Луцьк 7200 230 0,7 <1 6 16 

13 Стир-с.Млинок 10900 210 0,4 <1 5 24 

14 Радостовка-с.Трійця 316 220 0,7 0 12 16 

16 Іква-Млинівська ГЕС 1960 270 1,3 <1 7 20 

17 Горинь-смт Ямполь 1400 320 1,6 <1 1 4 

18 Горинь-с.Оженін 5860 280 0,7 <1 2 17 

19 Горинь-с.Деражне 9160 260 0,5 <1 2 12 

20 Вирка-с.Сварині 231 160 0,7 0 13 31 

21 Случ-с.ВеликаКлітна 232 320 1,3 <1 0 3 

22 Случ-с.Громада 2480 300 0,7 <1 5 4 
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Продовження додатку Б 

23 
Случ-м.Новоград-

Волинський 
7460 260 0,5 <1 9 11 

24 Случ-м.Сарни 13300 230 0,4 <1 5 17 

25 Хомора-смт Понінка 1410 280 1,0 <1 1 11 

26 Тня-с.Броніки 982 230 0,8 <1 1 16 

27 Смолка-с.Сусли 632 230 0,8 <1 2 30 

28 Льва-с.Осницьк 276 180 0,9 0 3 47 

29 
Уборть-с.Рудня 

Іванівська 
776 210 0,5 <1 5 19 

30 Уборть-с.Перга 2880 190 0,5 <1 4 67 

31 Уж-м.Коростень 1450 - - <1 2 28 

32 Уж-с.Поліське 5690 - - <1 6 21 

33 Жерів-с.Вязівка 1360 - - <1 4 27 

34 Норін-с.Славенщина 804 - - <1 2 13 

35 Гребля-уроч.Брод 553 - - <1 4 50 

36 Ілля-с.Лубянка 300 - - <1 <1 52 

37 Тетерів-с.Троща 227 - - <1 1 8 

38 Тетерів-Житомір 5270 - - <1 2 16 

39 Тетерів-с.Макалевичи 7890 - - <1 2 21 

40 
Гнілопятьс.Головинк

а 
1200 - - 0 2 9 

41 Гуйва-с.Городківка 312 - - <1 <1 6 

42 
Ірша-смт Володарськ-

Волинський 
208 - - <1 <1 5 

43 Ірша-с.Українка 2600 - - <1 2 20 

44 Ірпень-с.Мостище 2810 - - <1 1 27 

95 Рось-с.Круподеренці 618 - - <1 0 8 

96 Рось-с.Фесюра 3900 - - 0 <1 8 
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Продовження додатку Б 

97 
Рось-Стеблевська 

ГЕС 
10000 - - <1 <1 10 

98 
Рось-м.Корсунь-

Шевченківський 
10300 - - <1 <1 10 

99 Роська-с.Скала 309 - - <1 0 9 

100 Растовиця-с.Марюши 1390 - - <1 <1 6 

101 Росава-смт Міронівка 846 - - <1 0 4 
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Додаток В - Результати прогнозу максимальних витрат вод за 2018-2019 рік у суббасейні р.Прип’ять 

 

Index OI_Hydro Hydro S1 S1L SR X10 kB X1 XB kXB QP KQP LSR 

79361 32 Прип’ять-c.Річиця 13,5 14,02 14,02 28 0,85 23,87 37,89 0,63 14,7 1,75 22,23 

79365 13 Прип’ять- с.Люб'язь 15,43 15,91 15,91 28 0,85 23,87 39,78 0,66 6,8 0,7 21,44 

79409 21 Тур’я-м.Ковель 18 18,37 18,37 28 0,85 23,77 42,14 0,7 4,9 1,42 20,4 

79424 18 Стохід-смт Любешів 13,67 14,24 14,24 32 0,85 27,25 41,49 0,58 8,2 0,67 19,67 

79473 40 Стир- с.Щуровичі 32,5 33,51 33,51 37 0,84 31,15 64,66 0,8 13,9 1,41 20,47 

79477 24 Стир-м.Луцьк 26,67 27,18 27,18 33 0,84 27,81 54,99 0,71 29,7 1,12 24,48 

79485 42 Стир-с.Млинок 23,62 24,3 24,3 33 0,85 27,93 52,23 0,68 49,9 1,25 22,28 

79513 31 Горинь-смт Ямпіль 2 2,01 2,01 24 0,84 20,12 22,13 0,3 5,44 1,13 24 

79518 46 Горинь-с.Оженін 15,25 15,56 15,56 20 0,84 16,82 32,38 0,44 24,4 1,22 22,76 

79521 47 Горинь-с.Деражне 16 16,23 16,23 21 0,84 17,7 33,93 0,46 28,5 0,84 22,37 

79524 48 Горинь-с.Дубровиця 15,88 16,15 16,15 29 0,84 24,49 40,64 0,53 28,5 *** 24,11 

79543 51 Случ-с.Громада 17 17,08 17,08 24 0,84 20,1 37,18 0,47 3,9 0,67 17,2 

79545 29 
Случ-

м.НовоградВолинський 
18,8 19,05 19,05 27 0,84 22,68 41,73 0,58 13,4 0,58 17,41 

79549 19 Случ-м.Сарни 17,83 18,19 18,19 27 0,84 22,8 40,99 0,57 32,4 0,77 20,84 

79358 56 Уборть-с.Рудня-Іванівська 14,33 14,66 14,66 27 0,85 22,87 37,53 0,5 1 0,29 19,34 

79596 57 Уборть-с.Перга 16 17,29 17,29 25 0,85 21,25 38,54 0,52 1,5 0,14 19,22 

79694 64 Уж-м.Коростень 15,5 16,02 16,02 25 0,85 21,16 37,18 0,5 4,35 1,33 20,01 

79701 65 Норин-с.Словенщина 29 29,45 29,45 24 0,85 20,44 49,89 0,6 8,8 3,25 12 

80077 67 Тетерів-м.Житомир 50,67 51,64 51,64 26 0,84 21,82 73,46 1,01 5,2 0,41 15,78 

80605 74 Тетерів -смт Іванків 36,86 37,79 37,79 28 0,84 23,62 61,41 0,83 37,2 0,91 20,97 

80090 73 Ірша-с.Українка 16,67 17,07 17,07 31 0,85 26,21 43,28 0,56 7,8 1,39 20,23 

80099 76 Ірпінь-с.Мостище 56,5 58,33 58,33 25 0,84 21,07 79,4 1,03 8,4 1,44 10,5 

80295 78 Рось-с.Фесюри 68,33 68,99 68,99 19 0,84 15,92 84,91 1,18 11,7 1,57 17,95 

80302 80 
Рось-м.Корсунь 

Шевченківський 
69,6 70,44 70,44 26 0,84 21,75 92,19 1,2 30,9 1,9 14,57 

 

  1
2

9
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Продовження додатку В 
 

Index OI_Hydro Hydro kL T2 DF1 DF2 Kqm QRm P% DOPQRm IntQ1 IntQ2 

79361 32 Прип’ять-c.Річиця 0,45 1,87 3,99 9,52 0,73 37,11 45 7,42 29,69 44,53 

79365 13 Прип’ять- с.Люб'язь 0,42 1,98 -1,3 1,08 0,3 29,28 85 5,86 23,42 35,14 

79409 21 Тур’я-м.Ковель 0,4 2,03 1,77 6,78 0,89 36,88 45 7,38 29,5 44,26 

79424 18 Стохід-смт Любешів 0,37 1,8 -0,91 1,29 0,22 15,68 96 3,14 12,54 18,82 

79473 40 Стир- с.Щуровичі 0,44 1,8 1,11 6,6 1,15 53,43 35 10,69 42,74 64,12 

79477 24 Стир-м.Луцьк 0,48 1,69 0,5 4,41 0,91 131,04 45 26,21 104,83 157,25 

79485 42 Стир-с.Млинок 0,44 1,71 1,26 5,61 0,84 146,5 45 29,3 117,2 175,8 

79513 31 Горинь-смт Ямпіль 0,48 0,9 4,88 3,51 0,21 12,94 92 2,59 10,35 15,53 

79518 46 Горинь-с.Оженін 0,46 1,08 3,23 1,75 0,38 69,03 85 13,81 55,22 82,84 

79521 47 Горинь-с.Деражне 0,45 1,08 3,09 1 0,41 86,38 78 17,28 69,1 103,66 

79524 48 Горинь-с.Дубровиця 0,46 1,24 *** *** *** *** *** *** *** *** 

79543 51 Случ-с.Громада 0,35 0,9 1,23 -0,67 0,43 38,39 65 7,68 30,71 46,07 

79545 29 
Случ-

м.НовоградВолинський 
0,35 1,12 3,67 -5,09 0,62 143,38 72 28,68 114,7 172,06 

79549 19 Случ-м.Сарни 0,4 1,32 5,45 -6,45 0,6 406,98 72 81,4 325,58 488,38 

79358 56 Уборть-с.Рудня-Іванівська 0,39 1,27 1,87 -3,77 0,48 26,45 65 5,29 21,16 31,74 

79596 57 Уборть-с.Перга 0,38 1,27 0,5 -2,9 0,51 52,88 65 10,58 42,3 63,46 

79694 64 Уж-м.Коростень 0,4 1,2 10,46 -9,51 0,28 21,52 85 4,3 17,22 25,82 

79701 65 Норин-с.Словенщина 0,24 0,9 25,39 
-

19,56 
0,42 19,59 65 3,92 15,67 23,51 

80077 67 Тетерів-м.Житомир 0,3 9 -16,17 -6,87 0,23 54,54 92 10,91 43,63 65,45 

80605 74 Тетерів -смт Іванків 0,4 9,56 -9,48 -0,95 0,12 23,81 98 4,76 19,05 28,57 

80090 73 Ірша-с.Українка 0,4 1,2 2,1 8,38 0,33 65,21 85 13,04 52,17 78,25 

80099 76 Ірпінь-с.Мостище 0,21 4,33 -9,21 5,65 0,6 33,72 65 6,74 26,98 40,46 

80295 78 Рось-с.Фесюри 0,3 5 -14,98 -9,13 0,14 16,93 92 3,39 13,54 20,32 

80302 80 
Рось-м.Корсунь 

Шевченківський 
0,25 4,67 -14,98 -9,23 0,15 44,8 92 8,96 35,84 53,76 
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Продовження додатку В 
 

Index OI_Hydro Hydro HRm kHm DOPHRm IntH1 IntH2 HZp kHZp HNB kHNB 

79361 32 Прип’ять-c.Річиця 338 1,01 68 270 406 305 33 335 3 

79365 13 Прип’ять- с.Люб'язь 291 0,95 58 233 349 285 6 338 -47 

79409 21 Тур’я-м.Ковель 269 0,92 54 215 323 327 -58 340 -71 

79424 18 Стохід-смт Любешів 216 0,85 43 173 259 220 -4 240 -24 

79473 40 Стир- с.Щуровичі 243 1,03 49 194 292 200 43 215 28 

79477 24 Стир-м.Луцьк 575 1 115 460 690 467 108 500 75 

79485 42 Стир-с.Млинок 355 1,08 71 284 426 298 57 350 5 

79513 31 Горинь-смт Ямпіль 355 0,7 71 284 426 537 -182 550 -195 

79518 46 Горинь-с.Оженін 169 0,73 34 135 203 150 19 240 -71 

79521 47 Горинь-с.Деражне 363 0,94 73 290 436 320 43 350 13 

79524 48 Горинь-с.Дубровиця *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

79543 51 Случ-с.Громада 271 0,8 54 217 325 285 -14 427 -156 

79545 29 
Случ-м.Новоград 

Волинський 
289 0,67 58 231 347 420 -131 460 -171 

79549 19 Случ-м.Сарни 493 1,02 99 394 592 450 43 520 -27 

79596 57 Уборть-с.Перга 270 0,62 54 216 324 450 -180 470 -200 

79694 64 Уж-м.Коростень 11 0,03 2 9 13 183 -172 404 -393 

79701 65 Норин-с.Словенщина 10 *** 2 8 12 *** *** 310 -300 

80077 67 Тетерів-м.Житомир 28 0,08 6 22 34 350 -322 520 -492 

80605 74 Тетерів -смт Іванків 12 *** 2 10 14 270 -258 380 -368 

80090 73 Ірша-с.Українка 33 0,11 7 26 40 280 -247 300 -267 

80099 76 Ірпінь-с.Мостище 17 0,04 3 14 20 430 -413 490 -473 

80295 78 Рось-с.Фесюри 7 0,02 1 6 8 *** *** *** *** 

80302 80 
Рось-м.Корсунь 

Шевченківський 
23 0,04 5 18 28 505 -482 917 -894 
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Продовження додатку В 

 

Index OI_Hydro Hydro HSNB kHSNB Hmm kHmm DSm 

79361 32 Прип’ять-c.Річиця 370 -32 373 -35 10.янв.19 

79365 13 Прип’ять- с.Люб'язь 302 -11 283 8 12.янв.19 

79409 21 Тур’я-м.Ковель *** *** 389 -120 15.янв.19 

79424 18 Стохід-смт Любешів 260 -44 298 -82 18.янв.19 

79473 40 Стир- с.Щуровичі 315 -72 293 -50 14.янв.19 

79477 24 Стир-м.Луцьк 560 15 715 -140 15.янв.19 

79485 42 Стир-с.Млинок 360 -5 435 -80 14.янв.19 

79513 31 Горинь-смт Ямпіль *** *** 656 -301 10.янв.19 

79518 46 Горинь-с.Оженін 300 -131 321 -152 15.янв.19 

79521 47 Горинь-с.Деражне *** *** 485 -122 15.янв.19 

79524 48 Горинь-с.Дубровиця *** *** *** *** 14.янв.19 

79543 51 Случ-с.Громада 440 -169 427 -156 20.янв.19 

79545 29 Случ-м.Новоград Волинський 650 -361 726 -437 23.янв.19 

79549 19 Случ-м.Сарни 609 -116 620 -127 21.янв.19 

79358 56 Уборть-с.Рудня-Іванівська *** *** *** *** 25.янв.19 

79596 57 Уборть-с.Перга 486 -216 530 -260 25.янв.19 

79694 64 Уж-м.Коростень *** *** 582 -571 25.янв.19 

79701 65 Норин-с.Словенщина *** *** *** *** 25.янв.19 

80077 67 Тетерів-м.Житомир 640 -612 668 -640 25.янв.19 

80605 74 Тетерів -смт Іванків *** *** 402 -390 24.янв.19 

80090 73 Ірша-с.Українка *** *** 396 -363 22.янв.19 

80099 76 Ірпінь-с.Мостище *** *** 483 -466 23.янв.19 

80295 78 Рось-с.Фесюри *** *** 732 -725 25.янв.19 

80302 80 Рось-м.Корсунь Шевченківський *** *** 723 -700 25.янв.19 
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Додаток Д.1 – Оцінка  прогнозування максимальних витрат вод за 2018-2019 р. у суббасейні р.Прип’ять 

 

Index OI_Hydro Hydro F SigmQm DOPQm QRm Qm d_Qm KRQm HRm 

79361 32 Прип’ять-c.Річиця 2210 57,1 38,49 37,11 16,2 -20,91 0,54 338 

79365 13 Прип’ять- с.Люб'язь 6100 84,3 56,82 29,28 12,6 -16,68 0,29 291 

79409 21 Тур’я-м.Ковель 1480 46,9 31,61 36,88 6,5 -30,38 0,96 269 

79424 18 Стохід-смт Любешів 2970 50,5 34,04 15,68 11 -4,68 0,14 216 

79473 40 Стир- с.Щуровичі 2020 39,2 26,42 53,43 16,6 -36,83 1,39 243 

79485 42 Стир-с.Млинок 10900 98,5 66,39 146,5 68,4 -78,1 1,18 355 

79513 31 Горинь-смт Ямпіль 1400 34,3 23,12 12,94 6,3 -6,64 0,29 355 

79518 46 Горинь-с.Оженін 5860 157 105,82 69,03 29,8 -39,23 0,37 169 

79521 47 Горинь-с.Деражне 9160 161 108,51 86,38 31,5 -54,88 0,51 363 

79524 48 Горинь-с.Дубровиця 12000 240 161,76 *** *** *** *** *** 

79543 51 Случ-с.Громада 2480 89 59,99 38,39 5,7 -32,69 0,54 271 

79358 56 Уборть-с.Рудня-Іванівська 776 40,3 27,16 26,45 11 -15,45 0,57 *** 

79596 57 Уборть-с.Перга 2880 83,3 56,14 52,88 7,4 -45,48 0,81 270 

79694 64 Уж-м.Коростень 1450 69 46,51 21,52 *** *** *** 11 

79701 65 Норин-с.Словенщина 804 108 72,79 19,59 14,4 -5,19 0,07 10 

80077 67 Тетерів-м.Житомир 5270 198 133,45 54,54 19,9 -34,64 0,26 28 

80605 74 Тетерів -смт Іванків 12400 164 110,54 23,81 *** *** *** 12 

80090 73 Ірша-с.Українка 2600 165 111,21 65,21 *** *** *** 33 

80099 76 Ірпінь-с.Мостище 2810 49 33,03 33,72 *** *** *** 17 

80295 78 Рось-с.Фесюри 3900 125 84,25 16,93 *** *** *** 7 

80302 80 Рось-м.КорсуньШевченківський 10300 318 214,33 44,8 *** *** *** 23 

79477 24 Стир-м.Луцьк 7200 130 87,62 131,04 23,8 -107,2 1,22 575 

79545 29 Случ-м.НовоградВолинський 7460 245 165,13 143,38 20,7 -122,7 0,74 289 

79549 19 Случ-м.Сарни 13300 718 483,93 406,98 64,8 -342,2 0,71 493 
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Продовження додатку Д.1 

 

Index OI_Hydro Hydro DOPHm Hm dHm KRHm ID 

79361 32 Прип’ять-c.Річиця 20 309 -29 1,45 1 

79365 13 Прип’ять- с.Люб'язь 30 270 -21 0,7 2 

79409 21 Тур’я-м.Ковель 30 215 -54 1,8 5 

79424 18 Стохід-смт Любешів 15 223 7 0,47 6 

79473 40 Стир- с.Щуровичі 32 143 -100 3,12 8 

79477 24 Стир-м.Луцьк 60 336 -239 3,98 9 

79485 42 Стир-с.Млинок 25 303 -52 2,08 10 

79513 31 Горинь-смт Ямпіль 48 296 -59 1,23 12 

79518 46 Горинь-с.Оженін 35 87 -82 2,34 13 

79521 47 Горинь-с.Деражне 35 175 -188 5,37 14 

79524 48 Горинь-с.Дубровиця 30 *** *** *** 15 

79543 51 Случ-с.Громада *** 70 -201 *** 17 

79545 29 Случ-м.Новоград Волинський 78 141 -148 1,9 18 

79549 19 Случ-м.Сарни *** 273 -220 *** 19 

79358 56 Уборть-с.Рудня-Іванівська *** *** *** *** 21 

79596 57 Уборть-с.Перга 52 151 -119 2,29 22 

79694 64 Уж-м.Коростень 50 *** *** *** 25 

79701 65 Норин-с.Словенщина *** 290 280 *** 26 

80077 67 Тетерів-м.Житомир 78 96 68 0,87 27 

80605 74 Тетерів -смт Іванків 45 *** *** *** 28 

80090 73 Ірша-с.Українка 42 *** *** *** 29 

80099 76 Ірпінь-с.Мостище *** *** *** *** 30 

80295 78 Рось-с.Фесюри *** *** *** *** 31 

80302 80 Рось-м.Корсунь Шевченківський *** *** *** *** 32 
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Додаток  Д.2  - Оцінка прогнозу дат початку весняного водопілля за 2018-2019 рік у суббасейні р.Прип’ять за 

допомогою програмного комплексу «Прип’ять»  

Index OI_Hydro Hydro DBR RDB SRDB PDB dDBSR DB dDB RDQm SRDQm PDQm 

79361 32 
Прип’ять-

c.Річиця 
15.01.2019 7,2 9,3 4,4 -53 02.02.2019 18 19,2 26,3 21,4 

79365 13 
Прип’ять- 

с.Люб'язь 
16.01.2019 7,2 10,3 7,4 -53 02.02.2019 17 3,3 31,3 7,5 

79409 21 Тур’я-м.Ковель 18.01.2019 6,2 6,3 4,4 -47 02.02.2019 15 14,2 18,3 18,4 

79424 18 
Стохід-смт 

Любешів 
23.01.2019 7,2 10,3 3,4 -46 31.01.2019 8 19,2 16,3 16,4 

79473 40 
Стир- 

с.Щуровичі 
16.01.2019 1,2 2,3 1,4 -45 02.02.2019 17 12,2 14,3 9,4 

79477 24 Стир-м.Луцьк 17.01.2019 28,2 2,3 2,4 -44 08.02.2019 22 14,2 19,3 13,4 

79485 42 Стир-с.Млинок 17.01.2019 8,2 6,3 2,4 -48 02.02.2019 16 22,2 23,3 19,4 

79513 31 
Горинь-смт 

Ямпіль 
13.01.2019 3,2 3,3 4,4 -49 12.02.2019 30 11,2 16,3 21,4 

79518 46 
Горинь-

с.Оженін 
18.01.2019 1,2 4,3 4,4 -45 26.01.2019 8 12,2 18,3 10,4 

79521 47 
Горинь-

с.Деражне 
18.01.2019 1,2 4,3 1,4 -45 02.02.2019 15 22,2 22,3 13,4 

79524 48 
Горинь-

с.Дубровиця 
17.01.2019 1,2 4,3 1,4 -46 - *** 22,2 22,3 13,4 

79543 51 Случ-с.Громада 22.01.2019 5,2 5,3 2,4 -42 31.01.2019 9 13,2 19,3 13,4 

79545 29 

Случ-

м.Новоград 

Волинський 

26.01.2019 8,2 5,3 2,4 -38 31.01.2019 5 24,2 21,3 28,4 
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» Продоіження Додатоку   Д.2

79549 19 Случ-м.Сарни 25.01.2019 7,2 6,3 6,4 -40 30.01.2019 5 14,2 22,3 4,5 

79358 56 
Уборть-с.Рудня-

Іванівська 
30.01.2019 7,2 9,3 3,4 -38 30.01.2019 0 26,2 21,3 15,4 

79596 57 Уборть-с.Перга 30.01.2019 6,2 8,3 2,4 -37 30.01.2019 0 10,2 24,3 4,5 

79694 64 Уж-м.Коростень 29.01.2019 5,2 7,3 3,4 -37 - *** 13,2 21,3 3,5 

79701 65 
Норин-

с.Словенщина 
31.01.2019 7,2 7,3 31,1 -35 04.02.2019 4 10,2 18,3 7,4 

80077 67 Тетерів-м.Житомир 29.12.2018 6,2 5,3 1,4 -66 02.02.2019 35 18,2 21,3 27,4 

80605 74 Тетерів -смт Іванків 29.12.2018 11,2 6,3 28,4 -67 - *** 2,3 25,3 16,4 

80090 73 Ірша-с.Українка 26.01.2019 6,2 9,3 9,4 -42 - *** 11,2 23,3 28,4 

80099 76 Ірпінь-с.Мостище 03.01.2019 6,2 4,3 30,3 -60 - *** 10,2 18,3 8,4 

80295 78 Рось-с.Фесюри 03.01.2019 5,2 5,3 1,4 -61 - *** 12,2 20,3 27,4 

80302 80 
Рось-м.Корсунь 

Шевченківський 
03.01.2019 5,2 5,3 1,4 -61 - *** 14,2 22,3 28,4 
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Додаток Д.3 – Вихідні данні для побудови карто-схем карт небезпек 

повеней в басейні Прип’яті  з метою просторового моніторингу стану водних 

об’єктів (в рамках ВПД ЄС). 

 
X Y qm,% P,% Data 

138,3147654 274,8000829 0,73 45 18.01 

199,8477394 313,6131896 0,3 85 20.01 

160,0879716 219,893737 0,89 45 22.01 

214,0476564 253,9735379 0,22 96 26.01 

198,9010782 119,5476564 1,15 35 19.01 

192,2744503 181,0806304 0,91 45 21.01 

272,7406469 271,0134384 0,84 45 21.01 

262,3273744 61,80132705 0,21 92 16.01 

277,4739526 111,0277062 0,38 85 21.01 

288,8338863 151,7341351 0,41 78 22.01 

306,8204479 243,5602654 0 0 21.01 

357,9401493 49,49473227 0,43 65 25.01 

398,6465782 146,0541683 0,62 72 29.01 

342,7935711 210,4271256 0,6 72 28.01 

425,15309 182,0272915 0,48 65 01.01 

420,4197844 239,7736209 0,51 65 02.01 

451,6596019 174,4540024 0,28 85 01.01 

469,6461635 236,9336374 0,42 65 03.01 

450,7129407 83,57453321 0,23 92 26.01 

578,5121943 181,0806304 0,12 98 25.01 

497,0993365 172,5606801 0,33 85 29.01 

573,8840732 103,8751554 0,6 65 29.01 

569,6766903 20,77934444 0,14 92 30.01 

523,3954792 8,157195941 0,15 92 29.01 

 


