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РОЗРАХУНКОВІ ТА ПРОГНОЗНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ 

ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНО – ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ 

ПРИЧОРНОМОРСЬКОЇ НИЗОВИНИ 

 
У публікації наведені результати дослідження весняного водопілля, як найбільш багатоводної фази рівнинних 

річок України, є катастрофічний розвиток ситуацій під час проходження водопілля коли спостерігаються підйоми рівнів, 

вихід води на заплаву, затоплення сільськогосподарських угідь, доріг тощо. Наслідки від повеней можуть бути 

небезпечними, в нашій країні більш ніж 40 років не враховані водопілля рідкісної ймовірності перевищення (які 

спостерігалися й на території північно-західної частини Причорноморської низовини), вони в свою чергу не враховані 

при розробці нормативного документу  СНіП 2.01.14-83[1]. Для гідрологічної науки та практики важливим є уточнення 

розрахункових величин максимального стоку річок регіону на сучасних вихідних даних та прогнозування 

максимального стоку цього періоду. 

Ключові слова: максимальний стік, весняне водопілля, довгостроковий прогноз. 

 

В публикации приводятся результаты исследования весеннего половодья, как наиболее многоводной фазы 

равнинных рек Украины, которое является причиной катастрофического развития ситуаций при прохождении 

половодья, когда наблюдаются подъемы уровней, выход воды на пойму, затопление сельскохозяйственных угодий, 

дорог и тому подобное. Последствия наводнений могут быть опасными, в нашей стране более 40 лет не учтены 

половодья редкой вероятности превышения (которые наблюдались и на территории северо-западной части 

Причерноморской низменности), они в свою очередь не учтены при разработке нормативного документа СНиП 2.01.14-

83[1]. Для гидрологической науки и практики важным является уточнение расчетных величин максимального стока рек 

региона на основе современных исходных данных и прогнозирования максимального стока этого периода. 

Ключевые слова: максимальный сток, весеннее половодье, долгосрочный прогноз. 

 

The publication presents the results of the study of spring water, as the most rich-water phase of the plain rivers of 

Ukraine, is the catastrophic development of situations during the passage of the waterfalls when observed levels rise, water 

outflow to the floodplain, flooding of agricultural lands, roads, etc. The consequences of flooding can be dangerous, in our 

country for more than 40 years, the waterfalls of the rare probability of excess (which were observed in the north-western part of 

the Black Sea lowlands) were not taken into account, they in their turn were not taken into account in the development of a 

normative document SNiP 2.01.14-83 [1]. For hydrological science and practice, it is important to clarify the estimated values of 

the maximum runoff of the rivers of the region on the current source data and forecast the maximum runoff of this period. 

 Key words: maximum runoff, spring flood, long-term forecast. 

 

Для уточнення розрахункових характеристик весняного водопілля в роботі використані 

формули,  що засновані на геометричній моделі гідрографів паводків та водопіль [2], за якими 

максимальний модуль стоку дорівнює:  
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припливу, м
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;F Ғ площа водозборів, км

2
; К0  Ғ коефіцієнт схилової трансформації паводків 

(водопіль); Ym Ғ максимальний шар стоку паводків (водопіль), мм. 

Методика територіальних довгострокових прогнозів шарів стоку та максимальних витрат 

води весняного водопілля заснована на регіональних залежностях цих величин від кількості 

вологи на басейні (виражених у модульних коефіцієнтах) 3 . Прогноз шарів стоку чи 

максимальних витрат води весняного водопілля у вигляді відносних їх значень відбувається з 

урахуванням знаку дискримінантної функції LQХ kakakaaDF
пп 3210 . 

До вектор-предиктора дискримінантної функції віднесені величини максимальних запасів 

води в сніговому покриві ( mS ) і весняних опадів ( 1X  та 2X ), індекс зволоження ґрунтів – 

середня витрата води в річці перед водопіллям, віднесена до її середньобагаторічної величини (

ппQk ), максимальна глибина промерзання ґрунтів (також у вигляді модульних коефіцієнтів) Lk
 

та середньомісячна температура повітря у лютому Θ02 
о 
С. 
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Для уточнення розрахункових величин максимального стоку річок. Для розрахунку 

максимального стоку за формулою (1) пропонується використовувати карти-схеми  ізоліній 

коефіцієнта схилової трансформації К0 та просторового розподілу максимальних шарів стоку Y1% 

весняного водопілля на території північно-західної частини  Причорноморської низовини (рис. 1 

та 2 ). Коефіцієнт схилової трансформації був знайдений за рахунок деталізації виходячи із  

структури (1), та має вигляд 
13.0

110
)1)(/(
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FYqK

.
                                         

Середньоквадратична похибка розрахунків максимального стоку весняного водопілля  для 

річок досліджуваної території складає ±9,5%, що дозволяє рекомендувати пропоновану методику 

для визначення максимальних витрат весняного водопілля  річок  Причорноморської низовини.   

Прогнозування максимального стоку. Прогнозні величини для шарів стоку та максимальних 

витрат води представляються у вигляді карто-схем розподілу їх модульних коефіцієнтів по 

території. Так, для весняного водопілля 2016-2017 р. карто-схеми показують, що величини 

модульних коефіцієнтів шарів стоку змінюються від 0,10 до 0,40, а очікувані забезпеченості – від 

50-99 %. Стосовно величин модульних коефіцієнтів максимальних витрат води весняного 

водопілля 2016-2017рр., то вони змінюються від 0,20 до 0,40 при  забезпеченості 50-99 %.  

 

 
Рис. 1– Карта-схема ізоліній коефіцієнта 

схилової трансформації К0 для річок 

північно-західної частини  

Причорноморської низовини 

 
Рис. 2 – Карта-схема ізоліній просторового 

розподілу максимальних шарів стоку 

весняного водопілля для річок північно-

західної частини Причорноморської 

низовини  
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