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АНОТАЦІЯ 

 

 

Шикунов А. С. Оцінка рівневого режиму Куяльницького лиману в 

умовах наповнення морською водою. Рукопис. Одеський державний 

екологічний університет. Одеса, 2019. 

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю оцінки змін 

режиму рівнів води Куяльницького лиману в умовах штучного поповнення 

морською водою з Одеської затоки Чорного моря. 

Мета роботи – визначення мінливості та оцінка змін рівневого режиму 

Куяльницького лиману в умовах штучного поповнення морською водою. 

Об’єкт дослідження – зміни рівнів води Куяльницького лиману. 

Методи дослідження – класичні графо-аналітичні методи оцінки даних 

первинних вимірювань рівнів води. 

Результати і новизна – вперше оцінені особливості мінливості рівнів 

води в лимані за роки поповнення морською водою (2015-2019 рр.) та здійснено 

їх порівняння з даними попередніх років (2010-2014 рр.). 

Магістерська робота складається з 5 розділів. Робота складається з 61 

сторінок, 21 рисунків, 4 таблиць. У роботі використано 44 літературних 

джерела з яких 5 іноземні джерела. 

Ключові слова: КУЯЛЬНИЦЬКИЙ ЛИМАН, ОДЕСЬКА ЗАТОКА, 

ЧОРНЕ МОРЕ, РІВНІ ВОДИ, МІНЛИВІСТЬ, ПОПОВНЕННЯ МОРСЬКОЮ 

ВОДОЮ, З’ЄДНУВАЛЬНИЙ ТРУБОПРОВІД. 
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SUMMARY 

 

 

Shykunov A. S. Estimation of the water level regime of Kuyalnik estuary 

when filling with seawater. Manuscript. Odessa State Environmental University. 

Odessa, 2019. 

 

The relevance of the study is due to the need to assess changes in the regime 

of water levels Kuyalnik estuary at artificial replenishment of seawater from the Gulf 

of Odessa Black Sea. 

 

Purpose – determination of variability and estimation of changes of level of 

level of Kuyalnik estuary at artificial replenishment by sea water. 

 

The object of the study – changes in the water level of Kuyalnik estuary. 

 

Research methods – classical graph-analytical methods of estimation of data 

of primary measurements of water levels. 

 

Results and novelty – peculiarities of variability of water levels in estuary 

during the years of sea water replenishment (2015-2019) were evaluated for the first 

time, as well as their comparison with the data of previous years (2010-2014). 

 

Master's thesis consists of 5 chapters. The paper consists of 61 pages, 

21 figures, 4 tables. The paper used 44 literary sources from which 5 foreign sources. 

 

Keywords: KUYALNIK ESTUARY, GULF OF ODESSA, BLACK SEA, 

WATER LEVELS, VARIABILITY, FILLING WITH SEAWATER, CONNECTING 

PIPELINE. 
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WGS – Word geodesic system (Світова геодезична система) 

б. – балка 

бб. – балки 

БС – Балтійська система висот 

ВЕС – водна екосистема 

ВКУ – Водний Кодекс України 

В. Куяльник – Великий Куяльник 

ВНС – водо-насосна станція 

ВО – водний об’єкт 

ВР – водні ресурси 

ВРД – Водна Рамкова Директива 

г – грам 

ГМЦ ЧАМ – Гідрометеорологічний центр Чорного і Азовського морів 

год. – година 

дм – дециметр 

ДСНС України – Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

кг – кілограм 

КЛ – Куяльницький лиман 

км – кілометр 

ЛЕП – лінія електропередач 

м – метр 

м БС – позначка поверхні в метрах Балтійської системи висот 

МВ – методика вимірювання 

МКР – магістерська кваліфікаційна робота 
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НД – нормативний документ 

НДР – науково-дослідна робота 

НЕЦ МНС – Науково-експертний центр моніторингу навколишнього 

середовища 

НДЧ – науково-дослідна частина 

ОДЕКУ – Одеський державний екологічний університет 

ОЗЧМ – Одеська затока Чорного моря 

р. – рік, річка 

рр. – роки, річки 

см – позначка поверхні (в сантиметрах) в умовній (місцевій) системі 

СРВ – самопис рівня води 

тис. – тисяча 

хв. – хвилина 

у тому числі – у т.ч. 
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ВСТУП 

 

 

У магістерській кваліфікаційній роботі (МКР) представлені результати 

дослідження особливосте мінливості та оцінки змін рівнів води в 

Куяльницькому лимані (КЛ) в умовах поповнення морською водою з Одеської 

затоки Чорного моря (ОЗЧМ), яке періодично виконується у холодні періоди 

року (починаючи з грудня 2014 р.) для збереження цього унікального водного 

об’єкта (ВО) та його курортних і лікувальних ресурсів, згідно з «Правилами 

експлуатації гідротехнічної споруди зі з’єднання Куяльницького лиману та 

Одеської затоки» [1]. 

Куяльницький лиман належить до групи закритих лиманів північно-

західного Причорномор’я [2, 3]. Басейн лиману знаходиться в межах Одеської 

області та за сучасним гідрографічним районуванням території України 

входить у район басейну річок Причорномор’я і належить до водогосподарської 

ділянки М5.8.0.02 – узбережжя Чорного моря між Дністровським і 

Дніпровським лиманами (виключаючи басейн р. Тилігул з Тилігульським 

лиманом) [4]. 

Даний лиман є водоймою загальнодержавного значення, відомий як 

важливий рекреаційний і бальнеологічний об’єкт, який на сьогодні вже має 

статус курорту державного значення [5]. 

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю оцінки змін режиму 

рівнів води КЛ в умовах штучного поповнення морською водою з ОЗЧМ. 

Мета роботи – визначення мінливості та оцінка змін рівневого режиму 

КЛ в умовах штучного поповнення морською водою. 

Новизна роботи полягає в тому, що вперше оцінені особливості 

мінливості рівнів води в лимані за роки поповнення морською водою (з грудня 

2014 р. по 2019 рр.) та здійснено їх порівняння з даними попередніх років. 

Оригінальність даної роботи пов’язана з тим, що отримані результати 

дозволяють визначити зміни у функціонуванні КЛ в умовах штучного 
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поповнення морською водою з ОЗЧМ, з метою подальшої оцінки і 

прогнозування мінливості його стану та розроблення науково-обґрунтованих 

рекомендацій щодо управління режимом водної екосистеми (ВЕС) лиману в 

майбутньому для досягнення нею «доброго» екологічного стану (згідно з 

вимогами Водного кодексу України (ВКУ) та Водної рамкової директиви (ВРД) 

Європейського союзу 2000/60/ЄС) [6, 7]. 

Результати роботи можна використати при плануванні заходів (у т.ч., в 

«Плані управління районом річкового басейну річок Причорномор’я») 

спрямованих на осягнення «доброго» стану КЛ в майбутньому при впроваджені 

сучасного інтегрованого управління водними ресурсами (ВР). 

Для виконання роботи виконані такі завдання: 

1) підготувати відомості про поповнення лиману водами Чорного моря у 

ХІХ-ХХІ ст.; 

2) виконати опис гідрологічних обстежень стану лиману, які 

здійснювалися ОДЕКУ в 2014-2018 р.; 

3) оцінити мінливість рівнів води лиману в умовах наповнення морською 

водою з грудня 2014 р. по 2019 р.; 

4) виконати аналіз особливостей режиму рівнів води в різних частинах 

лиману під впливом дії вітру; 

5) зробити порівняльний аналіз режиму рівнів води в лимані під час 

періодичного поповнення морською водою (2015-2019 рр.) з даними попередніх 

років (2010-2014 рр.). 

На всі використані при підготовці даної роботи джерела інформації 

(монографії, наукові статті, матеріали наукових конференцій, карти, довідники 

тощо) [1-44] є посилання в переліку використаних джерел в кінці МКР. 
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1 ВІДОМОСТІ ПРО ПОПОВНЕННЯ ЛИМАНУ ВОДАМИ ЧОРНОГО МОРЯ 

 

 

Поповнення КЛ морською водою має більш ніж столітню історію та 

невід’ємно пов’язано з розвитком соляного промислу у водоймі. В історичному 

сенсі соляний промисел на КЛ мав важливу роль в економічному розвитку 

Східної та Західної Європи. Починаючи з XVI ст. найякіснішу сіль з КЛ 

вивозили в Польщу та інші країни Західної Європи. В ті часи (XVII-XVIII ст.) в 

Україні та Європі сіль з КЛ була одним з найдорожчих товарів, але 

нестабільність її самостійного випадіння в різні роки спричинювало коливання 

обсягів видобування солі в лимані [8-11]. 

 

 

1.1 Поповнення лиману морськими водами та господарські перетворення 

водойми для промислової добичі солі у XIX столітті 

 

З метою стабільного функціонування і розвитку промислової добичі солі 

в період з 1859 по 1878 рр. КЛ було перегороджено дамбою (рис. 1.1а) 

навпроти німецької колонії Гільдендорф (нині – с. Красносілка) на 2-і частини – 

північну, в якій затримували прісні води весняних водопіль і дощових паводків, 

та південну (солесадкову), де здійснювалась промислова добича солі. Дамбу 

розпочали будувати в 1859 р. за проектом гірського інженера Рожкова [12-19]. 

Крім цієї дамби, щоб припинити приплив прісних вод в південну (солесадкову) 

частину КЛ, були загачені дві балки східного берегу лиману (Гільдендорфська 

та Корсунцівська). Дамба складалася з глини з кам’яними стінками та повинна 

була мати довжину 2933 м. Для сполучення обох частин КЛ в дамбі 

передбачався водовипуск. У період будівництва дамба постійно просідала, тому 

остаточне завершення робіт по будівництву дамби були припинено до весни 

1861 р. Однак, на початку березня 1861 р. в результаті дружного та швидкого 

танення снігу рівень води в КЛ піднявся і вода затопила дамбу. Гребінь дамби 

був розмитий. 
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Рисунок 1.1 – Супутниковий знімок КЛ з залишками дамб солепромислів 

(станом на 05.06.2008 р.): а – дамба Рожкова, б – дамби Корсунцівського та 

Андрієвського солепромислів [2] 
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До 1864 р. обидві частини КЛ вільно з’єднувалися, а у 1864 р. роботу по 

будівництву дамби було завершено, однак південна частина КЛ солесадковою 

не стала, що пов’язано з надходженням прісних вод під час значних весняних 

водопіль у 1861-1863, 1870-1871, 1875-1878 рр. Як наслідок, у 1871 р. дамба 

була знову розмита, це повторилося в 1876 і 1878 рр., тому з 1878 р. прийнято 

рішеня дамбу більше не відновлювати, а обидві частини КЛ з тих пір знову 

утворили єдину водойму [20, 21]. 

Залишки цієї дамби існують до сьогодні. Їх можна бачити на сучасних 

супутникових знімках (рис. 1.1а), а при низьких рівнях води в КЛ по залишкам 

дамби можна перейти з одного берегу водойми на інший [2]. 

У роки поділу КЛ дамбою на дві частини (в 60-ті та 70-ті рр. XIX ст.) 

рівень води в південній частині водойми регулювався впуском води з моря. 

Відомо, що з 1860 по 1873 рр. морську воду подавали до КЛ декілька разів. 

Однак, в зв’язку з тим, що після значних водопіль вода проривала дамбу 

Рожкова і наповнювала південну частину КЛ, видобування солі традиційним на 

той час способом стало неможливим. Тому для постійного промислового 

видобування солі в КЛ вже з 1861 р. почали влаштовувати басейни для 

випаровування води і збору солі (рис. 1.1б). 

Обсяг видобування солі в КЛ становив: у 1862 р. – 683985 пудів або 

приблизно 11 тис. т (1 пуд = 16,38 кг), у 1863 р. – 2749650 пудів або  45 тис. т, 

у 1864 р. – 3841782 пуда або  63 тис. т. Промисел солі здійснювався на КЛ аж 

до 1931 р. і за 70 років солепромислу видобуто 1,5 млн. тонн найякіснішої в 

Європі солі. 

Оцінити інтенсивність промислової добичі солі в південній частині КЛ 

наприкінці XIX ст. (1893 р.) та на початку XX ст. можна за фотознімками 

грязелікарні в південно-західній частині водойми, будівлі якої на цих 

фотознімках розміщені на фоні значних за розмірами ділянок солепромислів 

(басейнів для випаровування води, дамб солепромислів, настилів для збору солі 

тощо) [22, 23]. 
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1.2 Штучне поповнення лиману (на ділянці солепромислів) морськими 

водами крізь з’єднувальний канал у XX столітті 

 

З офіційних даних, в XX ст. КЛ також ще двічі поповнювали морською 

водою – в 1907 та 1926 рр. В 1890-1901 рр. для забезпечення потреб 

солепромислів в південній частині КЛ (Корсунцівського – з південно-східної 

частини лиману, а також Андрієвського – з південно-західної частини водойми 

(рис. 1.1б), в районі санаторію) в східній частині пересипу між КЛ і ОЗЧМ було 

споруджено з’єднувальний канал довжиною 2,6 км [2]. 

Крізь канал у 1907 р. до лиману надійшло приблизно 20 % морської води 

від об’єму води в КЛ. З 1921 по 1925 рр. неодноразово розглядалось питання 

щодо відновлення подачі морської води в КЛ. Тому в 1926 р., при рівні води 

мінус 7,12 м БС, до КЛ було знову подано морську воду із ОЗЧМ загальним 

об’ємом 7,5 млн. м
3
, що становило 35 % об’єму води в лимані. 

Схеми з’єднувального каналу «море-лиман» на пересипу, ситуація 

місцевості вздовж його траси, морфометричні характеристики та схеми соляних 

промислів в південній частині КЛ за різні роки XX ст. (1926, 1931, 1944 рр.) 

показані на рис. 1.2 та 1.3. З’єднувальний канал «море-лиман» добре видно на 

фотознімках періоду другої світової війни (рис. 1.3). 

 

 

1.3 Характеристика гідротехнічної споруди для поповнення лиману 

морською водою у XXI столітті 

 

У 2013-2014 рр. здійснено проектування гідротехнічної споруди по 

з’єднанню КЛ та Одеської затоки Чорного моря (ОЗЧМ) крізь трубопровід 

«море-лиман» та після проходження будівельної й екологічної експертиз і 

будівництва (жовтень-грудень 2014 р.), 22 грудня 2014 р. відбувся пробний, а 

24 грудня 2014 р. офіційний запуск морських вод до КЛ. 
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Рисунок 1.2 – Схеми місцеположення (а) та поперечні перерізи (б) каналу 

«море-лиман» і ситуація місцевості станом на 1926 р. та соляних промислів і 

території пересипу КЛ (в) станом на 1931 р. [2] 
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Рисунок 1.3 – Фрагмент аерофотозйомки пересипу між КЛ та Одеською 

затокою Чорного моря (станом на 1944 р.) [2] 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Схема гідротехнічної споруди (трубопровід) «море-лиман» 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Схема водозабірної споруди морського розташування [1] 
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До комплексу споруд водогосподарської системи зі з’єднання водних 

об’єктів – Одеської затоки Чорного моря та КЛ (рис. 1.4) входять: 

– водозабірна споруда морського розташування; 

– існуючий залізобетонний трубопровід Ø1000 мм; 

– з’єднувальний трубопровід Ø1000 мм між водозабірною спорудою та 

існуючим залізобетонним трубопроводом Ø1000 мм; 

– футляр під Миколаївською дорогою Ø1420 мм; 

– колодязі з запірною арматурою; 

– водовипуск до лиману. 

Морський водозабір представляє з себе водозабірну споруду шахтного 

типу з рибозагороджувальним пристроєм парасолькового типу на кам’яній 

ліжці з позначкою мінус 5,0 м БС (рис. 1.5). 

Відвідна труба – сталева Ø1020×10 мм L = 540 м, відводить воду до 

водоприймального колодязю ВК № 1 (Ø3000 мм) водопровідної мережі, 

оснащеного двома щитовими затворами Ø1000 мм на ПК0+00. 

Конструкція водозабору парасолькового типу є блоком, що складається з 

чотирьох секцій, кожна з яких розрахована на витрату 0,25 м
3
/с. Загальна 

(проектна) витрата водозабірної споруди становить 1,00 м
3
/с. Пристрій 

змонтований на оголовок споруди. Внутрішній діаметр на вході в парасольку 

оголовка становить 1600 мм (труба 1620×10 мм). Вхідна частина зонтичного 

пристрою заглиблена під рівень води на 3,34 м. Верхні торці водоприймальних 

патрубків розташовані нижче розрахункового мінімального рівня води в морі. 

Довжина з’єднувального трубопроводу «море-лиман» – 1696 м, траса має 

вигляд дещо ламаної лінії (рис. 1.4), яка проходить через такі ділянки сучасної 

території пересипу: 

а) ділянка довжиною 238 м – парк «Лузанівка» (60-70 м західніше 

центральної алеї); 

б) ділянка довжиною 56 м – під трамвайними шляхами та Миколаївською 

дорогою (50 м східніше вул. Красна); 
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в) ділянка довжиною 227 м – від Миколаївської дороги вздовж східної 

сторони вул. Красна до точки підключення до існуючого трубопроводу; 

г) ділянка довжиною 283 м – на території КНС-10 (вздовж її західної 

межі) або вздовж східної сторони вул. Красна; 

д) ділянка довжиною 99 м – на території гаражів, розташованих вздовж 

південної сторони насипу залізної дороги (район станції «Сортирувальна», 

напроти вул. Красна); 

є) ділянка довжиною 83 м – під насипом залізної дороги (район станції 

«Сортирувальна», по лінії між вул. Красна і дамбою між ставками 1 та 2); 

ж) ділянка довжиною 628 м – вздовж дамби між ставками 1 та 2 (з 

сторони ставка 1); 

з) ділянка довжиною 56 м – під насипом Об’їзної дороги м. Одеса. 

и) ділянка довжиною 26 м – від Об’їзної дороги до водовипуску. 

Водоскид трубопроводу «море-лиман» розташований в підошві укосу 

автодороги «Об’їзд м. Одеси по дамбі КЛ» та виконаний з збірного 

залізобетонного оголовка, встановленого на габіонний матрац [1]. 

 

 

1.4 Умови подачі морської води до лиману в 2014-2019 роках 

 

Для управління водним і сольовим режимами КЛ в 2014-2019 рр. 

вирішено, що його наповнення морською водою з ОЗЧМ відбуватиметься 

трубопроводом «море-лиман», з урахуванням таких граничних умов подачі 

морської води: 

– подача морської води до КЛ починається, якщо: 

а) середньодобова температура води в ОЗЧМ є меншою або дорівнює 8°С 

(температура морської води, при якій у ній ще відсутні мікроорганізми, що 

виділяють токсичні речовини, потрапляння яких у КЛ не бажане); 
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б) середньомісячна мінералізація води в КЛ є більша за 40 г/дм
3
 (нижня 

межа мінералізації води для існування «бальнеологічної біоти» [2, 24-26]), а 

позначка рівня води в КЛ є меншою від мінус 4,35 м БС (рівень води, при 

якому після проходження водопілля або паводка забезпеченістю Р=1%, а також 

при їх накладанні, не відбудеться затоплення на узбережжі КЛ та території 

пересипу між КЛ і ОЗЧМ населених пунктів, санаторно-курортних закладів, 

об’їзної дороги та інших господарських об’єктів); 

– подача морської води до КЛ припиняється, якщо: 

а) значення рівня води в КЛ перед початком водопілля є більше позначки 

мінус 4,35 м БС; 

б) середньомісячна мінералізації води в КЛ менша за 40 г/дм
3
; 

в) середньодобова температура води в ОЗЧМ вища ніж 8°С. 

Для управління подачею морської води до КЛ розроблені «Правила 

експлуатації гідротехнічної споруди зі з’єднання Куяльницького лиману та 

Одеської затоки» [1]. 
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2  ГІДРОЛОГІЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ 

ВЧЕНИМИ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

В 2014-2018 РОКАХ 

 

 

На сьогодні державний моніторинг гідрометеорологічного режиму КЛ 

здійснюється підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій України 

(Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів, Первомайська 

гідрометеорологічна станція) [2, 27-30]. Контроль водного режиму КЛ 

виконується лише на гідрологічному посту в акваторії водойми – водомірний 

пост «лиман Куяльницький – Одеса» (ділянка санаторію ім. Пирогова). Крім 

того, об’єм припливу вод з басейну лиману контролюється на гідрологічному 

посту в гирловій частині р. Великий Куяльник – в с. Северинівка. 

Метеорологічні характеристики, які потрібні для оцінки складових 

водного балансу та моделювання режиму водойми, вимірюються на 

метеорологічних станціях та постах, розташованих у басейні лиману та навколо 

нього, а саме: на метеорологічних постах «лиман Куяльницький – Одеса», 

«порт – Одеса», «лиман Хаджибейський – Усатове», а також метеорологічних 

станціях «Одеса – Обсерваторія», «Сербка» та інших. 

Моніторинг водного режиму лиману також здійснює гідрогеологічна 

служба ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» 

(раніше – гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція) [31, 32]. 

Крім того, на регіональному рівні моніторинг лиману мав реалізовуватися 

за трьома регіональними програмами (у т.ч., «Регіональною програмою 

збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 

2012-2018 роки») [33-35], що були затверджені рішеннями Одеської обласної 

ради у 2011-2014 рр. Також, у 2015 р. за участі вчених ОДЕКУ було 

підготовлено програму моніторингу стану КЛ, яку 25.02.2015 р. затверджено 

Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації (наказ № 17) [36]. 
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Однак, після початку подачі морської води (з 22.12.2014 р.), в умовах 

відсутності фінансування, моніторинг КЛ у 2015 р., з січня по вересень 2016 р., 

з січня по серпень 2018 р. та у 2019 р. виконувався не в повному обсязі – 

окремими науковцями й установами (у т.ч., ОДЕКУ) за власні кошти. 

У 2014-2018 рр. ОДЕКУ щомісячно проводились комплексні гідрологічні 

обстеження стану КЛ та ОЗЧМ [37-40]. 

Гідрологічні вимірювання виконувалися під час експедицій ОДЕКУ на 

постах, показаних на рис. 2.1 та в табл. 2.1. 

Згідно з [38-40] до комплексу гідрологічних вимірювань входило 

визначення рівнів води на наступних постах: 

– прибережних постах в КЛ (на ділянках санаторію ім. Пирогова, старого 

солепромислу та в районі ЛЕП поблизу с. Ковалівка); 

– в ОЗЧМ (в районі Лузанівського парку, в створі трубопроводу); 

– на виході з трубопроводу «море-лиман»; 

– в гирлових ділянках рр. Великий Куяльник (нижче с. Северинівка), 

Кубанка (нижче с. Кубанка), Довбока (нижче с. Новокубанка), бб. 

Корсунцівська та Гільдендорфська і скидних лотків (скидного лотка з ставків 

пересипу і зливової каналізації з вул. Лиманна та вул. Залізнодорожна і з 

скидного лотка з ВНС № 5). 

Крім рівня води, вимірювалися швидкості течії води, напрямки течії води, 

витрати води тощо. 

Також, у 2016 р. були здійснені одночасні (синхронні) вимірювання на 

прибережних постах в КЛ: 

1) в південній частині КЛ – на ділянці старого солепромислу, поблизу с. 

Корсунці; 

2) в центральній частині КЛ – в створі р. Кубанка, с. Кубанка; 

3) в північній частині КЛ – в створі ЛЕП, с. Ковалівка). 

 

 

 



 

23 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Картосхема мережі пунктів гідрологічного обстеженняОДЕКУ 

стану КЛ та ОЗЧМ за період 2014-2018 рр.: 

 (Л1, Л2, Л3) та  (А1, А2, А3) – прибережні пости в КЛ; 

 (Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7) та  (Т1, Т2)– пости на притоках КЛ; 

 (М1) – прибережний пост в ОЗЧМ в створі трубопроводу 
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Таблиця 2.1 – Місцеположення водомірних постів ОДЕКУ в акваторії КЛ 

та ОЗЧМ в 2014-2018 рр. 

 

№ 

п/п 

Умовне 

позначення 

поста 

Назва 

водного 

об’єкта 

Місце 

вимірювань 

Координати точки 

(WGS 84), ° 

північна 

широта 

східна 

довгота 

1 М1 
ОЗЧМ уріз води (в створі 

трубопроводу) 
46,552350 30,767805 

2 Т1 
трубопровід 

«море-лиман» 

колодязь 

з сторони моря 
46,552922 30,767420 

3 Т2 
трубопровід 

«море-лиман» 

гирло труби 

з сторони лиману 
46,564931 30,756789 

4 Р1 
скидний лоток 

з ставків пересипу 

гирло лотка 
46,561105 30,740365 

5 Р2 
скидний лоток 

з ВНС № 5 

гирло лотка 
46,577849 30,760650 

6 Р3 б. Корсунцівська гирло балки 46,584746 30,763016 

7 Р4 б. Гільдендорфська гирло балки 46,611716 30,756026 

8 Р5 р. Кубанка гирло річки 46,671005 30,729158 

9 Р6 р. Довбока гирло річки 46,707714 30,670083 

10 Р7 р. Великий Куяльник гирло річки 46,801602 30,592244 

11 Л1 КЛ 
район санаторію 

ім. І.І. Пирогова 
46,565699 30,728113 

12 Л2 КЛ 
ділянка старого 

солепромислу 
46,575158 30,752273 

13 Л3 КЛ 
в створі ЛЕП 

(с. Ковалівка) 
46,710340 30,620550 
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Ці вимірювання виконувалися впродовж повних 3-х діб мінливості рівня 

води з використанням самописів рівня води (СРВ) добового типу «Валдай». 

Гідрологічні вимірювання (у т.ч., рівнів води) виконувалися згідно з 

актуалізованими в Україні методиками вимірювань (МВ) та іншою 

нормативною документацією (НД) [37-40]. 

Крім того, з використанням довідникової та наукової літератури і 

електронних джерел [41-44] здійснено збір інформації про результати 

гідрометеорологічних вимірювань в КЛ за попередні роки та їх оцінку. 
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3 АНАЛІЗ МІНЛИВОСТІ РІВНІВ ВОДИ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ В 

УМОВАХ НАПОВНЕННЯ МОРСЬКОЮ ВОДОЮ ЗА ДАНИМИ 

ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОДЕКУ В 2014-2018 РОКАХ 

 

Даний розділ підготовлено за матеріалами звітів з НДР ОДЕКУ [37-40]. 

 

 

3.1 Аналіз результатів вимірювань рівнів води у 2014-2016 роках 

 

Мінливість рівнів води на прибережних постах в лимані і в ОЗЧМ (в 

створі трубопроводу) за період з 2014 по 2016 рр. показана на наступних 

рисунках: 1) рис. 3.1 – за даними вимірювань на прибережному посту в ОЗЧМ 

(в створі трубопроводу); 2) рис. 3.2 – за даними вимірювань на прибережних 

постах Л1, Л2, Л3 в КЛ. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Мінливість виміряних значень позначок рівня води 

на прибережному посту в ОЗЧМ (в створі трубопроводу) 

за період з грудня 2014 р. по грудень 2016 р. 
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Рисунок 3.2 – Мінливість виміряних значень позначок рівня води 

на прибережних постах в КЛ 

за період з грудня 2014 р. по грудень 2016 р. 

 

З рис. 3.1 видно, що найвищі значення рівнів води (0,03 м БС) виміряні в 

червні 2016 р., найнижчі (мінус 0,45 м БС) – в березні 2015 р. Рівні води в 

Одеській затоці були в середньому на 6,15 м вищі ніж в південній частині 

Куяльниького лиману. 

З рис. 3.2 видно, що в окремі дні рівні води в річних частинах лиману 

мають різні позначки, різниця між якими може становити 0,48 м (04.04.2015 р.). 

Найвищій рівень води (мінус 6,04 м БС) віміряний на посту Л2 04.04.2015 р., 

найменший (мінус 6,61 м БС) на посту Л1 19.09.2015 р. 

 

 

3.2 Аналіз результатів вимірювань рівнів води у 2017 році 

 

Результати вимірювань рівнів води за період з січня по грудень 2017 р. 

представлені на наступних рисунках: 
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1) рис. 3.3 – за даними вимірювань на прибережному посту М1 в ОЗЧМ (в 

створі трубопроводу); 

2) рис. 3.4 – за даними вимірювань на трьох прибережних постах Л1, Л2, 

Л3 в КЛ. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Мінливість виміряних значень позначок рівня води на 

прибережному посту в ОЗЧМ (в створі трубопроводу) 

за період з січня по грудень 2017 р. 

 

З рис. 3.3 видно, що в ОЗЧМ найвищі значення рівнів води (мінус 0,08 м 

БС) виміряні в червні 2017 р., найнижчі (мінус 0,55 м БС) – в листопаді 2017 р. 

Рівні води в морі були в середньому на 6 м вищі ніж в КЛ. 

З рис. 3.4 видно, що в окремі дні рівні води в різних частинах лиману 

мають різні позначки, різниця між якими може становити 0,26 м (14.10.2017 р.). 

Найвищій рівень води (мінус 5,90 м БС) віміряний на посту Л1 – 24.04.2017 р., 

найменший (мінус 6,52 м БС) виміряний на посту Л3 14.10.2017 р. 
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Рисунок 3.4 – Мінливість виміряних значень позначок рівня води на 

прибережних постах в КЛ за період з січня по грудень 2017 р. 

 

В період з січня по лютий 2017 р. рівні води лиману поступово 

підвищилися з позначки мінус 6,19 м БС до позначки мінус 6,14 м БС. 

Порівнюючи позначки рівнів води в лимані у січні-лютому 2017 р. з 

аналогічними періодами минулих років слід зазначити, що вони в середньому 

на 0,23 м вищі за рівні 2016 р. та на 0,24 м вищі за рівні 2015 р. При порівнянні 

із даними 2014 р. зростання рівнів становить 0,47 м. Виміряні у 2017 р. рівні є 

найвищими серед рівнів води в січні та лютому за період з 2009 по 2016 рр. 

За березень-квітень 2017 року рівні води лиману поступово підвищилися 

до позначки мінус 6,10 м БС, тобто на 0,05 м вище ніж у лютому 2017 р. Крім 

того, при південних вітрах 26-27 квітня 2017 року рівні води в північній частині 

лимані досягали позначки мінус 5,95 м БС (точка Л3). Слід зазначити, що рівні 

води в лимані у березні-квітні 2017 р. були на 0,08-0,10 м вищі ніж у березні-

квітні 2015-2016 рр. При порівнянні із даними 2014 року зростання рівнів 

становить 0,42-0,47 м. Виміряні у 2017 р. рівні є найвищими серед рівнів води в 

березні-квітні за період з 2009 по 2016 рр. 
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У травні-червні 2017 року рівні води в КЛ дорівнювали позначкам мінус 

6,06 м БС – 21.05.2017 року, і мінус 6,26 м БС – 17.06.2017 року. Позначки 

рівнів води в лимані у травні 2017 р. були на 0,09 м вище ніж у травні 2016 р., 

але їх середні значення за травень-червень є майже однаковими. У порівнянні з 

травнем-червнем 2015 р. рівні води у травні-червні 2017 р. є вищими на 0,04 м. 

При порівнянні із даними 2014 р. зростання рівнів води в лимані становить 0,47 

м. Середні рівні води в лимані у травні-червні 2017 р. є найвищими серед рівнів 

води в травні-червні за період 2008-2016 рр. 

У липні-серпні 2017 року рівні води в лимані дорівнювали позначкам: 

мінус 6,24 м БС – 15.07.2017 року, і мінус 6,36 м БС – 19.08.2017 року. 

Позначки рівнів води в лимані у липні-серпні 2017 р. були на 0,05-0,08 м вищі 

ніж у липні-серпні 2016 р. та на 0,08-0,15 м вищі ніж у липні-серпні 2015 р. При 

порівнянні із даними 2014 р. зростання рівнів води в лимані в середньому 

становить 0,40 м. Середні рівні води в лимані у липні-серпні 2017 р. є 

найвищими серед рівнів води в липні-серпні за період 2008-2016 рр. 

У вересні-жовтні 2017 р. середнє значення рівнів води в лимані склало 

мінус 6,35 м БС (мінус 6,44 м БС – 16 вересня, мінус 6,26 м БС – 14 жовтня). 

Позначки рівнів води в лимані у вересні-жовтні 2017 р. були в середньому на 

0,1 м вищі ніж у вересні-жовтні 2016 р. та на 0,2 м вищі ніж у вересні-жовтні 

2015 р. При порівнянні із даними 2014 р. зростання рівнів води в лимані в 

середньому становить 0,3 м. Середні рівні води в КЛ у вересні-жовтні 2017 р. є 

одними з найвищих серед рівнів води у вересні-жовтні за останні 10 років. 

У листопаді-грудні 2017 р. середнє значення рівнів води в лимані склало 

мінус 6,36 м БС (мінус 6,38 м БС – 22 листопада, мінус 6,35 м БС – 9 грудня). 

Позначки рівнів води в лимані у листопаді-грудні 2017 р. були в середньому на 

0,07 м вищі ніж у листопаді-грудні 2016 р. та на 0,15 м – ніж у листопаді-грудні 

2015 р. При порівнянні із даними 2014 р. зростання рівнів води в лимані в 

середньому становить 0,21 м. Середні рівні води у листопаді-грудні 2017 р. є 

одними з найвищих серед рівнів води у листопаді-грудні за 2009-2016 рр. 
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В продовж 2017 р. рівень води в лимані зменшився на 0,14 м (з позначки 

мінус 6,21 м БС – 1 січня, до позначки мінус 6,35 м БС – 9 грудня), а об’єм – на 

5,5 млн. м
3
 (з 27,5 млн. м

3
 – 1 січня, до 22,0 млн. м

3
 – 9 грудня). Зменшення 

рівня та об’єму води в лимані у 2017 р. пов’язано з тим, що втрати води на 

випаровування з водної поверхні (36,5 млн. м
3
) перевищили об’єм надходження 

води до лиману (31,0 млн. м
3
, з яких: 40% – морська вода, 51% – атмосферні 

опади, 9% – вода інших приток КЛ). Якщо б морська вода в лиман не 

надходила, то позначка рівня води у грудні становила б лише мінус 6,64 м БС. 

 

 

3.3 Аналіз результатів вимірювань рівнів води у 2018 році 

 

Результати вимірювань рівнів води за період з вересня по грудень 2018 р. 

представлені на наступних рисунках: 1) рис. 3.5 – за даними вимірювань в 

ОЗЧМ; 2) рис. 3.6 – за даними вимірювань в КЛ. 
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Рисунок 3.5 – Мінливість середньодобових позначок рівня води в ОЗЧМ 

за період з 1 січня по 1 грудня 2018 р. 



 

32 

 

-6,50

-6,40

-6,30

-6,20

-6,10

-6,00

-5,90

-5,80

-5,70

-5,60

-5,50

П
о

зн
а
ч

к
а
 р

ів
н

я
 в

о
д

и
, м

 Б
С

Дата

 

 

Рисунок 3.6 – Мінливість виміряних значень позначок рівня води в КЛ 

за період з 1 січня по 1 грудня 2018 р. 

 

З рис. 3.5 видно, що в ОЗЧМ найвищі рівні води (0,39 м БС) 

спостерігались в квітні 2018 р., найнижчі (мінус 0,52 м БС) – в жовтні-

листопаді 2018 р. Рівні води в морі в середньому дорівнювали позначці мінус 

0,04 м БС. 

З рис. 3.6 видно, що в окремі дні рівні води в лимані найвищі значення 

рівнів води (мінус 5,76 м БС) спостерігались 20 квітня 2018 р., найнижчі (мінус 

6,42 м БС) – в 28 жовтня 2018 р. Рівні води в лимані в середньому дорівнювали 

позначці мінус 6,16 м БС та були на 6 м нижчі ніж в морі. 

У період з 1 вересня по 1 грудня 2018 р. рівень води лиману в середньому 

дорівнював позначці мінус 6,35 м БС. Короткочасні зміни позначки рівня води 

за цей період відбувалися в межах ±0,07-0,08 м переважно під впливом вітру. 

Порівнюючи позначки рівнів води в лимані у за досліджений період у 2018 р. з 

аналогічними періодами минулих років слід зазначити, що вони в середньому 

на 0,05 м вищі за рівні у 2017 р., на 0,09 м вищі за рівні у 2016 р. та на 0,22 м 
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вищі за рівні 2015 р. При порівнянні із даними 2014 р. зростання рівнів 

становить 0,30 м. В цілому виміряні у 2018 р. рівні є найвищими серед рівнів 

води за період з 2009 по 2017 рр. 

 

 

3.4 Зв’язок витрат води в трубопроводі «море-лиман» з рівнями води в 

акваторії Одеської затоки 

 

За результатами синхронних вимірювань витрат води на виході з 

трубопроводу «море-лиман» та рівнів води на прибережному посту в створі 

трубопроводу в ОЗЧМ [40] визначено, що при підвищенні рівня води в морі 

дещо збільшуються величини витрат води в трубопроводі (рис. 3.8). 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Зв’язок між витратами морської води на виході з трубопроводу 

«море-лиман» (пост Т2) та рівнями води в ОЗЧМ (пост М1) за даними 

вимірювань ОДЕКУ в 2015-2018 рр. 
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Встановлено, що при підвищенні рівнів води в ОЗЧМ (ζ, м БС) на 0,30 м 

(з позначки мінус 0,40 м БС до мінус 0,10 м БС) витрата води в трубопроводі 

(Q, м
3
/с) збільшується на 0,15 м

3
/с, а об’єм добового припливу морських вод до 

лиману – на 12960 м
3
 (або на 400 тис. м

3
 за 1 місяць чи 2 млн. м

3
 – за кожен 

період подачі морської води в лиман, тобто з грудня по квітень). 

З урахування цього, пропонується при розрахунках об’ємів припливу 

морських вод до КЛ крізь трубопровід «море-лиман» застосовувати рівняння, 

яке показано на рис. 3.8: Q = 1,25 + 0,5·ζ. 
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4 АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМУ РІВНІВ ВОДИ В РІЗНИХ ЧАСТИНАХ 

ЛИМАНУ ПІД ВПЛИВОМ ДІЇ ВІТРУ 

 

 

Згідно завдання МКР необхідно було провести аналіз результатів 

одночасних (синхронних) вимірювання на прибережних постах в КЛ в продовж 

не менш ніж 3-х діб мінливості рівня води з використанням самописів рівня 

води (СРВ). Для цього були використані дані НДР ОДЕКУ за 2016 р. [38]. 

Для організації та виконання вимірювань мінливості рівня води з 

використанням СРВ вченими ОДЕКУ були проведені 5-ть виїздів (обстежень) 

КЛ [38]. 

Одночасні (синхронні) вимірювання мінливості рівнів води КЛ 

виконувалися в період з 25 по 31 жовтня 2016 р. на наступних прибережних 

постах (рис. 4.1): 

1) в південній частині КЛ, на ділянці старого солепромислу, с. Корсунці 

(СРВ № 1); 

2) в центральній частині КЛ, в створі р. Кубанка, с. Кубанка (СРВ № 2); 

3) в північній частині КЛ, в створі ЛЕП, с. Ковалівка (СРВ № 3). 

Результати щочасних вимірювань мінливості рівнів води в КЛ з 

використанням СРВ «Валдай» показані на рис. 4.2 (за 3-и повних доби – з 28 по 

30 жовтня 2016 р.) та в табл. 4.1 (за 6-ть діб – з 25 по 30 жовтня 2016 р.). 

З рис. 4.2 та табл. 4.1 видно, що на протязі 1-ї доби (24 год.) мінливість 

рівнів води під впливом вітру може мати значний розмах: 

до ±44 см – в південній частині лиману; 

до ±12 см – в центральній частині; 

до ±17 см – в північній частині. 

Значними можуть бути і щогодинні зміни значень рівнів води: 

до ±4 см – в південній частині лиману; 

до ±6 см – в центральній частині; 

до ±4 см – в північній частині. 
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Рисунок 4.1 – Положення СРВ «Валдай» на прибережних постах в КЛ підчас 

одночасних (синхронних) вимірювань ОДЕКУ мінливості рівнів води 

в період з 25 по 31 жовтня 2016 р.: 

СРВ-1 – південна частина КЛ, ділянка старого солепромислу, с. Корсунці; 

СРВ-2 – центральна частина КЛ, в створі р. Кубанка, с. Кубанка; 

СРВ-3 – північна частина КЛ, в створі ЛЕП, с. Ковалівка 
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Таблиця 4.1 – Дані про виміряні рівні води в південній (СРВ № 1), 

центральній (СРВ № 2) та північній (СРВ № 3) частинах КЛ за період з 25 по 30 

жовтня 2016 р. [38] 

 

Строк 

(дата, година) 

СРВ № 1 

(Корсунці) 

СРВ № 2 

(Кубанка) 

СРВ № 3 

(Ковалівка) 

НСРВ-1, м БС НСРВ-2, м БС НСРВ-3, м БС 

1 2 3 4 

25.10.2016 17-00 -6,40 -6,40 не вимірювалось 

25.10.2016 18-00 -6,39 -6,39 не вимірювалось 

25.10.2016 19-00 -6,38 -6,39 не вимірювалось 

25.10.2016 20-00 -6,39 -6,38 -6,39 

25.10.2016 21-00 -6,40 -6,38 -6,41 

25.10.2016 22-00 -6,43 -6,35 -6,42 

25.10.2016 23-00 -6,41 -6,37 -6,44 

26.10.2016 00-00 -6,39 -6,35 -6,48 

26.10.2016 01-00 -6,35 -6,41 -6,51 

26.10.2016 02-00 -6,35 -6,40 -6,50 

26.10.2016 03-00 -6,33 -6,38 -6,51 

26.10.2016 04-00 -6,33 -6,37 -6,51 

26.10.2016 05-00 -6,33 -6,36 -6,51 

26.10.2016 06-00 -6,33 -6,35 -6,52 

26.10.2016 07-00 -6,34 -6,37 -6,53 

26.10.2016 08-00 -6,36 -6,38 не вимірювалось 

26.10.2016 09-00 -6,37 -6,39 не вимірювалось 

26.10.2016 10-00 -6,39 -6,39 не вимірювалось 

26.10.2016 11-00 -6,41 -6,37 не вимірювалось 

26.10.2016 12-00 -6,42 -6,37 не вимірювалось 

26.10.2016 13-00 -6,42 -6,38 не вимірювалось 

26.10.2016 14-00 -6,39 -6,38 не вимірювалось 

26.10.2016 15-00 -6,37 -6,39 не вимірювалось 

26.10.2016 16-00 -6,36 -6,40 не вимірювалось 

26.10.2016 17-00 -6,35 -6,39 не вимірювалось 

26.10.2016 18-00 -6,35 -6,38 не вимірювалось 

26.10.2016 19-00 -6,35 -6,38 не вимірювалось 

26.10.2016 20-00 -6,36 -6,38 не вимірювалось 

26.10.2016 21-00 -6,36 -6,39 не вимірювалось 
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Продовження табл. 4.1 

 

1 2 3 4 

26.10.2016 22-00 -6,36 -6,38 не вимірювалось 

26.10.2016 23-00 -6,35 -6,38 не вимірювалось 

27.10.2016 00-00 -6,34 -6,38 не вимірювалось 

27.10.2016 01-00 -6,35 -6,39 не вимірювалось 

27.10.2016 02-00 -6,35 -6,39 не вимірювалось 

27.10.2016 03-00 -6,35 -6,39 не вимірювалось 

27.10.2016 04-00 -6,37 -6,38 не вимірювалось 

27.10.2016 05-00 -6,38 -6,38 не вимірювалось 

27.10.2016 06-00 -6,37 -6,39 не вимірювалось 

27.10.2016 07-00 -6,36 -6,39 не вимірювалось 

27.10.2016 08-00 -6,35 -6,39 не вимірювалось 

27.10.2016 09-00 -6,33 -6,39 не вимірювалось 

27.10.2016 10-00 -6,34 -6,39 -6,41 

27.10.2016 11-00 -6,35 -6,39 -6,42 

27.10.2016 12-00 -6,36 -6,39 -6,42 

27.10.2016 13-00 -6,36 -6,39 -6,41 

27.10.2016 14-00 -6,36 -6,39 -6,42 

27.10.2016 15-00 -6,36 -6,39 -6,42 

27.10.2016 16-00 -6,38 -6,38 -6,43 

27.10.2016 17-00 -6,37 -6,38 -6,43 

27.10.2016 18-00 -6,37 -6,38 -6,43 

27.10.2016 19-00 -6,38 -6,38 -6,44 

27.10.2016 20-00 -6,38 -6,39 -6,43 

27.10.2016 21-00 -6,37 -6,39 -6,44 

27.10.2016 22-00 -6,38 -6,39 -6,44 

27.10.2016 23-00 -6,37 -6,39 -6,43 

28.10.2016 00-00 -6,37 -6,39 -6,44 

28.10.2016 01-00 -6,36 -6,39 -6,45 

28.10.2016 02-00 -6,33 -6,39 -6,46 

28.10.2016 03-00 -6,34 -6,39 -6,47 

28.10.2016 04-00 -6,36 -6,39 -6,47 

28.10.2016 05-00 -6,38 -6,39 -6,47 

28.10.2016 06-00 -6,38 -6,39 -6,47 

28.10.2016 07-00 -6,39 -6,39 -6,48 
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Продовження табл. 4.1 

 

1 2 3 4 

28.10.2016 08-00 -6,38 -6,39 -6,48 

28.10.2016 09-00 -6,37 -6,39 -6,47 

28.10.2016 10-00 -6,38 -6,39 -6,47 

28.10.2016 11-00 -6,37 -6,39 -6,47 

28.10.2016 12-00 -6,37 -6,39 -6,46 

28.10.2016 13-00 -6,37 -6,38 -6,45 

28.10.2016 14-00 -6,37 -6,38 -6,44 

28.10.2016 15-00 -6,37 -6,38 -6,44 

28.10.2016 16-00 -6,37 -6,38 -6,44 

28.10.2016 17-00 -6,37 -6,38 -6,44 

28.10.2016 18-00 -6,38 -6,38 -6,44 

28.10.2016 19-00 -6,38 -6,38 -6,44 

28.10.2016 20-00 -6,38 -6,38 -6,43 

28.10.2016 21-00 -6,38 -6,38 -6,43 

28.10.2016 22-00 -6,38 -6,38 -6,43 

28.10.2016 23-00 -6,38 -6,38 -6,43 

29.10.2016 00-00 -6,38 -6,38 -6,43 

29.10.2016 01-00 -6,38 -6,38 -6,44 

29.10.2016 02-00 -6,38 -6,38 -6,44 

29.10.2016 03-00 -6,38 -6,38 -6,44 

29.10.2016 04-00 -6,38 -6,38 -6,44 

29.10.2016 05-00 -6,38 -6,38 -6,44 

29.10.2016 06-00 -6,38 -6,38 -6,44 

29.10.2016 07-00 -6,39 -6,38 -6,43 

29.10.2016 08-00 -6,38 -6,38 -6,44 

29.10.2016 09-00 -6,38 -6,38 -6,44 

29.10.2016 10-00 -6,37 -6,37 -6,45 

29.10.2016 11-00 -6,39 -6,38 -6,46 

29.10.2016 12-00 -6,38 -6,37 -6,46 

29.10.2016 13-00 -6,39 -6,37 -6,47 

29.10.2016 14-00 -6,38 -6,37 -6,48 

29.10.2016 15-00 -6,40 -6,36 -6,49 

29.10.2016 16-00 -6,42 -6,37 -6,50 

29.10.2016 17-00 -6,41 -6,37 -6,51 
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Продовження табл. 4.1 

 

1 2 3 4 

29.10.2016 18-00 -6,39 -6,37 -6,52 

29.10.2016 19-00 -6,37 -6,36 -6,53 

29.10.2016 20-00 -6,35 -6,37 -6,54 

29.10.2016 21-00 -6,33 -6,37 -6,55 

29.10.2016 22-00 -6,31 -6,37 -6,57 

29.10.2016 23-00 -6,29 -6,38 -6,59 

30.10.2016 00-00 -6,27 -6,37 -6,60 (дно) 

30.10.2016 01-00 -6,26 -6,37 -6,60 (дно) 

30.10.2016 02-00 -6,24 -6,35 -6,60 (дно) 

30.10.2016 03-00 -6,22 -6,36 -6,60 (дно) 

30.10.2016 04-00 -6,20 -6,38 -6,60 (дно) 

30.10.2016 05-00 -6,18 -6,40 -6,60 (дно) 

30.10.2016 06-00 -6,19 -6,41 -6,60 (дно) 

30.10.2016 07-00 -6,20 -6,41 -6,60 (дно) 

30.10.2016 08-00 -6,20 -6,39 -6,60 (дно) 

30.10.2016 09-00 -6,21 -6,41 -6,60 (дно) 

30.10.2016 10-00 -6,22 -6,42 -6,60 (дно) 

30.10.2016 11-00 -6,23 -6,43 -6,60 (дно) 

30.10.2016 12-00 -6,24 -6,42 -6,60 (дно) 

30.10.2016 13-00 -6,25 -6,39 -6,60 (дно) 

30.10.2016 14-00 -6,26 -6,40 -6,60 (дно) 

30.10.2016 15-00 -6,25 -6,42 -6,60 (дно) 

30.10.2016 16-00 -6,24 -6,39 -6,60 (дно) 

30.10.2016 17-00 -6,25 -6,41 -6,60 (дно) 

30.10.2016 18-00 -6,27 -6,40 -6,60 (дно) 

30.10.2016 19-00 -6,28 -6,41 -6,60 (дно) 

30.10.2016 20-00 -6,30 -6,38 -6,60 (дно) 

30.10.2016 21-00 -6,32 -6,36 -6,60 (дно) 

30.10.2016 22-00 -6,34 -6,34 -6,60 (дно) 

30.10.2016 23-00 -6,35 -6,33 -6,60 (дно) 

31.10.2016 00-00 -6,36 -6,31 -6,60 (дно) 
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При наявності вітру в одній частині лиману відбувається підйом рівнів 

води, а в протилежній їй частині – їх спад. Наприклад, 29.10.2016 р. при 

північних вітрах в верхній (північній) частині лиману відбувався згін води і 

рівні води поступово знижувалися, а в нижній (південній) – нагін води, який 

супроводжувався збільшенням рівнів води (рис. 4.2, табл. 4.1). Продовження 

30.10.2016 р. вітрового згону води з північної частини лиману призвело до 

осушення дна водойми на ділянці між с. Стара Еметівка та с. Ільінка і зміщення 

верхів’я лиману на 3,5 км в південному напрямку, яке вранці 31.10.2016 р. 

знаходилось на ділянці впадіння в лиман р. Довбока. 

У літні місяці нагін води у верхів’я КЛ збільшує її втрати випаровування. 
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5 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНІВ ВОДИ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ В 

УМОВАХ ПОПОВНЕННЯ МОРСЬКОЮ ВОДОЮ (2015-2019 РОКИ) З 

ДАНИМИ ПОПЕРЕДНІХ РОКІВ (2010-2014 РОКИ) 

 

 

У даному розділі представлений порівняльний аналіз змін рівнів води в 

КЛ в умовах його поповнення морською водою з ОЗЧМ (з грудня 2014 р. по 

2019 р.). Для порівняльного аналізу використані середні, найвищі та найнижчі 

рівні води (табл. 5.1, 5.2) за різні періоди (місяці, роки тощо), які для зручності 

сприйняття представлені у вигляді різних хронологічних графіків (рис. 5.1-5.5). 

Крім того, для пояснення особливостей мінливості рівнів води за 2010-2019 рр. 

використані дані про шари атмосферних опадів на метеорологічному посту 

«Одеса – лиман Куяльницький» (рис. 5.6). 

За результатами визначення рівнів води лиману за 12.2014-11.2015 рр. 

при періодичному надходженні до водойми морських вод видно, що з 

01.12.2014 р. по 30.04.2015 р. рівень води в лимані збільшився на 0,4 м – з мінус 

6,52 до мінус 6,12 м БС. Однак, після припинення подачі морських вод, рівень 

води в лимані за рахунок випаровування поступово зменшився, досягнувши 

30.11.2015 р. початкової позначки мінус 6,52 м БС. 

Всього за період роботи трубопроводу «море-лиман» (з 22.12.2014 р. по 

20.04.2015 р.) до лиману з ОЗЧМ надійшло 10,109 млн. м
3
 води. 

При відсутності подачі морської води в лиман у 2014-2015 рр. рівні води 

були б на 0,10-0,25 м нижчими тих, що фактично спостерігалися в лимані. 

Порівнюючи основних результати обстеження у 2016 р. з даними 

попередніх років, визначено, що рівень води у лимані в першій декаді грудня 

2016 р. був на 15-25 см вищій ніж у грудні 2015 р. та на 35 см вищій ніж у 

грудні 2014 р. і становив мінус 6,17-6,20 м БС; найбільше перевищення 

середньомісячних рівнів води у 2016 р. в порівнянні з 2014 р. спостерігалося у 

травні, дорівнюючи 46 см; середньорічний рівень води у 2015-2016 рр. в 

порівнянні з 2014 р. збільшився на 32 см. 
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Таблиця 5.1 – Середні, найвищі та найнижчі за місяць позначки рівнів 

води Куяльницького лиману (пост «Одеса») за період з 2010 по 2019 рр. 

 

Місяць, рік 
Середній за місяць Найвищій за місяць Найнижчий за місяць 

см м БС см м БС см м БС 

1 2 3 4 5 6 7 

Січень 2010 р. 72 -6,34 77 -6,29 65 -6,41 

Лютий 2010 р. 82 -6,24 92 -6,14 75 -6,31 

Березень 2010 р. 84 -6,22 92 -6,14 77 -6,29 

Квітень 2010 р. 87 -6,19 93 -6,13 81 -6,25 

Травень 2010 р. 81 -6,25 86 -6,20 77 -6,29 

Червень 2010 р. 78 -6,28 80 -6,26 75 -6,31 

Липень 2010 р. 77 -6,29 80 -6,26 73 -6,33 

Серпень 2010 р. 66 -6,40 76 -6,30 58 -6,48 

Вересень 2010 р. 58 -6,48 63 -6,43 53 -6,53 

Жовтень 2010 р. 63 -6,43 71 -6,35 56 -6,50 

Листопад 2010 р. 62 -6,44 65 -6,41 50 -6,56 

Грудень 2010 р. 72 -6,34 80 -6,26 61 -6,45 

Січень 2011 р. 78 -6,28 84 -6,22 73 -6,33 

Лютий 2011 р. 84 -6,22 87 -6,19 81 -6,25 

Березень 2011 р. 82 -6,24 88 -6,18 76 -6,30 

Квітень 2011 р. 84 -6,22 93 -6,13 80 -6,26 

Травень 2011 р. 80 -6,26 93 -6,13 76 -6,30 

Червень 2011 р. 75 -6,31 93 -6,13 66 -6,40 

Липень 2011 р. 71 -6,35 88 -6,18 76 -6,30 

Серпень 2011 р. 62 -6,44 75 -6,31 67 -6,39 

Вересень 2011 р. 52 -6,54 62 -6,44 48 -6,58 

Жовтень 2011 р. 47 -6,59 53 -6,53 45 -6,61 

Листопад 2011 р. 47 -6,59 48 -6,58 45 -6,61 

Грудень 2011 р. 51 -6,55 58 -6,48 42 -6,64 

Січень 2012 р. 61 -6,45 76 -6,30 53 -6,53 

Лютий 2012 р. 66 -6,40 78 -6,28 61 -6,45 

Березень 2012 р. 66 -6,40 76 -6,30 62 -6,44 

Квітень 2012 р. 65 -6,41 75 -6,31 61 -6,45 

Травень 2012 р. 64 -6,42 83 -6,23 57 -6,49 

Червень 2012 р. 60 -6,46 70 -6,36 55 -6,51 

Липень 2012 р. 50 -6,56 58 -6,48 43 -6,63 

Серпень 2012 р. 38 -6,68 52 -6,54 33 -6,73 

Вересень 2012 р. 35 -6,71 41 -6,65 28 -6,78 

Жовтень 2012 р. 35 -6,71 42 -6,64 29 -6,77 

Листопад 2012 р. 42 -6,64 52 -6,54 35 -6,71 

Грудень 2012 р. 49 -6,57 59 -6,47 34 -6,72 

Січень 2013 р. 56 -6,50 71 -6,35 46 -6,60 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Лютий 2013 р. 66 -6,40 72 -6,34 59 -6,47 

Березень 2013 р. 66 -6,40 71 -6,35 63 -6,43 

Квітень 2013 р. 66 -6,40 72 -6,34 63 -6,43 

Травень 2013 р. 54 -6,52 64 -6,42 46 -6,60 

Червень 2013 р. 51 -6,55 57 -6,49 46 -6,60 

Липень 2013 р. 49 -6,57 65 -6,41 39 -6,67 

Серпень 2013 р. 41 -6,65 45 -6,61 37 -6,69 

Вересень 2013 р. 34 -6,72 46 -6,60 27 -6,79 

Жовтень 2013 р. 37 -6,69 48 -6,58 31 -6,75 

Листопад 2013 р. 38 -6,68 44 -6,62 35 -6,71 

Грудень 2013 р. 41 -6,65 45 -6,61 35 -6,71 

Січень 2014 р. 39 -6,67 41 -6,65 35 -6,71 

Лютий 2014 р. 46 -6,60 53 -6,53 35 -6,71 

Березень 2014 р. 54 -6,52 66 -6,40 45 -6,61 

Квітень 2014 р. 49 -6,57 53 -6,53 45 -6,61 

Травень 2014 р. 46 -6,60 48 -6,58 45 -6,61 

Червень 2014 р. 44 -6,62 50 -6,56 39 -6,67 

Липень 2014 р. 38 -6,68 45 -6,61 31 -6,75 

Серпень 2014 р. 32 -6,74 37 -6,69 27 -6,79 

Вересень 2014 р. 34 -6,72 57 -6,49 26 -6,80 

Жовтень 2014 р. 44 -6,62 50 -6,56 37 -6,69 

Листопад 2014 р. 46 -6,60 58 -6,48 37 -6,69 

Грудень 2014 р. 53 -6,53 68 -6,38 48 -6,58 

Січень 2015 р. 58 -6,48 66 -6,40 51 -6,55 

Лютий 2015 р. 74 -6,32 79 -6,27 59 -6,47 

Березень 2015 р. 80 -6,26 92 -6,14 71 -6,35 

Квітень 2015 р. 92 -6,14 99 -6,07 81 -6,25 

Травень 2015 р. 92 -6,14 102 -6,04 83 -6,23 

Червень 2015 р. 84 -6,22 94 -6,12 78 -6,28 

Липень 2015 р. 74 -6,32 79 -6,27 59 -6,47 

Серпень 2015 р. 56 -6,50 64 -6,42 49 -6,57 

Вересень 2015 р. 49 -6,57 60 -6,46 46 -6,60 

Жовтень 2015 р. 49 -6,57 58 -6,48 38 -6,68 

Листопад 2015 р. 50 -6,56 54 -6,52 47 -6,59 

Грудень 2015 р. 53 -6,53 61 -6,45 50 -6,56 

Січень 2016 р. 62 -6,44 69 -6,37 56 -6,50 

Лютий 2016 р. 75 -6,31 80 -6,26 68 -6,38 

Березень 2016 р. 82 -6,24 97 -6,09 75 -6,31 

Квітень 2016 р. 88 -6,18 102 -6,04 82 -6,24 

Травень 2016 р. 92 -6,14 97 -6,09 89 -6,17 

Червень 2016 р. 89 -6,17 95 -6,11 84 -6,22 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Липень 2016 р. 78 -6,28 92 -6,14 65 -6,41 

Серпень 2016 р. 65 -6,41 82 -6,24 56 -6,50 

Вересень 2016 р. 54 -6,52 59 -6,47 49 -6,57 

Жовтень 2016 р. 65 -6,41 77 -6,29 52 -6,54 

Листопад 2016 р. 76 -6,30 83 -6,23 69 -6,37 

Грудень 2016 р. 84 -6,22 96 -6,10 72 -6,34 

Січень 2017 р. 88 -6,18 96 -6,10 80 -6,26 

Лютий 2017 р. 92 -6,14 99 -6,07 86 -6,20 

Березень 2017 р. 94 -6,12 101 -6,05 79 -6,27 

Квітень 2017 р. 99 -6,07 116 -5,90 93 -6,13 

Травень 2017 р. 99 -6,07 114 -5,92 92 -6,14 

Червень 2017 р. 91 -6,15 95 -6,11 76 -6,30 

Липень 2017 р. 81 -6,25 90 -6,16 73 -6,33 

Серпень 2017 р. 73 -6,33 80 -6,26 67 -6,39 

Вересень 2017 р. 64 -6,42 72 -6,34 57 -6,49 

Жовтень 2017 р. 68 -6,38 79 -6,27 60 -6,46 

Листопад 2017 р. 67 -6,39 73 -6,33 57 -6,49 

Грудень 2017 р. 73 -6,33 80 -6,26 61 -6,45 

Січень 2018 р. 87 -6,19 96 -6,10 74 -6,32 

Лютий 2018 р. 99 -6,07 107 -5,99 91 -6,15 

Березень 2018 р. 110 -5,96 119 -5,87 103 -6,03 

Квітень 2018 р. 115 -5,91 130 -5,76 108 -5,98 

Травень 2018 р. 108 -5,98 113 -5,93 100 -6,06 

Червень 2018 р. 95 -6,12 102 -6,04 85 -6,21 

Липень 2018 р. 85 -6,21 88 -6,18 83 -6,23 

Серпень 2018 р. 79 -6,27 86 -6,20 73 -6,33 

Вересень 2018 р. 74 -6,32 79 -6,27 65 -6,41 

Жовтень 2018 р. 71 -6,35 73 -6,33 64 -6,42 

Листопад 2018 р. 69 -6,37 73 -6,33 67 -6,39 

Грудень 2018 р. 75 -6,31 79 -6,27 72 -6,34 

Січень 2019 р. 83 -6,23 88 -6,18 73 -6,33 

Лютий 2019 р. 92 -6,14 95 -6,11 86 -6,20 

Березень 2019 р. 97 -6,09 99 -6,07 95 -6,11 

Квітень 2019 р. 98 -6,08 102 -6,04 95 -6,11 

Травень 2019 р. 92 -6,14 96 -6,10 84 -6,22 

Червень 2019 р. 85 -6,21 88 -6,18 79 -6,27 

Липень 2019 р. 72 -6,34 79 -6,27 64 -6,42 

Серпень 2019 р. 65 -6,41 69 -6,37 59 -6,47 

Вересень 2019 р. 56 -6,50 61 -6,45 52 -6,54 

Жовтень 2019 р. 51 -6,55 54 -6,52 49 -6,57 

Листопад 2019 р. 50 -6,56 56 -6,50 44 -6,62 
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Таблиця 5.2 – Середньорічні, найвищі та найнижчі за рік позначки рівнів 

води Куяльницького лиману (пост «Одеса») за період з 2010 по 2019 рр. 

 

Рік 
Середньорічний Найвищій за рік Найнижчий за рік 

см м БС см м БС см м БС 

2010 73 -6,33 93 -6,13 50 -6,56 

2011 69 -6,37 93 -6,13 42 -6,64 

2012 53 -6,53 83 -6,23 28 -6,78 

2013 50 -6,56 72 -6,34 27 -6,79 

2014 44 -6,62 68 -6,38 26 -6,80 

2015 80 -6,26 102 -6,04 38 -6,68 

2016 76 -6,30 102 -6,04 49 -6,57 

2017 82 -6,24 116 -5,90 57 -6,49 

2018 89 -6,17 130 -5,76 64 -6,42 

2019 76 -6,30 102 -6,04 44 -6,62 
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Рисунок 5.1 – Мінливість середніх, найвищих та найнижчих за місяць рівнів 

води Куяльницького лиману за даними поста «Одеса» за період 2010-2019 рр. 
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Рисунок 5.2 – Мінливість середньорічних, найвищих та найнижчих за рік рівнів 

води Куяльницького лиману на посту «Одеса» за період 2010-2019 рр. 
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Рисунок 5.3 – Середньомісячні рівні води в КЛ у 2014, 2015 та 2016 рр. 
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Рисунок 5.4 – Мінливість середньомісячних рівнів води КЛ в 2017 р. 
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Рисунок 5.5 – Мінливість середньомісячних рівнів води Куяльницького лиману 

(м БС) за період січень-листопад 2018 р. 



 

50 

 

587,6

392,7

279,1

344,9

420,3

340,6

554,2

395,7

320,9

223,4

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ш
ар

 о
п

ад
ів

 з
а 

р
ік

, 
м

м

Рік

 
 

Рисунок 5.6 – Мінливість річних шарів опадів за даними метеорологічного 

поста «лиман Куяльницький – Одеса» за період 2010-2019 рр. 

 

Крім того, за даними вимірювань ОДЕКУ визначено, що з грудня 2014 р. 

по квітень 2016 р. до лиману надійшло 23,784 млн. м
3
 морської води, з них: за 

1-й етап – 10,109 млн. м
3
; за 2-й етап – 13,675 млн. м

3
. 

На рис. 5.4 представлено графіки мінливості середньомісячних значень 

рівнів КЛ в 2017 р. Для контролю рівнів води використовувалися дані 

вимірювань ОДЕКУ в декількох точках лиману та на гідрологічному посту в 

південній частині лиману. Порівняння позначок рівнів води, визначених 

ОДЕКУ, з результатами вимірювань за даними ГМЦ ЧАМ показало їх 

задовільну збіжність. Певні епізодичні відхилення рівнів води в КЛ пов’язані з 

впливом на виміряні рівні вітрового згону та нагону води, які пояснені у 

попередньому розділі КМР. 

За результатами вимірювань рівнів води у 2016 р. встановлено: 

– рівні води в Одеській затоці за період з 2015 по 2016 рр. були в 

середньому на 6,15 м вищі ніж в Куяльниькому лимані; 
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– рівень води у лимані в першій декаді грудня 2016 р. був на 15-25 см 

вищій ніж у грудні 2015 р. та на 35 см вищій ніж у грудні 2014 р. і становив 

мінус 6,17-6,20 м БС; 

– найбільше перевищення середньомісячних рівнів води у 2016 р. в 

порівнянні з 2014 р. спостерігалося у травні та дорівнювало 46 см; 

– середньорічний рівень води у 2015-2016 рр. в порівнянні з 2014 р. 

збільшився на 32 см; 

– в окремі дні різниця між рівнями води в різних частинах лиману може 

становити 0,44-0,48 м (наприклад, 29.10.2016 р. та 04.04.2015 р.); 

– на протязі 24 годин мінливість рівнів води під впливом вітру може мати 

значний розмах: до ±44 см – в південній частині лиману; до ±12 см – в 

центральній частині; до ±17 см – в північній частині; 

– при північних вітрах в верхній (північній) частині лиману відбувається 

згін води і рівні води поступово знижуються, а в нижній (південній) – нагін 

води, який супроводжується збільшенням рівнів води; 

– при середньому рівні води в лимані мінус 6,2-6,4 м БС під впливом 

сильного (5-10 м/с) північного вітру тривалістю 2-3 доби, вода з верхньої 

частини лиману (на ділянці від с. Стара Еметівка до с. Ільінка) повністю 

перетікає до середньої та нижньої частин водойми, а верхів’я лиману тимчасово 

зміщується на 3,5-4,0 км в південному напрямку (наприклад, 29-31.10.2016 р.). 

За результатами аналізу основних даних рівнів води в КЛ у 2016 р. та їх 

порівняння з даними вимірювань у 2014-2015 рр. слід зазначити, що стан 

лиману значно покращився (об’єм наповнення КЛ, як і рівень води, збільшився. 

За результатами вимірювань рівнів води у 2017 р. встановлено: 

– рівні води в ОЗЧМ в 2017 р. були в середньому на 6 м вищі ніж в КЛ; 

– середньорічний рівень води КЛ у 2017 р. в порівнянні з 2016 р. 

збільшився на 10 см, в порівнянні з 2015 р. – на 16 см, в порівнянні з 2014 р. – 

на 39 см; 

– у 2017 р. найбільше перевищення середньомісячних рівнів води в 

лимані в порівнянні з 2014 р. дорівнювало 47 см; 
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– 24.04.2017 р. в лимані віміряний найвищій за період 2008-2017 рр. 

рівень води, який дорівнював мінус 5,90 м БС. 

Крім того, за результатами оцінки основних складових водного балансу 

лиману в 2017 р. встановлено, що в продовж року рівень води в лимані 

зменшився на 0,14 м (з позначки мінус 6,21 м БС – 1 січня, до позначки мінус 

6,35 м БС – 9 грудня), а об’єм – на 5,5 млн. м
3
 (з 27,5 млн. м

3
 – 1 січня, до 22,0 

млн. м
3
 – 9 грудня). Зменшення рівня та об’єму води в лимані у 2017 р. 

пов’язано з тим, що втрати води на випаровування з водної поверхні лиману 

(36,5 млн. м
3
) перевищили об’єм надходження води до лиману (31,0 млн. м

3
, з 

яких: 40% – морська вода, 51% – атмосферні опади, 9% – вода інших приток 

лиману). Якщо б морська вода в лиман у 2017 р. не надходила, то позначка 

рівня води у грудні становила б лише мінус 6,64 м БС. 

З рис. 5.4, на якому представлено графік мінливості середньомісячних 

значень рівнів води КЛ в 2018 р., видно, що в продовж 2018 р. 

середньомісячний рівень води в КЛ зменшився на 0,18 м (з мінус 6,19 м БС – у 

січні, до позначки мінус 6,37 м БС – у листопаді). За цей же період площа 

водної поверхні зменшалась – на 5,4 млн. м
2
 (з 44,0 до 38,6 млн. м

2
), а об’єм 

води – на 7,6 млн. м
3
 (з 28,8 до 21,2 млн. м

3
). 

Зменшення рівня та об’єму води в лимані у 2018 р. пов’язано з тим, що 

втрати води на випаровування з водної поверхні (35,8 млн. м
3
) перевищили на 

7,6 млн. м
3
 об’єм надходження води до лиману (28,2 млн. м

3
, з них: 42,6% або 

12,0 млн. м
3
 – морська вода, 50,4% або 14,2 млн. м

3
 – атмосферні опади, 7% або 

2,0 млн. м
3
 – вода інших приток лиману). 

Якщо б морська вода у 2018 р. в лиман не надходила, то в кінці року 

об’єм води у лимані дорівнював би 9,2 млн. м
3
, а позначка рівня води становила 

б лише мінус 6,75 м БС. 

Крім того, за результатами вимірювань рівнів води установлено: 

– рівні води в ОЗЧМ у 2018 р. в середньому дорівнювали позначці мінус 

0,04 м БС, найвищі значення рівнів води (0,39 м БС) спостерігались у квітні, 

найнижчі (мінус 0,52 м БС) – у жовтні-листопаді; 
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– рівні води в Куяльницькому лимані у 2018 р. були на 5,90-6,15 м нижчі 

ніж в морі та в середньому дорівнювали позначці мінус 6,16 м БС, найвищі 

значення рівнів води (мінус 5,76 м БС) спостерігались у квітні, найнижчі (мінус 

6,42 м БС) – у жовтні; 

– у період з 1 вересня по 1 грудня 2018 р. рівень води лиману в 

середньому дорівнював позначці мінус 6,35 м БС, а короткочасні зміни 

позначки рівня води за цей період відбувалися в межах ±0,07-0,08 м переважно 

під впливом вітру; 

– порівнюючи рівнів води в лимані за вересень-листопад 2018 р. з 

аналогічними періодами минулих років слід зазначити, що вони в середньому 

на 0,05 м вищі за рівні у 2017 р., на 0,09 м вищі за рівні у 2016 р., на 0,22 м вищі 

за рівні у 2015 р. та на 0,30 м вищі за рівні у 2014 р.; 

– рівні води виміряні у 2018 р. в цілому є найвищими серед рівнів води за 

період з 2009 по 2017 рр.; 

– 21.04.2018 р. в лимані був віміряний найвищій за період 2008-2018 рр. 

рівень води, який дорівнював мінус 5,76 м БС. 

Визначено, що при підвищенні позначок рівнів води в ОЗЧМ (ζ) на 0,29 м 

(з позначки мінус 0,40 м БС до мінус 0,10 м БС) витрата води в трубопроводі 

«море-лиман» (Q) збільшується на 0,15 м
3
/с, а об’єм добового припливу 

морських вод – на 12960 м
3
 (майже на 2 млн. м

3
 – за грудень-квітень). З 

урахування цього, рекомендується при розрахунках об’ємів припливу морських 

вод до КЛ крізь трубопровід «море-лиман»  застосовувати рівняння зв’язку між 

рівнями води в ОЗЧМ та витратами води в трубопроводі: Q = 1,25 + 0,5·ζ. 

За даними вимірювань визначено, що середня витрата води на виході з 

трубопроводу «море-лиман» дорівнює 1,16 м
3
/с. 

За результатами аналізу складових водного балансу лиману у 2018 р. 

встановлено, що середньомісячний рівень води в кінці року (мінус 6,37 м БС) 

був на 0,18 м менший ніж у січні (мінус 6,19 м БС), площа водної поверхні була 

на 5,4 млн. м
2
 менша (зменшилася з 44,0 до 38,6 млн. м

2
), а об’єм води – на 7,6 

млн. м
3
 (зменшився з 28,8 до 21,2 млн. м

3
). 
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Зменшення рівня, площі та об’єму води в лимані у 2018 р. пов’язано з 

тим, що втрати води на випаровування з водної поверхні (35,8 млн. м
3
) 

перевищили на 7,6 млн. м
3
 об’єм надходження води до лиману (28,2 млн. м

3
). 

Визначено, що приходну частину водного балансу лиману у 2018 р. на 50,4% 

(14,2 млн. м
3
) складають атмосферні опади, на 7% (2,0 млн. м

3
) – води річок, 

балок і скидних лотків, та на 42,6% (12,0 млн. м
3
) – морська вода. Таким чином, 

якщо б морська вода у 2018 р. в лиман не надходила, то у листопаді об’єм води 

у лимані дорівнював би 9,2 млн. м
3
, а позначка рівня води становила б лише 

мінус 6,75 м БС. 

Певне зниження рівня води в КЛ у 2019 р. (рис. 5.1 та 5.2) пояснюється 

найменшою за 2010-2019 рр. кількістю атмосферних опадів за рік (рис. 5.6), яка 

становила (за даними метеорологічного поста «Одеса – лиман Куяльницький») 

лише 223,4 мм, що майже в 2 рази менше ніж в середньому за 2010-2018 рр. 

(наприклад, у 2010 р. річний шар опадів був в 2,63 рази більшим ніж у 2019р.). 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В результаті виконання роботи отримані наступні висновки: 

1. Установлені історичні та сучасні відомості про поповнення 

Куяльницького лиману водами Чорного моря у ХІХ-ХХІ ст. З’ясовано, що у 

ХІХ-ХХ ст. поповнення лиману морською водою має більш ніж столітню 

історію та невід’ємно пов’язано з розвитком соляних промислів у водоймі. 

2. Надана характеристика гідротехнічної споруди для поповнення лиману 

морською водою, а також визначені умови подачі морської води до лиману в 

2014-2019 рр. 

3. Підготовлено опис гідрологічних обстежень стану Куяльницького 

лиману, які здійснювалися ОДЕКУ в 2014-2018 р., а також здійснено аналіз 

мінливості рівнів води у водоймі в умовах наповнення морською водою за 

даними цих експедиційних досліджень. 

4. За результатами аналізу даних самописів рівня води встановлено: 

– в окремі дні різниця між рівнями води в різних частинах лиману може 

становити 0,44-0,48 м (наприклад, 29.10.2016 р. та 04.04.2015 р.); 

– на протязі 24 годин мінливість рівнів води під впливом вітру може мати 

значний розмах: до ±44 см – в південній частині лиману; до ±12 см – в 

центральній частині; до ±17 см – в північній частині; 

– при північних вітрах в верхній (північній) частині лиману відбувається 

згін води і рівні води поступово знижуються, а в нижній (південній) – нагін 

води, який супроводжується збільшенням рівнів води; 

– при середньому рівні води в лимані мінус 6,2-6,4 м БС під впливом 

сильного (5-10 м/с) північного вітру тривалістю 2-3 доби, вода з верхньої 

частини лиману (на ділянці від с. Стара Еметівка до с. Ільінка) повністю 

перетікає до середньої та нижньої частин водойми, а верхів’я лиману тимчасово 

зміщується на 3,5-4,0 км в південному напрямку (наприклад, 29-31.10.2016 р.). 

У літні місяці нагін води у верхів’я КЛ збільшує її втрати випаровування. 
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5. За результатами одночасних вимірювань рівнів води на прибережному 

посту в акваторії Одеської затоки (ζ, м БС) та витрат води в трубопроводі 

«море-лиман» (Q, м
3
/с) визначено рівняння кривої зв’язку між витратами води 

на виході з трубопроводу та рівнями води в акваторії моря: Q = 1,25 + 0,5·ζ. 

Таким чином, при підвищенні рівнів води в акваторії Одеської затоки на 0,29 м 

(з позначки мінус 0,40 м БС до позначки мінус 0,10 м БС) витрата води в 

трубопроводі «море-лиман» збільшується на 0,15 м
3
/с, а об’єм добового 

припливу морських вод – на 12960 м
3
. З урахування цього, рекомендується при 

розрахунках об’ємів припливу морських вод до лиману крізь трубопровід 

«море-лиман» застосовувати дану криву витрат. 

6. Рівні води, які виміряні в лимані у 2018 р. в цілому є найвищими серед 

рівнів води за період з 2010 по 2019 рр. Найвищій рівень води був виміряний 

21.04.2018 р. та дорівнював позначці мінус 5,76 м БС. В середньому рівні води 

в лимані за період поповнення морською водою (2015-2019 рр.) були на 23 см 

вищі ніж за попередній період (2010-2014 рр.), а прирощення середньорічного 

рівня води з 2014 по 2018 р. склало 45 см, а з 2014 по 2019 р. – 32 см. Певне 

зниження рівня води в 2019 р. пояснюється найменшою за 2010-2019 рр. 

кількістю атмосферних опадів, яка становила (за даними метеорологічного 

поста «Одеса» на Куяльницькому лимані) лише 223,4 мм, що майже в 2 рази 

менше ніж в середньому за 2010-2018 рр. (404,0 мм). 
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