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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Зміни, що відбуваються у природному середовищі та 

суспільній сфері, вочевидь, стосуються і водного режиму річок. Важливим, 

зокрема, є питання водності, яка залежить як від клімату, так і людської 

діяльності. Актуальність досліджень річкового стоку зумовлена тим, що Україна 

належить до числа країн з порівняно невеликими водними ресурсами. У разі їх 

зменшення під впливом кліматичних змін проблема водопостачання 

господарської сфери може істотно загостритися. Ще одним аспектом, який 

потребує згадки, є наявність на річках країни величезної кількості гідротехнічних 

споруд, існування яких залежить від параметрів максимального стоку. Крім того, 

останнім часом у країні істотно посилилася увага до гідроенергетики, що, 

вочевидь, потребує виконання надійних розрахунків стокових характеристик.   

Оскільки кліматичні характеристики, зокрема температура повітря, в 

останні десятиліття змінилися, важливим питанням гідрологічної науки є вибір, а 

можливо й уточнення розрахункових методів обробки наявних рядів 

спостережень. У свою чергу, від цього залежать розрахункові параметри, зокрема, 

витрата певної забезпеченості. 

У гідрологічних дослідженнях у цілому використовують велику кількість 

різноманітних методів, які дозволяють вивчати водний стік річок на базі сучасних 

уявлень про механізми його формування. Разом з тим, актуальність 

детерміністичного підходу щодо аналізу часових гідрологічних рядів 

спостережень залишається і навряд чи колись буде втрачена. Про це свідчить, 

зокрема, більш як 100-річна історія їх використання. Проте, належної уваги у 

вітчизняній науковій літературі їм не приділено. 

Детерміністичний підхід гідрологічного аналізу найчастіше виявляється у 

застосуванні графічних методів, до яких належать графічні зображення 

кореляційного зв’язку, частоти появи величини, гістограми, сумарні криві, 

подвійні сумарні криві, інтегральні криві відхилень, хронологічні графіки тощо. 
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Загалом методичні рекомендації щодо застосування графічних методів у 

гідрологічному аналізі розроблялись для кожного методу окремо для вирішення 

певного завдання. Протягом останніх 30-40 років методичні дослідження щодо 

застосування гідролого-генетичних методів перебували поза увагою дослідників і 

тому вони потребують критичного осмислення та розробки нових підходів.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за 

змістом дисертаційної роботи були виконані згідно з планами науково-дослідних 

робіт УкрГМІ Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 

Національної академії наук України за участі автора, як наукового керівника, так і 

безпосереднього виконавця держбюджетних тем та міжнародних проектів: 

«Створення баз даних для зберігання та відображення розрахункової 

гідрологічної інформації з використанням геоінформаційних систем» (2006-

2008 рр., № д.р. 0106U007312); «Підготовка до видання серії монографій «Ресурси 

поверхневих вод України» по басейнах головних річок України» (2009-2015 рр., 

№ д.р. 0109U004890); «Розроблення та впровадження багаторівневої системи 

гідрометеорологічного прогнозування у басейнах річок Карпатського регіону на 

основі чисельного моделювання, використання супутникових технологій та 

багатофункціональних гідрологічних програмних комплексів» (2009-2012 рр., 

№ д.р. 0109U004256); «Модернізація систем прогнозування стоку під час повеней 

і паводків у басейнах річок Карпатського регіону, Прип’яті, Десни та Дунаю» 

(2012-2014 рр., № д.р. 0112U004678); «Розрахункові характеристики 

максимального стоку води весняного водопілля річок України різних 

ймовірностей перевищення» (2016-2018 рр., № д.р. 0116U000569); «Моніторинг 

та прогнозування повеней в басейні р. Прип’ять» міжнародної програми НАТО 

«Наука заради миру та безпеки» (2010-2011 рр., № 983516); «Зниження 

вразливості щодо екстремальних повеней та змін клімату в басейні р. Дністер» 

проекту Ініціативи ENVSEC (Environment and Security Initiative) під егідою 

Організації по безпеці і співробітництву у Європі (ОБСЄ), Європейської 

економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) та ЮНЕП-ГРІД-Арендал (2010-2012 рр.); 

«Проведення просторового аналізу змін водного режиму басейнів поверхневих 
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водних об’єктів на території України внаслідок зміни клімату» програми 

Державного агентства екологічних інвестицій України «Державна підтримка 

заходів, які спрямовані на зменшення об’ємів викидів (збільшення абсорбції) 

парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень соціального забезпечення, 

розвитку міжнародного співробітництва з питань змін клімату» (2012-2013 рр., № 

4 від 01.11.2012, № д.р. 0112U005846). 

Мета й завдання дослідження. Метою роботи є встановлення закономірностей 

просторово-часових коливань водного стоку річок України на основі гідролого-

генетичного аналізу. 

Відповідно до поставленої мети в роботі вирішувались наступні завдання:  

– аналіз та узагальнення існуючих методів, підходів і визначення місця та 

ролі гідролого-генетичного аналізу щодо дослідження просторово-часових 

закономірностей водного стоку річок; 

– обґрунтування методологічних основ гідролого-генетичного аналізу 

водного стоку річок України; 

– розроблення методики оцінювання однорідності і стаціонарності 

гідрологічних рядів спостережень; 

– опрацьовування методологічних основ дослідження внутрішньорічного 

стоку води річок;  

– розроблення методологічних підходів щодо побудови карт просторового 

розподілу гідрологічних характеристик з використанням ГІС-технологій; 

– створення методології дослідження можливих майбутніх змін водного 

стоку річок з використанням даних регіональних кліматичних моделей; 

– апробація методологічних розробок гідролого-генетичного аналізу 

шляхом їхнього практичного застосування для дослідження просторово-часових 

закономірностей водного стоку річок України. 

Об’єктом дослідження є водний стік річок України.  

Предметом дослідження є методологія гідролого-генетичного аналізу 

просторово-часових закономірностей річкового стоку та її практичне 

застосування. 
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Методи досліджень і вихідна інформація. Розроблена методологія 

гідролого-генетичного аналізу водного стоку річок використовує і розвиває 

методичні надбання відомих вчених щодо застосування сумарної кривої (mass 

curve analysis), подвійної сумарної кривої (double mass analysis) та інтегральної 

кривої відхилень (residual mass curve) (У. Ріппл, 1883; К. Садлер, 1927; С. Меріам, 

1937; М. Кохлер, 1949; Л. Вайс і В. Вілсон, 1953; Ю. Серси і К. Хардісон, 1960; 

К. Ехлерт, 1972, Андрєянов В.Г., 1959), а також аналізу часових гідрологічних 

рядів спостережень (Кундцевіч і Робсон, 2000, 2004), дослідження 

внутрішньорічного розподілу водного стоку річок (Швець Г.І., 1946; 

Лівшиць Й.М., 1955; Воскресенський К.П., 1956; Андрєянов В.Г., 1957; 

Железняк І.А., 1959, 1982; Вишневський В.І., 2001; Гребінь В.В., 2011), циклічних 

коливань водного стоку річок (Кузін П.С., Бабкін В.І., 1979; Сінайська Т.М., 

Швейкін Ю.В., 1971; Лобода Н.С., 2005; Чорноморець Ю.О., 2007), 

картографічного представлення та узагальнення просторового розподілу водного 

стоку (Кочерін Д.І., 1927; Огієвський А.В., 1931; Соколовський Д.Л., 1934; 

Мокляк В.І., 1947; Воскресенський К.П., 1962; Онуфриєнко Л.Г., 1966; 

Бефані Н.Ф., 1990; Гопченко Є.Д., 2002, Лобода Н.С., 2005). Крім того, у роботі 

використані такі методи як філософські, статистичні, ймовірнісні, порівняння, 

узагальнення, синтезу, аналогії, ГІС-технологій тощо.  

Вихідними матеріалами для дослідження слугували матеріали спостережень 

за гідрологічним режимом річок, що містяться у різних опублікованих довідкових 

матеріалах, підготовлених Центральною геофізичною обсерваторією (м. Київ): 

«Основні гідрологічні характеристики» (ОГХ), «Щорічні дані про режим та 

ресурси поверхневих вод суші», «Багаторічні дані про режим та ресурси 

поверхневих вод суші». Основою для побудови карт просторового розподілу 

гідрологічних характеристик з використанням ГІС-технологій є бази цифрових 

географічних даних електронної карти України масштабом 1:200 000. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці методології 

гідролого-генетичного аналізу річкового стоку та її практичній реалізації. Ця 

методологія містить низку основних положень. 
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Вперше: 

˗ виконано класифікацію існуючих методів, підходів, які застосовуються 

в гідрологічних дослідженнях та визначено місце і роль серед них гідролого-

генетичного аналізу; 

˗ розроблено методологію гідролого-генетичного аналізу з метою її 

прикладного застосування для дослідження і отримання більш обґрунтованих і 

достовірних оцінок просторово-часових закономірностей водного стоку річок;  

˗ здійснено прикладне застосування гідролого-генетичного аналізу для 

отримання обґрунтованих і достовірних оцінок просторово-часових 

закономірностей водного стоку річок; 

˗ розроблено методику оцінювання однорідності та стаціонарності 

гідрологічних рядів спостережень з погляду гідролого-генетичного аналізу; 

˗ запропоновано методичні засади застосування кривих Ендрюса для 

гідрологічного районування території України; 

˗ розроблено методологічні підходи щодо побудови карт просторового 

розподілу гідрологічних характеристик з використанням ГІС-технологій та 

урахуванням особливостей гідрологічної інформації; 

˗ розроблено методологію дослідження можливих майбутніх змін водного 

стоку річок з використанням даних регіональних кліматичних моделей на основі 

комплексного підходу, який включає використання кількох методів, верифікацією 

моделей, ансамблевий підхід, для отримання достовірних результатів; 

˗ виконано класифікацію та районування річкових басейнів на основі 

кривих Ендрюса на прикладі середньорічного стоку води; 

˗ показано, що залежно від фази водності довготривалих циклічних 

коливань стоку води відбувається його внутрішньорічний перерозподіл, 

змінюється перший місяць багатоводного сезону; 

˗ за лінійними кореляційними зв’язками визначено типи співвідношень між 

опадами, випаровуванням і водним стоком для водозборів річок України та 

досліджено їхній просторовий розподіл. 
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Удосконалено: 

˗ методологію дослідження внутрішньорічного стоку води річок шляхом 

урахування циклічних коливань водного стоку. 

Дістали подальший розвиток: 

˗ знання щодо сучасних та можливих майбутніх тенденцій просторово-

часових закономірностей водного стоку; 

˗ уявлення щодо картографічного представлення та узагальнення 

просторового розподілу гідрологічних характеристик, зокрема, річного стоку та 

максимального стоку води весняного водопілля і паводків змішаного походження; 

˗ знання щодо довготривалих циклічних коливань середньорічної 

температури повітря, річних сум атмосферних опадів та водного стоку річок.  

˗ розуміння щодо адаптації сучасних гідрологічних моделей типу «опади-

стік» із зосередженими параметрами у різних фізико-географічних зонах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у науковому і 

методичному обґрунтуванні та практичній реалізації гідролого-генетичного 

аналізу просторово-часових закономірностей водного стоку річок. Методичні 

надбання роботи, оцінки сучасних та можливих тенденцій просторово-часових 

закономірностей водного стоку річок України, довідковий статистичний матеріал, 

картографічне представлення розрахункових гідрологічних характеристик, 

сучасні схеми внутрішньорічного розподілу тощо можуть бути використані у 

гідротехнічному і водогосподарському проектування, при підготовці нового 

національного нормативного документу щодо визначення розрахункових 

гідрологічних характеристик, а також для поліпшення стратегії планування, 

управління та охорони водних ресурсів.  

Певні результати досліджень, а саме тематично-картографічні шари мережі 

гідрологічних спостережень на річках України, вододіли річок різного порядку, 

центри тяжіння водозборів впроваджено в Центральній геофізичній обсерваторії 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також в Одеському 

державному екологічному університеті Міністерства освіти і науки України на 

кафедрі гідрології суші, які використовуються при підготовці курсів лекцій і 
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практичних занять зі спецкурсів «Гідрологічні прогнози», «Спецрозділи 

гідрологічних розрахунків», «Сучасні математичні моделі в гідрологічних 

розрахунках та прогнозах», «ГІС у гідрології». 

Особистий внесок автора полягає у розробці, обґрунтуванні та практичній 

реалізації гідролого-генетичного аналізу просторово-часових закономірностей 

водного стоку річок. Збір первинної інформації для дослідження виконано 

автором разом зі співробітниками відділу гідрологічних досліджень УкрГМІ. 

Узагальнення та аналіз усіх матеріалів спостережень, побудова картографічного 

матеріалу, статистичні розрахунки виконано автором самостійно.  

Значну консультативну допомогу в дослідженнях надав автору науковий 

консультант – д. геогр. н., член-кореспондент НАН України В.І. Осадчий. Крім 

того, автор користувався консультаціями д. геогр. н., проф. В.В. Гребеня, 

д. геогр. н., с. н. с. Н.М. Осадчої, д. геогр. н., проф. В.І. Вішневського, к. геогр. н. 

Б.Ф. Христюка. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

досліджень було оприлюднено на наукових семінарах відділу гідрологічних 

досліджень УкрГМІ, кафедрі гідрології та гідроекології географічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на засіданнях 

вченої ради УкрГМІ, міжнародних та всеукраїнських конференціях:  

- Науково-практична конференція IV Міжнародного водного форуму 

«AQUA-UKRAINE – 2006» (м. Київ, 19-21 вересня 2006 р.); 

- Науково-практична конференція «Вода та Довкілля» V Міжнародного 

водного форуму «AQUA-UKRAINE – 2007» (м. Київ, 9-12 жовтня 2007 р.); 

- II Міжнародна науково-практична конференція «Навколишнє природне 

середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція 

освіти та науки» (м. Одеса, 26-28 вересня 2007 р.); 

- International workshop on status and perspectives of hydrology in small basins 

(Goslar-Hahnenklee, Germany, 30 March - 2 April 2009);  

- 13
th
 Biennial Conference ERB 2010 «Hydrological Responses of Small Basins 

to a Changing Environment» (Seggau Castle, Austria, 5-8 September 2010); 
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- International Conference Global and Regional Climate Changes (Кyiv, 

Ukraine, 16-19 November 2010); 

- ІІІ, ІV, V Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія і 

гідроекологія» (м. Київ, 15-17 листопада 2006 р., м. Луганськ, 29 вересня – 

2 жовтня 2009 р, м. Чернівці, 22-24 вересня 2011 р.); 

- International Conference “Water resources and wetlands” (Tulcea, Romania, 

14-16 September 2012);  

- 5th International Scientific Conference on Water, Climate and Environement 

BALWOIS 2012 (Ohrid, Macedonia, 28 May - 2 June 2012); 

- Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених 

«Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології» (м. Одеса, 17-19 жовтня 

2012 р.); 

- 14th Biennial Conference of the ERB 2012 «Studies of Hydrological Processes 

in Research Basins: Current Challenges and Prospects» (St. Peterburg, Russia, 17-20 

September 2012); 

- Міжнародна наукова конференція з регіональних проблем 

гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (м. Казань, 

Республіка Татарстан, Росія, 2-4 жовтня 2012 р.); 

- EGU Leonardo 2012 «Hydrology and Sosiety» (Torino, Italy, 14-16 

November 2012); 

- VII Всеросійський гідрологічний з’їзд (Санкт-Петербург, Росія, 19-

21 листопада 2013 р.); 

- 10th International Conference of Young Scientists on Energy Issues CYSENI 

2013 (Kaunas, Lithuania, 29-31 May 2013); 

- VI Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Проблеми 

гідрології, гідрохімії і гідроекології» (м. Дніпропетровськ, 20-22 травня 2014 р.); 

- 15th Biennial Conference of the ERB 2014 «Advances in Hydrologic Research 

on Pristine, Rural and Urban Small Basins» (Coimbra, Portugal, 9-13 September 

2014 р.); 
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- XXIV, XXVI conference of the Danubian countries on hydrological 

forecasting and hydrological bases of water management (Bled, Slovenia, 2-4 June 

2008, Deggendorf, Germany, 22-24 September 2014); 

- 16
th
 Biennial Conference of the ERB 2016 «Hydrological behaviour in small 

basins under changing conditions» (Bucharest, Romania, 5-8 September 2016); 

- Науково-практичний семінар з нагоди Всесвітнього метеорологічного дня 

та Всесвітнього дня води (м. Київ, 22-23 березня 2016 р.); 

- Нарада-семінар фахівців та керівників структурних підрозділів 

гідрометеорологічних організацій з питань здійснення гідрологічних 

спостережень (м. Київ, 25-27 жовтня 2016 р.). 

Публікації. Основні результати досліджень опубліковано в 61 науковій 

праці, в тому числі: 21 статтю – у фахових виданнях, рекомендованих МОН 

України, 4 статті – у закордонних фахових виданнях, 12 статей – в інших 

виданнях, 23 тезах доповідей і матеріалах наукових конференцій, одному 

навчальному посібнику.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, семи 

розділів, висновків та списку використаних джерел (415 найменувань на 45 стор.), 

додатків. Повний обсяг дисертації становить 399 сторінок, з яких 261 сторінка 

основної частини, 71 рисунок, 21 таблиця, 8 додатків на 91 сторінці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНИЙ СТАН МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ПРОСТОРОВО-

ЧАСОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВОДНОГО СТОКУ РІЧОК 

 

 

1.1 Основні завдання та методи  

 

Водний стік річок визначає ступінь водозабезпеченості території та 

населення, а також надлишок або дефіцит водних ресурсів [1]. Отже, зміни 

річкового стоку у разі зменшення або збільшення безпосередньо впливають на 

економічний та соціальний розвиток будь-якої держави. Саме тому, в загальних 

рисах, оцінка сучасних водних ресурсів, а також прогнозування їхнього стану на 

майбутнє є основними завданнями гідрологічної науки.  

Для дослідження водного стоку річок у всьому світі використовують досить 

значну кількість методів, методик та методологічних підходів, які є 

загальновідомими. Зрозуміло, що надання детальної характеристики таких 

підходів не є основною ціллю даного дослідження. А в тім, з усього різноманіття 

існуючих способів у роботі надалі буде проаналізовано лише основні методи 

дослідження водного стоку річок, які і надають можливість вирішувати сучасну та 

перспективну оцінку стоку води. У роботах багатьох дослідників наведено 

основні методи дослідження водного стоку річок. Так, у роботі Євстєгнєєва В.М. 

[2] методи, які використовують для дослідження водного стоку річок поділено на 

три групи: гідрометричний метод, метод географо-гідрологічних узагальнень, 

метод математичного моделювання. В основі гідрометричного методу є 

вимірювання стоку у замикальному створі. З часом накопичуються більш менш 

тривалі ряди спостережень, які обробляють статистичними методами. За методом 

географо-гідрологічних узагальнень дані про просторовий розподіл водного стоку 

річок та чинників, які його обумовлюють, узагальнюють у вигляді деяких 

співвідношень, що пов’язують особливості формування водного стоку і його 
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режиму з географічним положенням водозбору річки. Метод математичного 

моделювання дозволяє якісно відображати зв’язок процесу водного стоку з 

комплексом компонентів географічного ландшафту. Цей метод вважають 

основним інструментом дослідження сучасної гідрології. Однак його 

застосування має труднощі, які пов’язані зі слабкою експериментальною базою 

гідрологічних досліджень, відсутністю необхідних даних спостережень у складі 

стандартних стаціонарних спостережень, відсутністю якісних цифрових карт 

рельєфу водозборів річок і тощо Необхідно зазначити, що поділ гідрологічних 

методів на три групи начебто дійсно відображає основні методологічні підходи 

щодо дослідження водного стоку річок. Так, гідрометричний метод багато 

дослідників називають статистичним методом [1, 3-18]. Метод географо-

гідрологічних узагальнень відносять до генетичних [19-30]. Метод математичного 

моделювання також описано у багатьох роботах [31-38]. Деякі дослідники, на 

нашу думку, надають досить спрощений варіант методів, які застосовують в 

гідрологічних дослідженнях. У роботі Ходзінської А.Г. [39] зазначено, що в 

гідрології є два основних методи аналізу: генетичний та ймовірнісно-

статистичний.  

Деякі автори, наприклад, у роботах [40-41], а також у нашій роботі [42] 

наводять тільки такі методи дослідження як експедиційний, стаціонарний, 

експериментальний та новітні методи.   

Експедиційний метод полягає в збиранні матеріалів про водні об’єкти 

шляхом порівняно короткочасного обстеження водного об’єкту або певної його 

ділянки за спеціально розробленими програмами. Такі дослідження дають змогу 

отримати відомості про стан водних об’єктів, які недостатньо вивчені або зовсім 

невивчені в гідрологічному відношенні. Обстеження відбуваються в спеціально 

організованих експедиціях, тривалість яких залежить від мети та засобів 

дослідження.  

Стаціонарний метод дозволяє отримувати інформацію про зміни водних 

об’єктів протягом тривалого часу шляхом проведення постійних спостережень у 

певних пунктах (гідрологічних постах та станціях) за елементами гідрологічного 
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режиму (рівнями та витратами води, швидкістю течії, льодовими явищами, 

температурою води та ін.). Такі постійні спостереження відбуваються за 

спеціальними програмами по єдиним методикам із застосуванням відповідних 

засобів та приладів, що дає змогу обробляти, порівнювати та аналізувати 

отриману інформацію по всіх пунктах спостережень. Саме стаціонарні 

спостереження є основою для узагальнення гідрологічної інформації, складання 

довідників, водного кадастру, гідрологічного моделювання та прогнозування, 

проведення гідрологічних розрахунків, а також наукових досліджень 

гідрологічних явищ і процесів. Крім того, мережа стаціонарних спостережень є 

основою для ведення моніторингу поверхневих і підземних вод. Моніторинг – 

система спостережень, збору, обробки, збереження й аналізу інформації про стан 

водних об’єктів, а також прогнозування його змін, розробка науково 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень.  

Експериментальний метод полягає у відтворенні як у лабораторних, так і в 

природних умовах явища або його певних елементів з метою виявлення 

тенденцій, зв’язків, якісних або кількісних залежностей, що дозволить зрозуміти 

процеси, фактори та природну сутність даного явища. Тобто, експериментальний 

метод дозволяє більш поглиблено вивчити гідрологічні процеси та явища. У 

лабораторних умовах вивчають рух води і наносів при різних похилах, 

виникнення і трансформацію хвиль, фізичні та хімічні властивості природних вод. 

На польових експериментальних майданчиках досліджують умови формування 

стоку, інфільтрації води на різних типах ґрунтів, випаровування з водної поверхні 

та поверхні суходолу, міграцію забруднюючих речовин з поверхневим і 

підземним стоком та ін. 

У роботах [42-44] зазначено, що останнім часом в гідрологічних 

дослідженнях почали широко використовувати новітні методи досліджень. Так, в 

практику гідрологічних спостережень впроваджують автоматичні реєструвальні 

системи (автоматичні гідрологічні пости на річках, буйкові станції в океанах), 

застосовують методи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) за допомогою 

космічних супутників, географічні інформаційні системи та технології (ГІС). 
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Співставлення наявної картографічної інформації, даних натурних спостережень з 

супутниковою інформацією дає змогу простежити зміни та розвиток руслових 

переформувань та ерозійних процесів для всіх річок України. Супутниковий 

моніторинг повеней та підтоплення дає змогу отримувати розміри затоплених 

територій, що практично неможливо визначити на основі наземної інформації про 

рівні та витрати води. Безумовно, складання сучасних цифрових карт басейнів 

річок різного масштабу за допомогою ГІС дозволяє уточнити гідрографічні 

характеристики річок та їхніх басейнів. Моніторинг забруднення ґрунтів та 

водних об’єктів дозволяє в оперативному режимі не тільки виявляти та визначати 

площі забруднення, але й простежити динаміку забруднень. Досить 

перспективним напрямком є застосування даних ДЗЗ для оцінки ефективності 

використання водних ресурсів на іригаційних системах, що надасть можливість у 

майбутньому деякі з них модернізувати та більш раціонально перерозподіляти 

наявні водні ресурси між суб’єктами водоспоживання. Оцінка снігового та 

льодового режимів за допомогою супутникових зйомок є перспективною 

особливо в умовах гірських районів Карпат та Криму. 

У роботі Михайлова В.Н. та ін. [45] вказано, що завершальним етапом 

дослідження є узагальнення та аналіз, який виділено в теоретичний метод. 

Пояснено, що теоретичні методи в гідрології базуються на одночасному 

використанні законів фізики та географічних закономірностях просторово-

часових змін гідрологічних характеристик. До цих методів дослідження останнім 

часом відносять методи математичного моделювання, системного аналізу, 

гідролого-географічних узагальнень, геоінформаційні технології. 

Найповніший аналіз сучасних методів дослідження, а також розвиток 

гідрологічних досліджень у світі наведено в роботі Ющенка Ю.С. та ін. [46]: 

математичні методи й інформатика, метод системного підходу, методи 

експерименту та моделювання, методи порівняння, типізації, класифікації, 

історичний метод, метод прогнозування, експедиційний метод, методи 

вимірювання, спостереження та моніторингу, балансові методи, географо-

гідрологічні методи, еколого-гідрологічні методи, соціально-економічні. 
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Найбільша частина цих методів вже була розглянута вище. Однак, 

охарактеризуємо метод системного підходу, критичний опис якого також 

наведено в роботі Виноградова Ю.Б. та ін. [3]. Отже, стосовно гідрології 

системним підходом можна досліджувати будь-які водні об’єкти, які розглядають 

як складні системи. Наприклад, річкова система та її басейн, гирлова область 

річки, русло з заплавою, меліоративна система, водогосподарська система, 

водойма з оточуючим середовищем, болото, циркуляційна система рухів в океані, 

крупний льодовик або їхня сукупність, колообіг води і багато інших [46]. 

Зазначено, що системний об’єкт це завжди щось більше ніж проста сума 

елементів (впорядкованість, системні зв’язки, нова якість). Саме тому, системний 

підхід це синтез методів для виявлення законів об’єднання і виникнення 

цілісності, нової якості, закону вищого рівня. Водночас Виноградов Ю.Б. та ін. [3] 

критично наголошують, що з популярністю системного підходу може 

суперничати тільки його невизначеність. Відношення до системного підходу є 

суперечливим, а результати його присутності у науці є туманними.   

Методи порівняння, типізації, класифікації та історичний метод широко 

використовують в гідрологічних дослідженнях для вирішення різного роду 

завдань. Наприклад, всі ці методи використані для класифікації річок за 

кліматичними показниками, водним режимом, типом живлення у роботах 

Воєйкова О.І., Зайкова Б., Львовича М.І. [47, 42, 45], а також для класифікації 

гідрографів річки за критеріями аналогічності у роботах Христюка Б.Ф. [48, 49]. У 

гідрології типізують русла та гирла річок, озерні котловини за походженням, 

льодовики, течії водних мас Світового океану та інші [45]. Необхідно зазначити, 

що класифікація є більш строгим способом систематизації різноманітності 

досліджуваних об’єктів. На відміну від типології класифікація передбачає 

віднесення усіх (без винятку) об’єктів до певних класифікаційних груп. Разом з 

тим, у типології допускають те, що виділені типи не обов’язково повинні 

вичерпувати досліджувану множину об’єктів, можуть існувати не типові 

(атипічні) об’єкти. Крім того, допускають існування перехідних об’єктів, що 
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можуть відносити до різних типів. Типізації широко розповсюджені в 

гідрології [46]. 

Метод водного балансу розглядають як головний в гідрологічних 

дослідженнях, наприклад, в роботах Wilfried Brutsaert, Malcolm G. Anderson [50-

51]. Метод водного балансу базується на фундаментальному законі фізики, а саме 

закону збереження маси та енергії. Отже, водний баланс – співвідношення за 

окремий проміжок часу (рік, місяць, декаду і т.п.) приходу, витрати і акумуляції 

води для річкового басейну або ділянки території, для озера, болота тощо [41]. На 

цьому принципі в гідрології також базуються метод балансу розчинених речовин, 

наносів, деформацій динамічно стійких русел, радіаційного та теплового балансу, 

седиментаційного балансу, балансів окремих елементів та інші [46].   

Останнім часом набуває інтенсивного розвитку еколого-гідрологічні 

методи. Однак сьогодні методологія цього напрямку знаходиться лише в стадії 

становлення [46]. Зрозуміло, що методи, які застосовують в еколого-

гідрологічних дослідженнях, в першу чергу, пов’язані з гідрохімією і вивченням 

процесів формування якості води.  

Соціально-економічні методи в гідрології пов’язані з використанням 

різними галузями господарства і населення природних вод. Такі методи можуть 

базуватися на ресурсному підході, обчисленні економічної ефективності і втрат, 

обліку та контролі, аналізі функціонування природно-технічних систем та іншому 

[46]. Необхідно зазначити, що на жаль в Україні соціально-економічним підходам 

в гідрології не приділяється належна увага. Разом з тим, за кордоном цей 

напрямок інтенсивно розвивають, що відображено, наприклад, у роботах [52-54].  

Широкого вжитку в гідрологічних дослідженнях набув ландшафтно-

гідрологічний аналіз [22, 22-25, 29-30]. В Україні методологічні підходи та 

практичне застосування цього напрямку розвиває в своїх дослідженнях 

Гребінь В.В. [29-30]. Отже, згідно з [30] головним завданням ландшафтно- 

гідрологічного аналізу є пізнання закономірностей взаємодії гідрологічних 

процесів та природних структур різного просторового рівня і типу.  
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Також необхідно відмітити, що в гідрологічних дослідженнях відбувається 

розвиток синергетичного підходу, у якому на передній план виходять цілісні 

системи, нелінійність їхньої динаміки і т.п. [55-63]. Зазначено, що застосування 

такого підходу розширяє існуючі уявлення про механізми формування стоку 

(детермінованих чи стохастичних) і може бути використано при вирішенні 

завдань інтерполяції та екстраполяції часових гідрологічних рядів, а також оцінки 

їхньої передбачуваності в часі. В Україні нелінійну динаміку в дослідженнях 

водного стоку розвивають Глушков О.В., Лобода Н.С. [62, 63]. 

За кордоном широкого застосування знайшли графічні методи, а саме 

сумарної кривої (mass curve or Rippl diagram method), подвійної сумарної кривої 

(double mass analysis) та інтегральної кривої відхилень (residual mass curve), які 

описуються в багатьох підручниках, монографіях з гідрології, дисертаціях і 

статтях [64-108]. Зазвичай ці методи використовують для водогосподарських 

розрахунків, оцінки однорідності рядів спостережень за атмосферними опадами, 

витратами води, дослідження довгострокових циклічних коливань рядів 

спостережень тощо. Більш детальна інформація щодо розвитку та застосування в 

гідрологічних дослідженнях цих графічних методів буде надана у наступному 

підрозділі, а саме п. 1.2. 

У керівництві з гідрологічної практики ВМО [11], яке акумулює найбільш 

значимі дослідження вчених зі всього світу, зазначено, що гідрологічний аналіз 

засновано на використанні добре розроблених принципів гідродинаміки, 

термодинаміки і статистики. Але головною проблемою гідрологічного аналізу є 

застосування цих принципів до природного середовища, яке характеризується 

неоднорідністю, слабкою мережею спостережень, а відповідно – лише частковою 

вивченістю. За гідрологічним аналізом отримують інформацію про просторово-

часову мінливість гідрологічних характеристик, регіональних узагальнень та ін. 

При цьому можна використовувати такі методи: детерміністичний, 

параметричний, ймовірнісний, стохастичний. Крім того, також зазначено, що 

необхідно враховувати зв’язок між вартістю й тривалістю проведення 

гідрологічного аналізу, а також очікуваною вигодою. Зазначено, що в багатьох 
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випадках графічні й дуже прості методи є ефективнішими з погляду витрат, ніж 

складніші методи. Прості методи можуть бути досить точними завдяки 

досягненню цілей дослідження й отриманню необхідних даних.  

У розвиток тези про прості й графічні методи дослідження зазначимо, що в 

роботах Рождественського О.В. та ін. [109-111] окрім статистичних методів 

дослідження знайшли застосування гідролого-генетичні методи до яких також 

увійшли і графічні методи, що були розроблені закордонними вченими у ХІХ – 

ХХ століттях [65, 75-78, 94, 95], а саме: методи сумарної кривої, подвійної 

сумарної кривої та інтегральної кривої відхилень. Зазвичай гідролого-генетичні 

методи застосовуються для аналізу часових рядів та виявленню їхніх змін. 

Гідролого-генетичні методи серед усіх методів, які застосовуються в гідрології 

мають особливість – всі вони є графічними методами. Зазначимо, що сьогодні 

методологічні підходи гідролого-генетичного аналізу водного стоку річок набули 

розвитку тільки у наших працях [112-145] і детально описані у розділі 2. У 

сучасних умовах, у зв’язку з тим, що в роботах багатьох дослідників зі всього 

світу вказано на вплив кліматичних змін на водні ресурси, питання аналізу 

часових рядів та вибір методів, які можуть надавати достовірні результати, стає 

головним, оскільки аналіз часового ряду є першим етапом будь-якого 

дослідження. Зрозуміло, що від перших отриманих результатів надалі залежить як 

вибір методики, так і кінцеві результати гідрологічного аналізу. Саме тому, в 

роботі цьому питанню приділена найбільша увага і надалі було виконано аналіз 

наукових надбань як закордонних, так і українських вчених.  

Отже, інформація, яка існує в науковій літературі щодо методів 

дослідження водного стоку річок, дозволяє зробити наступні висновки: 

- у гідрологічних дослідженнях застосовують значну кількість 

різноманітних методів, які дозволяють вивчати водний стік річок на базі сучасних 

уявлень про механізми його формування; 

- різні автори у своїх роботах описують методи за своїми уподобаннями, 

що призводить до певної плутанини та ускладнює уявлення про внесок кожного 

методу в розвиток гідрологічної науки; 
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- вирішення будь-якого гідрологічного завдання можливо здійснити 

шляхом застосування низки методів, зазвичай різних за своїми властивостями; 

- актуальним завданням гідрологічного аналізу залишається оцінка 

правомірності застосування різних методів до гідрологічної інформації, а, 

відповідно, й отримання більш обґрунтованих та достовірних оцінок водного 

стоку. 

Виходячи з цих висновків надалі в роботі (розділ 2, пп. 2.1) було виконано 

класифікацію основних методів дослідження, які застосовують в гідрології та 

визначено з-поміж них місця та ролі гідролого-генетичних методів.  

 

1.2 Розвиток наукових підходів у світі та в Україні 

 

Основна увага у роботі приділяється аналізу способів та методів, які 

дозволяють вивчати просторово-часові закономірності водного стоку, а саме 

тенденції його змін. Однак, для більш ґрунтовного розуміння як розвитку, так і 

застосування методів дослідження водного стоку річок надалі у роботі надається 

короткий історичний аналіз наукових надбань вчених у різні часові епохи.   

Становлення гідрології як науки відбувалось на протязі всього існування 

людської цивілізації. Це цілком зрозуміло, оскільки вода потрібна людям, у 

першу чергу, для щоденного вживання, а також для забезпечення побутових 

потреб. Саме це визначало і визначає до сьогодні місця людських поселень. 

Найдавніші цивілізації світу виникли і розвивалися в річкових долинах Північної 

Африки, Середнього Сходу, Індостану. Людство використовує водні об’єкти як 

джерело питної води, зручні шляхи сполучення, місця для вилову риби, рекреації 

тощо.  

Відомості про стародавні культури свідчать, що в Єгипті, Китаї, 

Месопотамії були збудовані великі гідротехнічні споруди, меліоративні системи, 

велась боротьба з повенями на річках. Гідрологічна інформація мала життєво 

важливе значення для цих ранніх цивілізацій. Швидкість потоку і вихід річкових 

вод на пойму спостерігали єгиптяни вже у 3800 році до н.е. Вимірювальні 

прилади для опадів були вперше використані приблизно в 2400 році до н.е. в Індії. 
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У працях грецьких та римських філософів (Фалес, Геродот, Платон, Аристотель 

та ін.) були викладені перші уявлення про гідрологічний цикл [72, 146-149].  

У середні віки в епоху Відродження (XV-XVI ст.) відбулися Великі 

географічні відкриття, що і надало новий поштовх у розвитку гідрології. В 

експедиціях Колумба, Магеллана та ін. проводилися систематичні океанографічні 

спостереження. У цей же час в Італії створюються прилади для вимірювання 

швидкості течії води. Геніальний італієць Леонардо да Вінчі, який був 

художником, скульптором, фізиком, одним із перших описав походження річок, 

визначивши при цьому роль дощових опадів та підземних вод, а також виконав 

перші спостереження за динамікою водного потоку. Французький вчений Бернард 

Палісси (Bernard Palissy) показав, що річки та струмки утворюються від опадів і 

річки живлять океани. Однак, такий висновок не був підтверджений фактичними 

вимірами, і, відповідно, не знайшов широкої підтримки у науковому середовищі 

того часу. У ХVІІ столітті інший французький натураліст Пьер Перро (Pierre 

Perrault), якому було доручено спорудити водопровід для палацу Лувра, виконав 

розрахунки і доказав, що опади з запасом забезпечують стік води в річках, а 

частина вологи атмосфери, з якої формуються опади, попадає в межі суходолу з 

моря. Подібні розрахунки продовжив та розвинув Едмонд Маріотт (Edmond 

Mariotte). Англійський астроном Едмон Галлей (Edmond Halley) першим виміряв 

випаровування з поверхні моря і прямо вказав, що океан є джерелом водяної пари, 

яка утворює опади над сушею [46, 72, 146]. Вагомий вклад також внесли такі 

вчені як Даниель та Іоган Бернуллі (Daniel and Johnn Bernouilli) (гідродинаміка), 

Антуан Шези (Antoine Chezy) (формула для визначення швидкості потоку), 

Джованні Вентурі (Giovanni Battista Venturi) (ефект зниження тиску газу або 

рідини зі збільшенням швидкості їхнього руху) [146].  

У ХVІІІ ст. почалися гідравлічні вимірювання і експериментальні 

дослідження. У цей період були розроблені прилади для вимірювання опадів 

(дощомір з перекидним відром) та швидкості потоку (трубка Пито) тощо [72, 146]. 

У роботі [72] відзначається, що у ХІХ ст. швидкому розвитку гідрологічних 

досліджень сприяли такі наукові відкриття як принцип випаровування Джона 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
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Далтона (John Dalton) [150], закон капілярних потоків Хагена – Пуазейля (Gotthilf 

Hagen, J. L. Poiseuille) [151, 152], закон Генрі Дарсі (Henry Darcy) у пористих 

середовищах [153], сумарна крива У. Ріппла (W. Rippl) для регулювання роботи 

водосховища [75], рівняння руху ґрунтових вод Жюля Дюпюі (Arsène Jules-Émile 

Juvenal Dupuit) [154] тощо. Завдяки широкому застосуванню фундаментальних 

законів фізики, математики, хімії у гідрологічних дослідженнях у ХХ ст. відбувся 

якісних стрибок, який проявився у розробці власних гідрологічних методів, 

методик, моделей тощо [46]. У першій половині ХХ ст. відбулися міжнародні 

наукові симпозіуми на яких вперше була включена секція наукової гідрології. Це 

Міжнародний союз геодезії і геофізики у 1922 році та Американський 

геофізичний союз у 1930 році. Це свідчило про перші офіційні визнання 

наукового статусу гідрології та сприяло становленню її теоретичних основ 

подібно до інших наук [149]. У роботах [30, 42, 44-46, 146-149, 156, 157] 

надається детальний аналіз наукових розробок у ХХ ст. Найбільш вагомими з них 

було розроблення теорії одиничного гідрографу Л. Шерманом (L.K. Sherman) 

[155], В. Глушковим, М. Велікановим [46]; статистичний аналіз гідрологічних 

даних А. Хазена (A. Hazen) [158], С.М. Крицького та М.Ф. Менкеля [159], 

Е.Ю. Гумбеля (Е.J. Gumbel) [160], Г.Е. Херста (H.E. Hurst) [161]; інфільтраційної 

моделі Хортона (R.E. Horton) [162]; теоретичних і прикладних аспектів гідравліки 

ґрунтових вод О.Е. Майнзера (O.E. Meinzer) [163], С.В. Тайса (C.V. Theis) [164], 

С. Слихтера (C.S. Slichter) [165], М. Хубберта (M.K. Hubbert) [166], О.Ф. Лебедева 

[167], І.О. Чарного [168]; транспорту наносів і гідравліки річкового стоку 

Л. Прандтля (L. Prandtl) [169], Т. Кармана (T. Von Karman) [170], Г. Роуз 

(H. Rouse) [171], Г.К. Гилберта (G.K. Gilbert) [172]; поглиблення розуміння 

гідрокліматичних процесів і моделювання випаровування W. Thornthwaite [173] та 

Г. Пенмана (H.E. Penman) [174]; розуміння формування та моделювання якості 

води A. Волмана (A. Wolman) і Р.М. Гаррелса (R.M. Garrels) [175-177], 

комп’ютерного моделювання гідрологічних систем Роя Лінслея та Нормана 

Кроуфорда (Ray Linsley & Norman Crawford) [147, 178].  
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Необхідно зазначити, що майже у кожній європейській країні є вчені, які 

внесли свій вклад у розвиток гідрологічних досліджень. Також важливі 

дослідження проводяться у США, Австралії, Індії, Японії. Деякі наукові 

результати отримано і в інших частинах Азії, Африки та Латинської Америки [30, 

44-46, 146-149, 156, 157]. 

В сучасних умовах найбільш актуальними питаннями у гідрологічних 

дослідженнях є виявлення тенденцій водного стоку в умовах наявних та 

майбутніх змін клімату, впливу гідрологічних процесів на розвиток ландшафтів, 

моделювання регіонального сумарного випаровування, геоморфологія водного 

транспорту тощо [149].  

В Україні засновником гідрологічних досліджень є академік Є.В. Оппоков 

(1869-1937 рр.). Він досліджував гідрологічну роль боліт, вплив можливого 

осушення боліт на режим судноплавних річок, режим стоку Верхнього Дніпра, 

залежність висоти рівнів води в річках від атмосферних опадів, уточнив рівняння 

водного балансу тощо. Є.В. Оппоков опублікував понад 450 наукових робіт з 

гідрології, гідротехніки, меліорації, геофізики [179]. У 1922 році засновав 

гідрометеорологічне бюро в УкрМЕТі, а у 1926 році за його ініціативою було 

створено науково-дослідний інститут водного господарства, який Є.В. Оппоков 

очолював до кінця свого життя [180-182]. Нажаль, академік Є.В. Оппоков став 

жертвою комуністичного режиму Радянського Союзу до складу якого, в той час, 

входила Україна. У 1937 році академіка Є.В. Оппокова було безневинно та 

жорстоко страчено (розстріляно) у Биківнянському лісі під Києвом. Українська 

гідрологічна наука зазнала непоправних втрат, оскільки академік Є.В. Оппоков 

трагічно загинув у розквіті свого наукового таланту [179].   

Вагомий внесок у розвиток гідрології в Україні зробив учень Є.В. Оппокова 

професор А.В. Огієвський (1894-1952 рр.), дослідження якого були присвячені 

режиму річкового стоку, прогнозуванню характеристик водного стоку річок 

України, розробленню макрогенетичної теорії формуванню стоку води і методики 

визначення розрахункових максимальних витрат води річок за наявності та 

відсутності спостережень за стоком, питанню сезонного та багаторічного 
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регулювання стоку води, впливу водосховищ на паводковий стік, залежності 

річкового стоку від формуючих його факторів тощо [44]. А.В. Огієвський написав 

підручник «Гідрологія суші», який мав три перевидання (останнє в 1952 р. [13]) і 

який і на сьогодні залишається актуальним [42]. Професор А.В. Огієвський також 

пройшов через жахи сталінських репресій. 26 червня 1941 року він був 

заарештований і майже два роки провів у Новосибірській в’язниці. На щастя у 

1943 році А.В. Огієвського було виправдано та звільнено [183]. 

Важливі дослідження проводили і такі українські гідрологи як В. Назаров, 

Г. Швець, В. Мокляк, Н. Дрозд, Л. Онуфрієнко, М. Каганер, А. Бефані, 

Й. Железняк, П. Вишневський, С. Перехрест та ін. [184-197]. У своїх дослідження 

вони розглядали такі питання як умови формування водного стоку річок, 

гідрологічне прогнозування, розробляли методи та методики розрахунків 

максимального, мінімального, сезонного, внутрішньорічного стоку річок тощо. 

Детальну інформацію про розвиток і становлення гідрометеорологічних 

спостережень, а також наукових досліджень в Україні наведено у роботі [183]. 

Серед сучасних гідрологічних досліджень в Україні найбільш 

пріоритетними є напрямки, що пов’язані з розробкою методів прогнозування 

різних характеристик гідрологічного режиму річок, математичним моделюванням 

процесів і умов формування річкового стоку, вивченням небезпечних 

гідрологічних явищ (повеней, паводків, селів, снігових лавин, льодових явищ), 

оцінкою водних ресурсів та водного балансу річкових басейнів, застосуванням 

методів дистанційного зондування Землі, географічних інформаційних систем та 

технології та ін. Значний вклад у розвиток цих досліджень вносять сучасні 

гідрологи: Є.Д. Гопченко, Б.В. Кіндюк, Я.О. Мольчак, Ж.Р. Шакірзанова 

(дослідження максимального стоку), В.В. Гребінь, Н.П. Лобода (дослідження 

річкового стоку), О.Г. Ободовський, Ю.С. Ющенко (руслові процеси), 

В.І. Осадчий, Н.М. Осадча, В.І. Пелешенко, С.І. Сніжко, В.К. Хільчевський, 

Н.П. Шерстюк (гідрохімія), В.М. Самойленко, О.О. Светлічний (радіоекологія, 

моделювання та ГІС-технології), В.М. Тімченко (екологічна гідрологія), 

В.І. Вішневський, А.В. Яцик (водогосподарські дослідження) та ін.  
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Виявлення змін у рядах спостережень, які виникають під дією будь-яких 

чинників є першою і основною науковою та практичною задачею сучасної 

гідрології. Такі дослідження є фундаментальними для вирішення різноманітних 

завдань гідрологічного аналізу, наприклад, планування використання у 

майбутньому водних ресурсів країни, захисту населення, промисловості, 

сільського господарства, об’єктів інфраструктури від шкідливої дії небезпечних 

гідрометеорологічних явищ, будівництво гідротехнічних споруд тощо. При 

виявленні змін у гідрологічній системі виникають питання як до перевірки 

існуючих значень розрахункових гідрологічних характеристик, за якими 

відбувається проектування, наприклад, водосховищ, дамб, гребель, так і 

методичних підходів щодо їхнього визначення [11].  

Зміни у часових рядах спостережень в залежності від причин, які їх 

викликають можуть відбуватися по різному. Загальновизнано, що зміни в 

кліматичних умовах, землекористуванні і тощо призводять до поступових змін, 

які проявляються в наявності трендів у часових рядах; введення в експлуатацію 

гідротехнічних споруд, каналів – «стрибком». Небезпечні природні гідрологічні 

явища, механічні помилки при обробці матеріалів спостережень, аварійні скиди 

або руйнація гідротехнічних споруд призводять до появи у рядах спостережень 

так званих «викидів», тобто екстремальних значень. Зрозуміло, що у випадках, 

коли на водозборі річки відбувається дія декількох чинників зміни у рядах 

спостережень мають більш складну форму [11, 137].  

Широкого застосування у світі набули два методичних підходи щодо 

виявлення змін у часових гідрологічних рядах спостережень: детерміністичний та 

статистичний. Кожен з них відображає уявлення про механізми формування 

водного стоку річок. Аналіз часових рядів на основі детерміністичного 

(генетичного) підходу дозволяє на фізичному рівні вивчати закономірності умов 

формування водного стоку і, відповідно, їхні зміни як у часі, так і просторі. Саме 

такий аналіз дає відповіді на причини виникнення та час настання змін у часових 

рядах спостережень [11, 14, 65, 111, 137, 198-202]. Статистичний підхід, 

заснований на використанні математичного апарату до рядів спостережень у 
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відповідності про багатофакторність умов формування водного стоку, дозволяє 

розглядати цей процес як стохастичний. Статистичні методи надають лише 

кількісну оцінку параметрів, рангів, за якими відбувається дослідження [8-11, 

14, 21].   

У закордонній літературі детерміністичний підхід представлено графічними 

методами до яких в основному належать різноманітні графіки кореляційного 

зв’язку, частоти появи величини, гістограми, сумарну криву, подвійну сумарну 

криву, інтегральну криву відхилень, хронологічні графіки тощо. Необхідно 

зазначити, що автори у своїх роботах надають перевагу тим чи іншим методам на 

власній розсуд. Так, наприклад, Річард Мкуин у роботі [5] описує прості графічні 

методи, які на його думку мають бути використані під час первинного аналізу 

часових рядів. Автор пояснює, що такі методи дозволяють проаналізувати фізичні 

причини неоднорідності рядів спостережень, хоча оцінки за ними можуть містити 

деякий суб’єктивізм. У роботі [202] до графічних методів віднесено різноманітні 

графіки – частоти появи величини, гістограми, ймовірнісні тощо. Отже, серед 

графічних методів переважна більшість дослідників надає перевагу методам 

сумарної та подвійної сумарної кривої, а також інтегральної кривої відхилень. У 

всіх керівництвах Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) з гідрологічної 

практики (окрім останнього шостого видання за 2009 р.), які виходили друком з 

1965 року, сумарна та подвійна сумарна криві є основними методами, які 

рекомендується застосовувати під час аналізу рядів спостережень за 

атмосферними опадами [11, 199, 203-206]. Зазначимо, що на відміну від 

національних нормативних документів України, опис гідрологічного аналізу як у 

керівництвах ВМО з гідрологічної практики, так і в закордонній літературі 

зазвичай починається саме з аналізу рядів спостережень за атмосферними 

опадами. Такий підхід є цілком виправданим, логічним і зрозумілим, оскільки 

атмосферні опади є основним джерелом живлення річок. 

Сумарна крива це графік накопичувальних значень змінної величини з 

часом [207]. Метод сумарної кривої було розроблено У. Ріпплом, який у 1883 році 

опублікував своє дослідження щодо визначення оптимальної ємності 
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водосховища і, відповідно, «ідеальної» висоти греблі [75]. B. Клемеш у своїй 

роботі [208] зазначив, що У. Ріппл започаткував повноцінну теорію водосховищ. 

У. Ріппл був першим, хто запропонував виконувати проектування водосховищ на 

основі аналізу часового ряду спостережень, а не за даними окремих років. Крім 

того, B. Клемеш зазначає, що, на жаль, у англомовній літературі У. Ріппл відомий 

тільки як автор методики сумарної кривої, хоча він також уперше запропонував 

виконувати аналіз роботи водосховища на основі аналізу робочих циклів ємності 

водосховища за інтегральної кривої відхилень. Зазначимо, що в радянській та 

пострадянській літературі України та Російської Федерації ім’я У. Ріппла взагалі 

не згадується, хоча результати його досліджень активно використовували і 

використовують у дослідженнях. На жаль, жоден підручник з гідрології не 

містить відомостей про наукові надбання У. Ріппла [2, 3, 10, 12, 13, 16, 31, 39, 40, 

41, 44-47]. Так саме не зазначено ім’я У. Ріппла і у відомому підручнику 

українського гідролога А. Огієвського [13], який містить розробки У. Ріппла щодо 

теорії водосховищ. У роботах [109-111] Державного гідрологічного інституту 

(ДГІ, м. Санкт-Петербург, Росія) також використовують надбання У. Ріппла без 

зазначення його авторства. Вочевидь, що це є наслідки ідеології тоталітарного 

комуністичного режиму, за якого часто-густо замовчувалися наукові досягнення 

закордонних вчених або ж ці досягнення взагалі приписувалися вченим 

радянським. Зрозуміло, що така історична несправедливість на пострадянському 

просторі потребує виправлення і ім’я видатного вченого XIX-XX ст. У. Ріппла 

повинне гідно займати своє місце в гідрологічній літературі.  

Дослідження У. Ріппла базувалися на історичних даних спостережень, які 

не в змозі охопити всі гідрологічні події, які відбувалися і будуть відбуватися на 

річках. Значний розвиток у теорії водосховищ було зроблено у 1914 році 

А. Хазеном, який запропонував використати стохастичний підхід [209]. 

Детальнішу інформацію про застосування методів сумарної кривої та інтегральної 

кривої відхилень, а також розвиток теорії водосховищ можна знайти в роботах 

[208, 210, 211]. Зазначимо тільки, що метод сумарної кривої У. Ріппла широко 
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використовують у США. Майже всі великі водосховища цієї країни було 

побудовано на основі методу У. Ріппла [210, 211].  

Інтегральна крива відхилень це графік послідовно накопичуваних відхилень 

від певної вихідної величини, наприклад арифметичного середнього, залежно від 

часу або дат [207]. У своїх дослідженнях У. Ріппл запропонував використовувати 

інтегральну криву відхилень, яку розраховували щодо проектної величини 

водосховища. Цей оригінальний метод Ріппла був не зовсім зручним, оскільки за 

будь-яких змін у проекті необхідно було перебудовувати графік [208]. Недолік 

було усунено наступним чином: інтегральну криву відхилень розпочали 

обчислювали з урахуванням середньої величини стоку, а не проектної ємності 

водосховища. В. Клемеш зазначає, що така ідея виникла в Європі у 20-х роках ХХ 

ст. і є в роботах А. Шокліча (Schoklitch А., 1923), Ю. Новотні (Novotny J., 1925) 

[208]. Однак систематично цей метод почали застосовувати в дослідженнях, 

починаючи з роботи [212] американського вченого К. Садлера (C. Sudler, 1927). 

Зазначимо, що саме цей метод у радянській і вітчизняній літературі 

використовують як метод різницево-інтегральної кривої [109-111].  

У роботі С. Меріам (Merriam C.F., 1937) [76] сумарну криву та інтегральну 

криву відхилень було використано для аналізу атмосферних опадів у долині річки 

Саскуеханна в США. Merriam C.F. розробив три методичних підходи для аналізу 

часових рядів опадів, використовуючи дані за 50-60 років спостережень: 

- аналіз опадів на основі сумарного поступового накопичення відхилень від 

середнього значення часового ряду; 

- аналіз опадів на основі побудови графіку поступового накопичення 

опадів однієї серії спостережень з відповідним накопиченням опадів іншої серії 

спостережень; 

-  аналіз опадів на основі побудови такого ж графіку накопичення опадів 

короткої серії спостережень до циклу, що складається з діапазону середніх 

значень за той же період часу.  

Крім того, Merriam C.F. використав ці підходи для аналізу водного стоку, 

поєднавши на графіках опади та річковий стік. Найкращий результат надав 
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другий метод, якого Merriam C.F. тоді не назвав, але надалі цей метод у науковій 

літературі отримав назву подвійної сумарної кривої [92]. Merriam C.F. емпірично 

встановив, що дані спостережень за опадами за 30-річний проміжок часу є 

однорідними. Ці дослідження було покладено в основу визначення кліматичних 

норм [92, 213].  

Отже, подвійна сумарна крива це графік на якому послідовно 

накопичувальні величини однієї змінної наносяться залежно від послідовно 

накопичувальних синхронних величин іншої змінної [108]. Такий графік має 

вигляд прямої лінії за умови, що дані є пропорційними. Нахил лінії представляє 

коефіцієнт пропорційності між двома величинами [65]. 

Основні методичні підходи щодо застосування методу подвійної 

інтегральної кривої розвивали М. Кохлер (Kohler M.A., 1949) [77], Л. Вайс і 

В. Вілсон (L.L. Weiss & W.T. Wilson, 1953) [78], Ю. Серси і К. Хардісон (Searcy 

J.K. & Hardison C.H., 1960) [65], К. Ехлерт (Ehlert K.W., 1972) [214] та ін. Так, 

М. Кохлер запропонував використовувати коефіцієнт нахилу подвійної сумарної 

кривої для виправлення порушень однорідності ряду спостережень за опадами. 

Цей підхід отримав широке використання під час аналізу часових рядів за 

атмосферними опадами і з появою комп’ютерної техніки його було 

автоматизовано [208]. Сьогодні це є одним із основних методів для гомогенізації 

кліматичних даних [213].  

Вайс і Вілсон [78] досліджували питання оцінки щодо суттєвості зміни 

нахилу подвійної сумарної кривої. Для цього було використано дисперсійний 

аналіз.  

Ґрунтовне методичне надбання щодо аналізу часових рядів за подвійною 

сумарною кривою розробили Ю. Серси і К. Хардісон, в якому виклали методичні 

і практичні прийоми аналізу однорідності рядів спостережень за опадами, водним 

стоком та стоком наносів. Було запропоновано вважати суттєвими зміни в 

напрямку подвійної сумарної кривої, якщо вони тривають більше ніж 5 років. 

Рекомендовано використовувати метод подвійної сумарної кривої для аналізу 

опадів, оскільки для них зберігається пропорційна залежність між рядами 
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спостережень, які розташовані в близьких однорідних районах. Але 

співвідношення рядів річкового стоку мають складніших характер (не завжди 

лінійний), що під час аналізу може призводити до помилкових переломів на 

подвійній кривій. Крім того, на формування річкового стоку навіть сусідніх 

басейнів окрім кліматичних чинників впливають чинники підстильної поверхі 

водозбору та антропогенна діяльність, що призводить до порушення постійного 

співвідношення між рядами [65]. Отже, Ю. Серси і К. Хардісон рекомендували 

відновлювати порушення однорідності рядів водного стоку на основі 

кореляційних зв'язків. Також вони не рекомендували використовувати метод 

подвійної сумарної кривої для аналізу співвідношень опади – стік, оскільки таке 

співвідношення дуже рідко є постійним навіть за відсутності будь-яких змін. 

Ю. Серси і К. Хардісон також запропонували модифікацію інтегральної кривої 

відхилень шляхом побудови графіка відхилень не від середнього значення ряду, а 

на основі віднімання значень водного стоку одного ряду спостережень від значень 

іншого ряду з подальшим сумуванням залишків.  

У роботі [214] К. Ехлерт представив модифіковану версію методу подвійної 

інтегральної кривої відхилень, яку використовують для гомогенізації рядів 

спостережень за опадами. Метод за К. Ехлертом загалом схожий на метод 

Ю. Серси і К. Хардісон, однак має відмінність – відносне накопичування 

відхилень відбувається від середнього з двох рядів спостережень; 

Вестман (Westman S-E., 1982) запропонував комп’ютерну програму для 

автоматичного аналізу на однорідність рядів спостережень за опадами і 

температурою повітря за методом подвійної сумарної кривої, яку використовують 

як підпрограму в гідрологічній моделі HBV (Hydrologiska Byråns 

Vattenbalansavdelning model) [92]. Зазначимо, що модель HBV використовують 

для сучасного гідрологічного прогнозування в Швеції, Австрії, Словенії, Норвегії 

тощо [215-217]. 

У другій половині ХХ ст. поряд з детерміністичними методами аналізу 

часових рядів також активно розвивались статистичні підходи. Значна кількість 

світової наукової літератури присвячена аналізу часових рядів. Великий науковий 



 33 

інтерес викликала монументальна монографія Бокса і Дженкінса (Box G.E.P. and 

Jenkins G.M., 1970), яка закладала методичні основи аналізу часових рядів у 

різних галузях, наприклад, економіки, природничих науках тощо [218]. У роботі 

Саласа (Salas J.D., 1993) можна знайти практичне застосування цього аналізу 

стосовно гідрологічних рядів спостережень [11, 219].  

У гідрологічних дослідженнях за допомогою статистичних методів зазвичай 

вирішуються три основні задачі [220]:  

• оцінка однорідності та стаціонарності часових рядів спостережень; 

• визначення розрахункових характеристик різної ймовірності; 

• моделювання та прогнозування характеристик. 

При використанні статистичних методів гідрологічна інформація має 

відповідати певним вимогам. Так, емпіричні ряди спостережень повинні бути 

випадковими, незалежними у часі, однорідними та стаціонарними [11]. Крім того, 

бажано, щоб гідрологічні ряди ще й підпорядковувалися нормальному закону 

розподілу, оскільки більшість статистичних методів розроблена саме для нього. 

Також, більш достовірні оцінки можна отримати використовуючи тільки тривалі 

ряди (бажано 100 років і більше) спостережень. Розраховані ж статистики повинні 

мати такі необхідні властивості як незміщенність, спроможність, ефективність, 

достатність [220, 221]. У дослідженнях багатьох гідрологів світу доведено [9, 

11, 111, 199-201, 203-206, 211, 220-227 та ін.], що гідрологічні ряди не 

відповідають вищенаведеним вимогам.  

Перевірку часових рядів на випадковість можна здійснити за критеріями 

випадковості, а саме критеріїв серій (загального числа серій та найбільшої 

довжини серій), кількості підвищень та знижень, кількості екстремумів [4]. Однак, 

такі критерії застосовуються до рядів спостережень, які мають нормальний закон 

розподілу. Гідрологічні ряди зазвичай не підпорядковуються цьому закону [11, 

111, 199-201, 203-206, 211, 220-227 та ін.]. Мабуть саме тому, сьогодні 

керівництво з гідрологічної практики ВМО не наводить жодного статистичного 

методу, за допомогою якого можна було б визначити випадковість формування 

гідрологічних величин [11]. Гідрологічні величини не є незалежними у часі. Так, 
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наприклад, у роботах Рождественського А.В. та ін., Робсона A. та ін. [8, 9, 222, 

223], а також у нашій роботі [113] показано, що гідрологічним рядам притаманні 

автокореляційні зв’язки.  

Враховуючи особливості гідрологічних рядів Е. Ватт (W. Edgar Watt, 1989) 

у роботі [228] наводить статистичні критерії та тести, які можуть бути 

використані для аналізу гідрологічних рядів спостережень (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 Статистичні критерії і тести згідно Ватта [228] 

Критерій Пояснення 

Статистичні тести, 

які можна 

застосувати 

Випадковість 

У гідрологічному контексті випадковість 

по суті означає, що коливання змінної є 

результатом природних причин. 

Наприклад, паводковий стік, значно 

змінений дією водосховища, неприродний 

і тому не може розглядатися як 

випадковий, поки попередньо не 

виключений ефект регулювання 

В наявності немає 

ніяких підходящих 

тестів для 

гідрологічних 

рядів. 

Незалежність 

Незалежність означає, що всі елементи 

ряду  спостережень не впливають один на 

одного. Навіть якщо події в ряду 

випадкові, вони, можливо, не є 

незалежними. Залежність  членів ряду 

змінюється з інтервалом між 

послідовними елементами ряду: 

залежність послідовних щоденних значень 

стоку має тенденцію посилюватися, у той 

час як залежність між річними 

максимальними значеннями взагалі 

слабка. Аналогічно, можна припустити, 

що елементи річного ряду дощових опадів 

короткої тривалості можуть бути 

практично незалежними. У деяких 

випадках, однак, може бути істотна 

залежність навіть між річними 

максимальними значеннями, наприклад, у 

випадку річок, які течуть через дуже 

великі накопичувачі, такі як Великі озера 

Північної Америки. 

– тест Андерсона, 

який наведено у 

роботі Чоу (Chow, 

1964) [229]; 

 

– порядок ран-

жування коефі-

цієнта кореляції 

ряду Спірмена, 

який наведено в 

NERC (1975) [230]. 
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Критерій Пояснення 

Статистичні тести, 

які можна 

застосувати 

Однорідність 

Однорідність означає, що всі елементи 

ряду даних належать до однієї генеральної 

сукупності. Ельдертон (Elderton, 1953) 

вказав, що статистичні дані рідко виходять 

зі строго однорідного матеріалу [231]. 

Наприклад, ряд максимального стоку, 

який містить як максимальний стік від 

танення снігів, так і стік в результаті 

дощових опадів, можливо, не є 

однорідним; однак у залежності від 

результатів випробувань може 

розглядатися як однорідний. Коли 

мінливість гідрологічного явища занадто 

висока, як у випадку екстремальних 

опадів, неоднорідність найчастіше важко 

розпізнати (Miller, 1972), однак 

неоднорідність в річних сумах опадів 

легше виявити [232]. 

- тест Террі 

(Terry, 1952) [233]. 

Стаціонарність 

Стаціонарність означає, що за 

виключенням випадкових коливань, ряд 

даних є інваріантним відносно часу. Типи 

нестаціонарності включають в себе 

тренди, стрибки і цикли. При аналізі 

максимального стоку стрибки 

відбуваються зазвичай через різкі зміни на 

водозборі або в річковій системі, 

наприклад, через будівництва греблі. 

Тренди можуть бути викликані 

поступовими змінами в кліматичних 

умовах або землекористуванні, наприклад, 

викликаних урбанізацією. Цикли можуть 

бути пов'язані з довгостроковими 

кліматичними коливаннями. 

– перевірка ранжи-

руваного коефіці-

єнту кореляції 

Спірмена на тренд 

(NERC,1975); 

– перевірка Wald- 

Wolfowitz (1943) 

на тренд. Для 

довготривалих ци-

клів в наявності 

немає відповідних 

методів перевірки 

[234]; 

– перевірка на 

тренд Манна-

Кендалла (Yue and 

others, 2002) [235]. 

Отже, за кордоном найбільш розповсюдженими методами оцінки 

однорідності та стаціонарності є непараметричні критерії, які не потребують 

знань про закон розподілу рядів спостережень. Серед них найбільш вживаними є 

тести Terry, Spearman, Wald-Wolfowitz, Mann-Kendall та ін. Статистичні 
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параметричні тести Фішера і Стьюдента не рекомендується використовувати для 

гідрологічних рядів, оскільки такі ряди зазвичай не мають нормального закону 

розподілу [11]. Також, у керівництві з гідрологічної практики ВМО зазначено, що 

статистична перевірка часового ряду не завжди може надати достовірний 

результат і, саме тому, для отримання більш надійних результатів рекомендується 

використовувати кілька методів. При цьому, зрозуміло, що статистичні тести не 

повинні бути ідентичними, тобто мати однакові характеристики, а саме 

чутливість до закону розподілу, автокореляційних зв’язків тощо. Аналіз табл. 1.1 

засвідчує, що хоча непараметричні статистичні критерії є більш придатними до 

застосування у гідрологічних дослідженнях, вони не можуть бути застосовані у 

випадках, коли ряди спостережень мають довготривалі циклічні коливання. 

Зазначимо, що у роботах багатьох вчених, наприклад, у [222-239] наголошується, 

що необхідно уважно і обережно відноситися до аналізу рядів спостережень за 

статистичними тестами, оскільки ігнорування особливостей гідрологічних рядів і 

вимог тестів до наявності закону розподілу, автокореляційних зав’язків, 

тривалості ряду спостережень тощо можуть призводити до отримання ненадійних 

результатів.  

У рамках Всесвітньої кліматичної програми «Вода» були розроблені 

загальні рекомендації по методології застосування статистичних методів щодо 

виявлення змін у гідрологічних рядах спостережень [11]. Найбільшої уваги 

заслуговують роботи Кавадіаса (Cavadias G., 1992), Кундцевіча і Робсона 

(Kundzewicz Z.W. and A. Robson, 2000, 2004) [11, 224, 225]. У цих роботах 

наведено інструкції щодо вибору статистичних тестів з урахуванням 

особливостей гідрологічних рядів спостережень з метою отримання більш 

достовірних результатів для виявлення змін у рядах гідрологічних спостережень, 

а також причин, що їх обумовлюють (табл. 1.2 та 1.3).  
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Таблиця 1.2 Порівняння параметричних і непараметричних тестів для виявлення 

змін, їхні властивості та зроблені припущення (Кундцевіч і Робсон) [11, 239] 

Назва тесту Що робить 
Властивості та зроблені 

припущення 

Перевірка на «стрибкові» зміни 

Тест на розладнання 

медіани /тест Петтитта 

Тест, який виявляє зміни 

в медіані ряду з точним 

часом шуканої зміни 

Потужний, заснований на 

ранжируванні тест, 

надійно перевіряє зміни у 

формі розподілу 

Тест за критерієм Манна-

Уїтні / тест сум номерів 

рангового ряду 

Тест, який виявляє 

розходження між двома 

незалежними вибірками, 

заснований на статистич-

ному критерії Манна-

Кендалла 

Критерій, заснований на 

ранжируванні 

Непараметричний (не 

залежить від розподілу) 

тест CUSUM 

(максимальна сукупна 

сума) 

Тест, в якому послідовні 

спостереження порівню-

ються з медіаною ряду з 

максимальної сукупною 

сумою ознак відмінності 

від медіани як статистич-

ний критерій 

Критерій, заснований на 

ранжируванні 

Тест за критерієм 

Крускаля-Уолліса 

Тестування рівності 

середніх значень під-

періодів 

Критерій, заснований на 

ранжируванні 

Тест накопичених 

відхилень та інші CUSUM 

-тести 

Тест працює з 

ремасштабованими 

сукупними сумами 

відхилень від середнього 

Параметричний критерій; 

передбачається 

нормальний розподіл 

Тест за критерієм 

Стьюдента 

Тест на те, чи мають 

обидві вибірки різні 

середні - приймають 

нормально розподілені 

дані і відомий період 

критичних точок 

Стандартний 

параметричний критерій; 

передбачається 

нормальний розподіл 

Тест за критерієм 

відношення 

правдоподібності Уорслі 

Підходить для 

використання, коли точка 

перелому невідома 

Подібний критерію 

Студента; передбачається 

нормальний розподіл 

Перевірки на наявність тренду 

Тест, що засновано на 

розрахунку коефіцієнта 

рангової кореляції 

Спірмена 

Тест на кореляцію між 

часовим і ранжируваним 

рядами 

Критерій, заснований на 

ранжируванні 
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Назва тесту Що робить 
Властивості та зроблені 

припущення 

Тау-тест Кендалла/тест 

Манна-Кендалла 

Подібний до тесту ран-

гової кореляції Спірмена, 

але використовує іншу 

кореляцію без парамет-

ричного аналога 

Критерій, який заснова-

ний на ранжируванні –

існують розширені 

критерії, що враховують 

сезонність (Hirsch и Slack, 

[240]) і автокореляцію 

Лінійна регресія 

Використовується 

градієнт регресії як 

статистичний критерій 

Один з найбільш 

загальних критеріїв на 

тренд; передбачається 

нормальний розподіл 

Примітка: всі тести припускають, що дані однаково розподілені і незалежні. 

 

Таблиця 1.3 Інструкції з вибору статистичних тестів [239] 

Властивості ряду 

спостережень 
Рекомендації щодо вибору тесту 

Дані нормально розпо-

ділені і незалежні. 

Це малоймовірний сценарій для гідрологічних даних. У 

такому випадку підходить будь-який тест з таблиці 1.2 

Дані розподілені 

ненормально, але є 

незалежними і не 

мають впливу 

сезонності. 

Підходить будь-який з непараметричних тестів. Тести, 

які засновані на припущенні нормального розподілу, 

також можуть бути застосовані, але при використанні 

перетворення рангів, або при використанні відповід-

ного статистичного критерію та оцінки значимості, 

застосовуючи методи повторної вибірки. 

Дані розподілені 

ненормально і є 

залежними або 

сезонними. 

Дані не відповідають припущеннями для будь-якого з 

основних тестів, що наведені у табл. 1.2. Необхідно 

вибрати статистичний тест і оцінити рівні значимості, 

використовуючи методи перестановки блоків або 

розшнурування вибірки. 

 

Аналіз таблиць 1.2 та 1.3 показує, що через особливості гідрологічних рядів, 

які є залежними, мають закони розподілу, що відрізняються від нормального та 

мають довготривалі циклічні коливання, непараметричні і параметричні 

статистичні тести не можуть бути застосовані для отримання достовірних 

результатів. Саме тому, Кундцевіч і Робсон рекомендують статистичні тести 

застосовувати тільки через формат повторної вибірки. Підкреслюється, що 

результати статистичних тестів важливо перевіряти графічними методами, а 

також максимально можливими історичними відомостями про дані спостережень, 



 39 

тобто при виявленні змін у гідрологічних рядах спостережень необхідно 

застосовувати детерміністичний підхід.   

У нашій роботі [137] показано, що аналізуючи методичні надбання у світі та 

в Україні щодо аналізу гідрологічних рядів можна зробити наступні висновки. 

Більшість країн світу користується методами і способами, які викладені в 

керівництві з гідрологічної практики ВМО [11]. У країнах колишнього 

Радянського Союзу (розробник Державний гідрологічний інститут (ДГІ), 

м. Санкт-Петербург, Росія), а в теперішній час, країн СНД, дещо відрізняються, 

хоча й мають загальні риси [8, 14, 109-111, 241]. Зазначимо, що в Україні також 

використовують методичні розробки ДГІ 80-х років минулого століття, оскільки 

оновлення нормативних та методичних підходів вітчизняними вченими-

гідрологами досі не виконано.  

Отже, до спільних підходів можна віднести переважаючу роль в 

дослідженнях в останні десятиліття виключно статистичних методів. Хоча у всіх 

методичних роботах, як за кордоном, так і в Україні, наголошується про 

важливість і необхідність генетичного аналізу при дослідженні рядів 

спостережень з застосуванням статистичних тестів, все ж таки більшість 

науковців такі рекомендації ігнорують. Основні методичні надбання щодо 

генетичних (графічних) методів були розроблені західними вченими у ХІХ-ХХ ст. 

Ці підходи у методичних рекомендаціях ДГІ [14, 110, 111] увійшли до гідролого-

генетичних методів. Однак, при цьому, вони не отримали ні розвитку, ні 

прикладного застосування. Більш того, основні методичні рекомендації по 

застосуванню сумарної, подвійної кривих та інтегральної кривої відхилень не 

були в них викладені. В методичних рекомендаціях як ВМО, так і ДГІ не наведено 

жодного прикладу, що роботи у випадках, коли спостерігається явне протиріччя в 

оцінках однорідності за статистичними та детерміністичними підходами і, коли, і 

в яких випадках можуть виникати такі протиріччя. Аналіз наукових публікацій 

показує, що такі дослідження не виконувалися, окрім наших праць [113-145]. 

Рекомендації ДГІ щодо застосування гідролого-генетичних методів розроблені 

тільки для виявлення генетично неоднорідних вибірок.  
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Розбіжності в методичних підходах ВМО та ДГІ полягають у тому, що за 

кордоном зазвичай рекомендують використовувати статистичні методи шляхом 

перетворення рядів спостережень на основі перестановки блоків або 

розшнурування вибірки, а ДГІ – параметричні, адаптуючи їх до гідрологічних 

рядів. Зазначимо, що в світі адаптацією статистичних параметричних критеріїв до 

гідрологічних рядів, які мають зовсім інші закони розподілу довгий час займався і 

зараз займається виключно ДГІ. Фахівцями ДГІ [9, 14, 109-111, 241] були 

розроблені узагальнені критерії Фішера та Стьюдента, які й були внесені в 

нормативні документи, що й надало цим критеріям обов’язково статусу для 

застосування і, надалі, забезпечило широке використання у гідрологічних 

дослідженнях. Необхідно зазначити, що такі узагальнені критерії розроблено 

переважно за короткими рядами спостережень до 1975 р. включно. Незважаючи 

на те, що у Росії у 2004 році вийшов новий нормативний документ, в ньому 

оновлення цих критеріїв не відбулося. У нашій роботі [114] показано, що з 

моменту розробки узагальнених критеріїв тривалість рядів спостережень суттєво 

збільшилися (в двічі і більше), що призвело до зміни їхніх характеристик 

(середніх значень, коефіцієнтів варіації та асиметрії). Саме за цими параметрами і 

відбувалося моделювання рядів при розробці узагальнених критеріїв [9]. До того 

ж, для коротких рядів не притаманні прояви циклічних коливань, за винятком 

короткотривалих, але такі коливання не призводять до колізії, коли, як показано у 

нашій роботі [113], за наявності тільки одного повного або майже завершеного 

циклу водності (наприклад, для пункту р. Студений – с. Верхній Студений) 

застосування критеріїв Фішера та Стьюдента призводить фактично до порівняння 

дисперсій та середніх значень багатоводної та маловодної фаз, що є зовсім 

некоректно і призводить до отримання недостовірної оцінки – однорідні дані 

визнаються як неоднорідні. Крім того, незважаючи на значні зусилля по адаптації 

критеріїв Фішера та Стьюдента до гідрологічних рядів, нові узагальнені критерії 

можуть працювати в досить обмеженому діапазоні. Так, наприклад узагальнений 

критерій Стьюдента розроблявся для рядів з коефіцієнтом асиметрії від 0 до 4 [9]. 

Є ще один суттєвий недолік, цих узагальнених критеріїв. У нашій роботі [113] 
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показано, що гідрологічним рядам притаманні автокореляційні зв’язки вищих 

порядків, які виникають внаслідок циклічних коливань. Однак, узагальнені 

критерії враховують тільки автокореляцію суміжних років. Таким чином, 

враховуючи вищенаведене, вочевидь стає зрозумілим, що узагальнені критерії 

Фішера та Стьюдента мають набагато більше недоліків, ніж переваг і зовсім не 

є придатними для оцінки однорідності і стаціонарності гідрологічних рядів.  

В методичних рекомендаціях ДГІ [111] досить значна увага приділяється 

оцінці статистичної значимості лінійних трендів методом лінійної регресії. 

Водночас зазначається, що такий метод застосовується для рядів, які мають 

нормальний закон розподілу [11, 113]. Зрозуміло, що застосування цього методу 

до гідрологічних рядів, які мають зовсім інші закони розподілу навряд чи можуть 

надати достовірні результати. У наших роботах [113-137] показано, що 

статистично значимі тренди носять тимчасовий характер, оскільки вони пов’язані 

як з тривалістю спостережень, так і з довжиною окремих повних циклів та їхніх 

фаз водності. Направленість тренду залежить як від того, в яку фазу водності були 

розпочаті спостереження, так і від того, яку фазу водності охоплюють дані 

спостережень на момент виконання оцінки. 

Окрім аналізу часової однорідності і стаціонарності індивідуальних рядів 

спостережень у гідрології не менш важливою задачею є аналіз просторових 

закономірностей водного стоку річок. Просторові узагальнення водного стоку 

річок дозволяють вирішувати широке коло задач, основною з яких є побудова 

різноманітних карт просторового розподілу гідрологічних характеристик, що 

використовуються при розрахунках для територій, на яких не ведуться 

гідрометеорологічні спостереження. Найбільш розповсюдженими є карти 

середнього річного стоку води. На основі просторового аналізу стоку води 

виконуються різні види гідрологічного районування: за однотипністю 

внутрішньорічного розподілу, за джерелами живлення річок, за елементами 

водного балансу, за особливостями водного або льодового режиму річок, за 

коливаннями річкового стоку тощо [242]. Гідрологічне районування має важливе 

практичне значення, оскільки воно дозволяє розкрити нові закономірності 
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гідрологічних явищ, надає можливість диференційованого підходу в розрахунках 

і прогнозах, використовується при застосуванні методу аналогії, для 

раціонального розміщення мережі пунктів спостережень, при розробці планів 

управління водними ресурсами тощо.  

При дослідженні просторових закономірностей водного стоку 

застосовуються різноманітні методи. Зазвичай використовуються як статистичні, 

так і генетичні методи. Так у роботі Гребеня В.В. [243] зазначається, що існуючі 

підходи до гідрологічного районування базуються на двох головних принципах: 

зональному (географічному) та басейновому (гідрологічному). Разом з тим, також 

вказується, що у 70-80-х роках для визначення впливу різноманітних факторів на 

ті чи інші показники найбільшого застосування в гідрології та гідрохімії набули 

методи математичної статистики, а саме кореляційний та дисперсійний аналізи. У 

роботах Гребеня В.В. [29, 30] районування території України виконано за 

ландшафтно-гідрологічним методом. У роботі Лободи Н.С. та Гопченка Є.Д. [244] 

дослідження закономірностей просторових коливань річного стоку виконано на 

основі географо-гідрологічного узагальнення результатів багатовимірного 

статистичного аналізу полів річного стоку. Отже, аналіз тільки цих двох робіт 

вказує, що практично неможливо при аналізі просторово-часових 

закономірностей водного стоку чітко ділити методи на статистичні і генетичні, 

оскільки вони зазвичай при такого роду дослідженнях застосовуються одночасно.  

Дослідженнями просторових закономірностей та районуванням водного 

стоку річок України займались Д.І. Кочерін, В.І. Рутковський, М.Д. Семенов-

Тянь-Шанський, В.А. Троїцький, М.І. Львович, Б.Д. Зайков, П.С. Кузін, 

В.І. Бабкін та ін. У цих роботах узагальнення виконано для Європейської частини 

Радянського Союзу. Разом з тим, українські гідрологи виконували дослідження 

окремо для території України: Й.А. Железняк (за внутрішньорічним розподілом 

стоку), К.А. Лисенко (за умовами формування мінімального стоку), Г.І. Швець (за 

умовами пересихання річок) та ін. [243]. Більш детальну інформацію про 

просторові узагальнення водного стоку річок України можна знайти у роботах 

[30, 243-247], а також і наших роботах [248, 249]. 
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Отже, серед статистичних методів при просторовому узагальненні водного 

стоку найчастіше використовуються кореляційний, регресійний, кластерний, 

дисперсійний, спектральний аналізи, метод сумісного аналізу ансамблів 

гідрологічних об’єктів. Серед детерміністичних методів найбільше 

розповсюдження отримав метод інтегральної кривої відхилень (від середнього 

значення). На основі цього методу багато авторів досліджують просторові 

коливання водності річок [250-258]. Зазначимо, що застосування методу 

інтегральної кривої відхилень, а також таких методів як осереднення за ковзними 

n-річними, подвійна інтеграція, розкладання ряду Фур’є тощо описані у роботах 

багатьох закордонних вчених, наприклад, у фундаментальній праці Ю. Серси і 

К. Хардісон [65].  

В цілому, на нашу думку, дослідженням просторово-часових 

закономірностей водного стоку річок України не приділяється належна увага. 

Серед сучасних досліджень можна виділити роботи, в яких досліджуються 

просторові закономірності водного стоку річок у окремих басейнах, наприклад, 

роботи Лободи Н.С., Мельник С.В. для басейну р. Дністер [245, 246], 

Гребеня В.В. та ін. [255] для басейну р. Прип’ять, Гребеня В.В. для річок 

Закарпаття [256], Чорноморець Ю.О. для річок Українських Карпат [257], 

Гопченко Є.Д., Шакірзанова Ж.Р., Овчарук В.А. для рівнинних річок [258-260], 

наші роботи для басейнів рр. Ріка [113, 115, 117, 121, 123, 131, 133-135], Десна 

[116, 118, 119, 127, 129, 132, 261], Боржава [126], Південний Буг [130, 136], 

Салгир [112], Дунай [120, 138] тощо. Серед узагальнюючих робіт для річок 

України необхідно зазначити роботи Лободи Н.С., Гопченка Є.Д. [244, 262] 

(узагальнення річного стоку річок України), Гребеня В.В. [30, 263] (ландшафтно-

гідрологічне районування, водогосподарське районування території України), а 

також наші роботи [128, 139, 140, 142-145, 248, 249] (просторове узагальнення 

річного, максимального та мінімального стоку річок України, просторовий 

розподіл зв’язків між елементами водного балансу річкових водозборів України, 

сучасний внутрішньорічний розподіл річок України та його районування) тощо.  
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Поява такого потужного інструментарію як ГІС-технології призвела до 

їхнього активного залучення для аналізу водного стоку річок. У світі ГІС набули 

широкого застосовування у різних галузях знань та соціальних сферах: економіці, 

політиці, екології та експлуатації природних ресурсів, розвитку засобів масової 

інформації та зв’язку, освіти, культури та ін. [264]. Переваги використання ГІС-

технологій для вирішення будь-яких проблем у вищезазначених сферах на 

сьогодні не викликають ніяких сумнівів. Найбільш повний огляд розвитку ГІС у 

світі та в Україні в сфері гідрологічних та гідроекологічних досліджень наведено 

у роботах В.М. Самойленка [265, 266]. 

Якісно новий підхід в загальній стратегії управління водними об’єктами і 

річковими басейнами був визначений Водною Рамковою Директивою 2000/60/ЄС, 

яка прийнята в 2000 році Європейським Парламентом і Радою Європейського 

Союзу (ЄС) [267]. Цей підхід ґрунтується, в першу чергу, на використанні 

сучасних методів отримання, обробки, аналізу, поширення і використання 

гідрологічної інформації. При цьому, менеджмент водних об'єктів на 

національному та міжнародному рівнях здійснюється за басейновим принципом. 

Європейська комісія і країни-члени ЄС розробили загальну геоінформаційну 

стратегію реалізації основних положень Водної Директиви. Така стратегія 

передбачає створення тематичних карт і географічних даних у вигляді цифрових 

багатошарових баз даних географічної інформаційної системи (ГІС) [268]. Проте, 

на жаль, в Україні зважаючи на об’єктивні та суб’єктивні чинники (політичні, 

фінансові, кадрові, методологічні та ін.) застосування ГІС поки що залишається 

досить обмеженим. Так, у гідрологічній літературі можна знайти всього декілька 

робіт, які виконані з застосуванням ГІС [268-284], окрім наших [142-145, 248, 249, 

260, 285-297]. Аналіз цих робіт показує, що найчастіше в Україні ГІС у 

гідрологічних дослідженнях використовуються для створення цифрових баз даних 

гідрологічних характеристик, побудови карт просторового розподілу 

гідрологічних характеристик, обробки просторових даних засобами ГІС для 

використання в розподілених гідрологічних моделях, оцінки руслових процесів 

річок та оцінки їхнього екологічного стану, а також створення ГІС басейнів річок 
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для прийняття управлінських рішень. Звичайно, що всі вище перераховані 

завдання мають важливе значення. Однак, при дослідженнях водного стоку річок 

найбільша увага, на нашу думку, все ж таки приділяється саме просторовому 

узагальненню гідрологічних характеристик і побудови відповідних карт їхнього 

просторового розподілу, оскільки такі узагальнення є основою для гідрологічних 

розрахунків при недостатності або відсутності гідрометричних спостережень.    

Однією з перших робіт у гідрології з використанням ГІС була робота 

В.О. Войцехович, Л.І. Лузан [271], у якій встановлено просторовий розподіл 

шарів стоку весняної повені 1% забезпеченості на річках Українського Полісся за 

допомогою ГІС ArcInfo та Surfer. У роботі Коноваленко О.С. та ін. [275] 

побудовані карти шарів та модуля стоку води весняного водопілля 1% 

ймовірності перевищення в басейні р. Стир з використанням програми ArcGIS. 

Зазначимо, що у цих роботах майже немає опису щодо методики побудови карт з 

застосуванням ГІС. Разом з тим, цілком зрозуміло, що нові можливості для 

представлення, моделювання та аналізування просторової інформації, які надають 

ГІС, потребують розробки методичних засад щодо їхнього застосування до 

гідрологічної інформації зважаючи на її специфіку та особливості. Так, 

враховуючи те, що водний стік формується на водозборі річки, при 

картографуванні гідрологічна інформація відноситься не до гідрологічних постів, 

а до центрів тяжіння водозборів. Таке положення потребує визначення спочатку 

цифрових контурів вододілів річок, а вже потім географічних координат центрів 

тяжіння. Не менш важливим питанням при побудові карт просторового розподілу 

гідрологічних характеристик є вибір методів інтерполяції у ГІС. Зазначимо, що 

сучасні ГІС мають десятки таких методів. Також виникають проблеми і при 

інтерполяції інформації на межі вододілів річок, особливо у випадках, коли 

інформація по сусідніх водозборах відсутня з різних причин. Особливо це 

актуальне для транскордонних басейнів річок. Отже, у такому випадку 

актуальним стає питання створення цифрових баз даних гідрологічної інформації, 

які є основою для побудови карт і, які повинні містити як найбільше даних по 

водозборах річок. Прикладом може слугувати наша сумісна розробка з 
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європейськими колегами [297] у якій створено цифрові бази даних гідрологічної 

інформації з більше ніж 7000 гідрологічних станцій європейських країн. Серед 

робіт, у яких розглядаються деякі питання з методики побудови карт 

просторового розподілу гідрологічних характеристик можна відмітити роботи 

О.В. Кошкіної та Д.В. Глотки [278], Д.В. Глотки [280]. Детальний опис 

методичних засад побудови карт просторового розподілу гідрологічних 

характеристик річок України з використанням ГІС-технологій, які були 

розроблені у наших роботах [142-144, 248, 249, 260, 285-297] наведено у розділі 2, 

п. 2.5. 

При дослідженні просторово-часових закономірностей водного стоку річок 

вагоме місце займає його внутрішньорічний розподіл, оскільки він має важливе 

практичне значення. Так, відомості про внутрішньорічний розподіл водного стоку 

використовуються для різноманітних водогосподарських потреб: проектуванні 

водосховищ, визначенні потужності гідроелектростанції, розміру площ зрошення, 

розробці заходів по боротьбі з повенями тощо. 

Основні закономірності внутрішньорічного розподілу стоку річок України 

були вивчені в період інтенсивного гідротехнічного будівництва в 50-80 рр. 

ХХ ст. Так, були визначені терміни і тривалість гідрологічних сезонів річок 

України, розроблені основні методи розрахунку внутрішньорічного розподілу 

стоку, виконано районування території України за типами внутрішньорічного 

розподілу стоку води [189-192, 195, 298]. Необхідно відзначити, що результати 

цих досліджень використовуються і до теперішнього часу. У сучасних працях 

українських вчених досліджені тенденції внутрішньорічного розподілу стоку 

річок і показані його зміни під впливом кліматичних змін [299-301].  

Основні методологічні засади дослідження внутрішньорічного стоку води, 

які застосовуються в Україні наведено в працях ДГІ [109, 110, 241, 302]. Аналіз 

цих підходів показує, що методи визначення розрахункового внутрішньорічного 

розподілу стоку води річок (компоновки, реального року, середнього розподілу 

стоку за роки характерної градації водності) на сьогодні не втратили своєї 

актуальності і цілком можуть застосовуватися у сучасних розрахунках, оскільки 
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вони не залежать від будь-яких змін у рядах спостережень. Аналіз розвитку та 

становище цих методів наведено у роботі Железняка І.А. [195]. Разом з тим, 

визначення термінів і тривалості гідрологічних сезонів річок України, а 

відповідно, і гідрологічне районування території України за типами 

внутрішньорічного розподілу річок відбувалося за короткими рядами 

спостережень, тобто у період 50-80 років ХХ ст. Зрозуміло, що на сьогодні такі 

відомості потребують оновлення, що і було виконано у наших працях [125, 136, 

139, 140], в яких викладені методичні засади та розрахунки щодо дослідження 

внутрішньорічного розподілу стоку води річок України. 

Таким чином, враховуючи вищенаведене щодо дослідження просторово-

часових закономірностей водного стоку річок та виявлення змін у їхніх 

тенденціях, можна зробити наступні висновки: 

-  У світі широкого застосування набули два методичних підходи: 

детерміністичний та статистичний. Кожен з них відбиває уявлення про 

механізми формування водного стоку річок. 

- Основні методичні надбання детерміністичного підходу були сформовані 

західними вченими у ХІХ-ХХ ст. Головними методами цього підходу є сумарна, 

подвійна сумарна криві та інтегральна крива відхилень.  

- Детерміністичний підхід є обов’язковою частиною аналізу часових рядів, 

оскільки дозволяє вивчати на фізичному рівні закономірності умов формування 

водного стоку і, відповідно, їхні зміни як в часі, так і просторі, що і надає змогу 

отримувати достовірні результати дослідження.  

- Найбільшого застосування статистичні критерії для оцінки однорідності 

та стаціонарності часових гідрологічних рядів спостережень набули у другій 

половині ХХ ст.  

- Гідрологічні ряди спостережень мають певні особливості: вони є 

залежними, мають закони розподілу, які відрізняються від нормального та 

мають довготривалі циклічні коливання. Саме тому, керівництво ВМО з 

гідрологічної практики рекомендує статистичні критерії застосовувати тільки 

через формат повторної вибірки. При цьому, для отримання достовірних 
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результатів необхідно перевіряти результати, які отримані за статистичними 

критеріями, за графічними методами і максимально можливими історичними 

відомостями про дані спостережень. Отже, статистичний підхід завжди був і є 

тільки допоміжним кількісним засобом при виявленні змін у часових рядах.  

- Узагальнені критерії Фішера та Стьюдента, які застосовуються у 

нормативних документах в Україні використовуються тільки в пострадянських 

країнах. 

- Враховуючи вище наведені певні обмеження застосування статистичних 

критеріїв для аналізу часових рядів спостережень за водним стоком річок 

актуальним завданням є розвиток методологічних засад використання 

детерміністичних методів для отримання більш достовірних результатів. 

- У сучасному світі просторово-часові закономірності водного стоку річок 

досліджуються на основі ГІС-технологій. Це потребує розробки методологічних 

засад застосування ГІС для дослідження просторового розподілу гідрологічних 

характеристик річок України. 

- Відомості щодо внутрішньорічного розподілу стоку води річок України 

потребують оновлення, оскільки вони були отримані в 50-80 рр. ХХ ст. за 

короткими рядами спостережень. 

 

1.3 Проекції та тенденції можливих майбутніх змін водного стоку річок 

 

Інтерес щодо знання про можливі у майбутньому процеси та зміни водного 

стоку річок завжди був притаманний людству. Зрозуміло, що пов’язане це, перш 

за все, з тим, що вода є основою життя на земній кулі. На сучасному етапі 

розвитку цивілізації, який характеризується стрімким зростанням кількості 

населення на земній кулі й відповідно збільшенням навантаження на природні 

ресурси Землі, питання раціонального використання та забезпечення населення і 

галузей господарства водою стають вкрай актуальними [42]. Це стосується, в 

першу чергу, і України, яка відноситься до країн з недостатнім водозабезпеченням 

у перерахунку на 1 мешканця [12]. Отже, питанню змін водних ресурсів 
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присвячено багато робіт у світі. Однак, останні 20-30 років науковці всього світу 

приділяють особливу увагу дослідженням змін водних ресурсів річок, які 

пов’язані з теорією зміни клімату внаслідок підвищення в атмосфері концентрації 

вуглекислого газу. В роботі [303] проаналізовано методи, які застосовуються при 

вивченні впливу змін клімату на водні ресурси. Всі різноманітні методи були 

об’єднані в чотири основні групи:  

1. Дослідження багаторічних рядів спостережень та палеогеографічних 

даних на предмет можливого «подовження» тенденцій, які були виявлені.  

2. Дослідження типу «що – коли», або дослідження чутливості 

гідрологічних моделей (наприклад, визначення на скільки зміниться об’єм річного 

водного стоку при зміні річних сум опадів на деяку величину). 

3. Використання глобальних та регіональних проекцій загальних моделей 

циркуляції атмосфери та океану (МЗЦАО) в якості вхідних даних в гідрологічну 

модель. Як правило, гідрологічні моделі потребують розширювальну здатність на 

рівні басейну, яку не можуть запропонувати існуючи МЗЦАО. Отже, зазвичай 

використовують різні методи зниження розмірності (downscaling) моделей [304]. 

Останні дослідження з цього напрямку для моделювання стоку річок 

використовують геоінформаційні технології, що надає задовільні 

результати [305]. 

4. Аналогові дослідження, що проводяться на основі існуючих 

гідрологічних даних і напрямків та пошуком подібних сценаріїв розвитку 

ситуацій. 

Найбільший розвиток отримав третій напрямок досліджень, який, перш за 

все, базується на твердженні, що потепління клімату відбувається внаслідок 

надходження в атмосферу парникових газів, насамперед, вуглекислого газу (СО2) 

від промислових підприємств. Розроблено декілька сценаріїв розвитку 

суспільства в залежності від яких і прогнозується кількість викидів СО2 в 

атмосферу. Необхідно зазначити, що сьогодні як в світі, так і в Україні не існує 

єдиної наукової точки зору щодо методологічних основ та достовірності 

результатів, які отримуються під час досліджень з цього напрямку [306]. Існують 
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прихильники протилежної точки зору, а саме, що у майбутньому треба очікувати 

не потепління, а похолодання. У багатьох роботах можна знайти результати таких 

досліджень. Детальний аналіз цих праць не є метою даного дослідження. 

Зазначимо тільки, що основні підходи та результати щодо теорії потепління 

клімату можна знайти в докладах міжнародної групи експертів зі зміни клімату 

[307]. На наш погляд, цікавою з останніх робіт в Україні є робота [308], у якій 

розглядаються дві альтернативні теорії розвитку клімату на нашій планеті: 

потепління та похолодання. Відповідно для двох цих сценаріїв наводяться 

проекції змін клімату та їхній вплив на водні ресурси, сільське господарство та 

інші галузі економіки, а також розроблені рекомендації по адаптації. Необхідно 

зазначити, що прихильники теорії потепління клімату розглядають цей процес як 

однонаправлений. Теорія ж похолодання клімату базується на його циклічних 

коливаннях, тобто періоди похолодання змінюються періодами потепління та 

навпаки. Ґрунтовний опис причин таких циклічних коливань виконано також в 

роботі [309].  

В Україні дослідженнями впливу змін клімату на водні ресурси за даними 

проекцій загальних моделей циркуляції атмосфери та океану займались 

Шерешевський А.І. та ін., Гопченко Є.Д., Лобода Н.С., Плюнтке Т. та ін., 

Сніжко С.І. та ін. [310-315], а також наші роботи [316-318]. Так, у ранніх 

дослідженнях в роботі Шерешевського А.І. та ін. [310] виконано дослідження для 

водозбору р. Дніпро з застосуванням даних МЗЦАО, а саме GFDL, MPI UKMO 

для трьох сценаріїв (підвищенні концентрації СО2 на 20%, на 30% і за умов 

подвоєння концентрацій СО2) та гідрологічних моделей: моделі відтворення 

природного стоку Дніпра (УкрНДГМІ, Київ), математична модель для розрахунку 

стоку води за різних кліматичних умов (Санкт-Петербург, Росія) та модель 

управління водними ресурсами Дніпра (ІПММС, Київ). Загалом отримані 

результати мають певну невизначеність для деяких річок при підвищенні 

концентрацій СО2 на 20-30% (GFDL, MPI). Прогнозується збільшення стоку для 

всіх річок від 2 до 177 %, які досліджувалися за умов подвоєння концентрацій 

СО2. 
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У роботах Лободи Н.С. та ін. [311-313] використано модель «клімат-стік» 

(ОДЕКУ, Одеса) та дані МЗЦАО (СССМ, GISS, GFDL, UKMO) для помірного 

сценарію А1В для дослідження водного стоку річок України та сценарії А1В, В1, 

А2 для дослідження припливу до Куяльницького лиману. У цілому за отриманими 

проекціями буде спостерігатися зменшення водного стоку річок. Так, для басейну 

р. Дніпро (лісова зона) на період 2030-2040 рр. зниження стоку може досягнути 

29 %, р. Дністер – 37 %. Для степових районів України для періоду 2030-2040 рр. 

стік зменшиться до 40% і до 2070-2080 рр. відбудеться повна його руйнація. Для 

гідроекологічного стану Куяльницького лиману найбільш критичними будуть 

посушливі роки, в які буде спостерігатися повне пересихання лиману. Лише при 

розвитку подій за сценарієм А2 можлива перевага приходних складових водного 

балансу над витратними.  

У роботі Лободи Н.С., Божок Ю.В. [314] було вже використано нові 

сценарії IPCC, а саме RCP4.5 и RCP8.5. Результати досліджень показали можливе 

зростання водних ресурсів у географічній зоні Українських Карпат та їхнє 

зменшення у межах усієї рівнинної території. У південних областях України 

очікується зменшення водних ресурсів на 50-70 %. Зазначимо, що в цій роботі не 

виконано верифікацію опадів з РКМ для території України. Отже, такі результати 

досліджень не можна вважати достовірними, незважаючи на використання нових 

сценаріїв IPCC. 

Невтішні результати отримано і в роботі Сніжко С.І. та ін. [315], які 

досліджували можливі зміни стоку річок України за даними кліматичної моделі 

REMO для сценарію А1В та адаптованої водно-балансової моделі L. Turc до річок 

України. Автори роблять висновок, що впродовж ХХІ століття водний стік 

переважної частини річок України суттєво зменшиться, окрім річок Карпатського 

регіону та гірських річок Криму. Деякі річки, взагалі, перестануть існувати (річки 

Самара, Сула).  

В дослідженні Плюнтке Т. та ін. [316] використана загальнодоступна 

модель SWAT (http: swatmodel.tamu.edu) для моделювання водного стоку з 

водозбору р. Західний Буг – с. Сасів. за даними глобальних та регіональних 
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моделей ECHAM та REMO відповідно для сценарію А1В. Показано, що в цілому 

на період 2053-2080 рр. прогнозується зменшення кількості опадів та збільшення 

температури повітря, швидкості вітру, відносної вологості повітря і глобальної 

радіації. Однак, такі дані можна розглядати тільки як попередні у зв’язку з 

низькою якістю калібрування моделі SWAT до водозбору р. Західний Буг – 

с. Сасів. 

Деякі результати досліджень можливих змін водних ресурсів в Україні в 

умовах змін клімату можна знайти в роботі [320].   

Отже, аналіз методів та результатів, які можна знайти в наукових 

публікаціях щодо можливих впродовж ХХІ століття оцінок змін водних ресурсів 

річок, дозволяє зробити наступні висновки: 

- Як в світі, так і в Україні не існує єдиної наукової точки зору щодо 

можливого розвитку кліматичних змін на Землі. Найбільшої популярності набули 

протилежні теорії: похолодання та потепління клімату. Теорія потепління 

(внаслідок викидів СО2 промисловими підприємствами в атмосферу) набула 

визнання на офіційному рівні у вигляді міжурядової групи експертів зі зміни 

клімату ВМО, яка й отримала найбільший розвиток. Саме тому, надалі можливі 

майбутні зміни водного стоку річок будуть розглядатися з позицій цієї теорії.  

- Найбільш розповсюдженим напрямком досліджень впливу змін клімату на 

водні ресурси внаслідок глобального потепління є використання глобальних та 

регіональних проекцій загальних моделей циркуляції атмосфери та океану 

(МЗЦАО) в якості вхідних даних в гідрологічну модель. 

- МЗЦАО мають багато невизначеностей і дають різні, іноді зовсім 

протилежні, результати, особливо по відношенню до перспективних оцінок 

опадів, тобто вони нездатні реалістично відтворювати кліматичні характеристики 

за інтервали часу менше 20 років. Більш менш задовільні результаті можна 

отримати при осередненні даних моделювання за 20-30 років. Крім того, МЗЦАО 

не враховують природні циклічні коливання клімату, що й може призводити до 

невдалих (недостовірних) перспективних оцінок [1]. 
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- В Україні дослідженням можливих у майбутньому змін водних ресурсів 

внаслідок зміни клімату приділяється недостатня увага.  

- Оцінки щодо проекцій змін водного стоку річок України, які отримані в 

різні часи різними авторами мають значну невизначеність.  

- У більшості досліджень не приділяється належна увага обґрунтованості 

методичних підходів, які застосовуються при оцінках до річок України.  

- Результати деяких останніх досліджень [313-315] прогнозують для 

України впродовж ХХІ століття катастрофічне становище водних ресурсів – 

повну руйнацію стоку річок степової зони. Такого трагічного стану річки 

досягнуть лише за 40-70 років. Це здається неймовірним, особливо з погляду на 

те, що за попередні 100 років, коли суспільство розвивалось надто швидкими 

темпами в промисловості, водоспоживанні, за ростом кількості населення і т.п. 

таких суттєвих змін з водним стоком річок не відбулося. 

Отже, виходячи з вищенаведеного, існуючих результатів досліджень 

можливих змін водних ресурсів в Україні впродовж ХХІ століття внаслідок 

потепління клімату за рахунок викидів парникових газів замало для отримання 

ґрунтовних висновків та визначення можливих тенденцій. Актуальною задачею 

залишається як розробка методичних підходів щодо оцінки можливих майбутніх 

змін водних ресурсів за даними МЗЦАО, так і удосконалення самих МЗЦАО. Саме 

тому, у наших роботах [317-319] було розроблено методологічні підходи для 

отримання більш обґрунтованих та достовірних оцінок можливих майбутніх змін 

водного стоку річок, які викладені у розділі 2, пп. 2.5.  
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГІДРОЛОГО-ГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВОДНОГО СТОКУ  

РІЧОК УКРАЇНИ 

 

2.1 Місце та роль гідролого-генетичного аналізу серед сучасних методів 

дослідження водного стоку річок 

 

Особливістю методів гідрологічних дослідженнь є те, що всі вони тісно 

пов’язані між собою. Для більш ґрунтовного розуміння гідрологічних методів 

наукового аналізу в нашій роботі [141] було виконано їхню класифікацію. Усі 

різноманітні методи було поділено на три основні блоки (рис. 2.1): 

- методи за способом отримання вихідної інформації та знань; 

- методи за приналежністю до наукової дисципліни; 

- комбіновані методи. 

До першого блоку увійшли методи, на основі яких спочатку отримують 

інформація про водні об’єкти, що надалі дозволяє здобути нові знання, 

узагальнення тощо. До цих методів належать такі: експедиційний, стаціонарний, 

експериментальний та інноваційні методи. Детальна характеристика цих методів 

наведена у розділі 1, п. 1.1. Зазначимо, що саме ці методи й поклали підвалини 

для розвитку гідрологічної науки, а в сучасний період є основою для дослідження 

будь-якого її напрямку. 

Другий блок містить методи, які тісно пов’язані з іншими науковими 

дисциплінами, методи і закони яких широко використовують в гідрологічних 

дослідженнях. Отже, гідрологія використовує досягнення таких фундаментальних 

наук як математика, статистика, теорія ймовірності, фізика, хімія, філософія. 

Математичні методи широко використовують під час обробки матеріалів 

спостережень, розробки емпіричних формул, прогностичних залежностей тощо.
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Неможливо уявити будь-яке гідрологічне дослідження без застосування 

статистичних і ймовірнісних методів. Найуживанішими серед них є визначення 

закону розподілу гідрологічної величини, кореляційний і регресивний аналіз. 

Фізичні й хімічні методи використовують, наприклад, у балансових методах, 

методах електрохімічного, електорозвукового визначення витрат води тощо. 

Динаміку руслових процесів, ґрунтових вод вивчають за допомогою саме 

фізичних законів. Зрозуміло, що будь-яке наукове узагальнення виконують 

філософськими методами.  

Слід зазначити, що гідрологія як наука тісно пов’язана з іншими науками 

про Землю, а саме з метеорологією, кліматологією, геологією, геоморфологією, 

фізичною географією, картографією тощо. Отже, гідрологічні методи також 

базуються на методах, які широко використовують в географії, наприклад, методи 

класифікації, порівняння, типізації, районування. Крім того, у гідрологічних 

дослідженнях також використовують методи з соціології, економіки, наприклад, 

оцінка економічно-соціальної ефективності використання гідрологічної 

інформації та прогнозів на основі порівняльного аналізу за методом «витрати – 

вигода» тощо. Однак вищезазначені методи з географії, економіки, соціології не 

можна віднести до фундаментальних, оскільки ці методи «запозичені» з 

математики, фізики, філософії.  

Третій блок об’єднав методи, які складаються з різних методів, тобто це є 

взаємодоповнюючі методи гідрологічного аналізу і їх можна віднести до 

комбінованих методів. Наприклад, методи ландшафтно-гідрологічного аналізу, 

які використано у роботі Гребеня В.В. [30], застосовують факторний, кластерний 

аналізи, методи статистичної оцінки однорідності рядів спостережень, 

басейновий, порівняння, типізації, районування, картографування, графічні тощо.  

У роботі Дмитрієвої В.О. [198] для географо-гідрологічної оцінки водних 

ресурсів Воронезької області використано методи гідрологічної аналогії, 

географічної інтерполяції, водного балансу, статистичні, картографічного 

моделювання, географічних інформаційних систем.  
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Рисунок 2.1 – Класифікація основних методів гідрологічних досліджень [141] 
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Звичайно, усі інші методи, які входять до блоку комбінованих методів 

також застосовують синтез різних гідрологічних методів для вирішення тих чи 

інших задач дослідження. Сьогодні ці методи активно розвивають у дослідженнях 

українські вчені, а саме Вишневський В.І. [117], Гопченко Є.Д. [244, 258-260, 321, 

322], Гребінь В.В. [29, 30, 44, 243, 255, 256, 263, 300], Кіндюк Б.В. [324], 

Ковальчук І.П. [325, 326], Лобода Н.С. [244-246, 254, 262, 311-313, 327], 

Мольчак Я.О. [328], Ободовський О.Г. [28, 44, 255, 274, 300, 329-331, Осадчий В.І. 

[332], Осадча Н.М. [333], Самойленко В.М. [221, 265-269, 334], Сніжко С.І. [315, 

335], Тімченко В.М. [336, 337], Хільчевський В.К. [44, 178, 338-341], 

Шакірзанова Ж.Р. [258-260, 322, 323, Шерстюк Н.П. [341], Ющенко Ю.С. [342], 

Яцик А.В. [12, 343] та інші. 

Без сумнівну, гідролого-генетичні методи також належать до комбінованих 

методів гідрологічного аналізу. Існує значний перелік гідролого-генетичних 

прийомів та методів, які дозволяють виявити неоднорідність гідрологічних рядів 

[111]. Основні з них наступні [137]: 

• побудова та аналіз сумарних кривих; 

• побудова та аналіз подвійних інтегральних кривих гідрологічних та 

кліматичних характеристик; 

• побудова та аналіз суміщених хронологічних графіків гідрологічних 

характеристик для декількох пунктів, розташованих у межах однорідного 

гідрологічного району; 

• побудова та аналіз графіків зв’язку гідрологічних характеристик для 

декількох пунктів, розташованих у межах однорідного гідрологічного району; 

• побудова та аналіз графіків зв’язку гідрологічних характеристик та 

метеорологічних чинників стоку; 

• побудова та аналіз кривих витрат води; 

• побудова та аналіз комплексних графіків хронологічних коливань різних 

гідрометеорологічних характеристик та їхніх чинників. 

Отже, аналіз переліку гідролого-генетичних методів показує, що, по-перше, 

усі вони є графічними методами, а, по-друге, для основних з них графіки будують 
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на основі попереднього математичного розрахунку. Зазначимо, що більшість цих 

методів у симбіозі з іншими методами застосовують в різного роду гідрологічних 

дослідженнях. Як правило, сьогодні з їхньою допомогою вирішують окремі 

завдання в межах комплексного дослідження. Наприклад, у роботі [30] за 

інтегральною кривою відхилень досліджено циклічні коливання 

гідрометеорологічних величин у рамках ландшафтно-гідрологічного аналізу 

водного стоку річок України. У роботі [254] інтегральні криві відхилень 

використано для аналізу синхронних коливань річного стоку, річних сум опадів, 

середньорічної температури повітря з метою встановлення закономірностей змін 

стокоформувальних кліматичних чинників і річного стоку річок на території 

України. У роботі [271] використано сумарні криві для дослідження сучасних 

змін максимального стоку річок українського Полісся. Подвійну криву відхилень 

використано в роботі [90] для оцінки змін у землекористуванні та його впливу на 

гідрологію басейну Simly Dam у Пакистані. Широко використовують у 

дослідженнях графіки кореляційного зв’язку, хронологічні графіки. Без сумніву, 

можна зазначити, що гідролого-генетичні методи мають важливе значення і 

застосовують їх для вирішення різноманітних задач гідрологічного аналізу. 

Однак, як зазначено в роботах B. Клемеша [95, 96, 208], які вийшли друком у 80-х 

роках ХХ ст., деякі дослідники на фоні інтенсивного розвитку комп’ютерних 

технологій і статистичних підходів ставляться до сумарної кривої як до 

застарілого методу, який втратив свою актуальність. На нашу думку, таке саме 

ставлення сформувалось і до інших гідролого-генетичних методів. Клемеш B. у 

своїх дослідженнях [95, 96, 208] спростував таке «зверхнє» ставлення до сумарної 

кривої щодо дослідження роботи водосховищ. Як було показано у розділі 1, п. 1.2, 

дослідження Кундцевіча і Робсона [11, 224, 225] довели, що статистичні критерії 

для аналізу рядів спостережень унаслідок особливостей гідрологічних рядів 

повинні застосовувати тільки через певний апарат перетворень залучаючи для 

перевірки результатів графічні методи і історичні дані. Отже, актуальність 

детерміністичного підходу щодо аналізу часових гідрологічних рядів 

спостережень залишається і навряд чи колись буде втрачена. Разом з тим, 
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методичні надбання щодо застосування таких методів у дослідженнях потребують 

оновлення та розробки нових підходів, оскільки останні 30-40 років вони не 

розвивались. Саме цьому питанню і присвячені наші роботи [112-145], в яких 

викладені методичні надбання щодо гідролого-генетичного аналізу просторово-

часових закономірностей водного стоку річок.  

Потребує роз’яснення, як сам термін «гідролого-генетичний аналіз» і, чому 

саме його пропонується використовувати, так і, що є метою, об’єктом, предметом 

і задачами такого аналізу. У радянській і пострадянській гідрологічній літературі, 

яка присвячена розрахунковій гідрології широко відомий термін «гідролого-

генетичні методи». За допомогою цих методів вирішують завдання щодо оцінки 

однорідності рядів спостережень. Методичні надбання щодо застосування цих 

методів в основному, як було показано у розділі 1, п. 1.2, були розроблені 

західними вченими у ХІХ-ХХ ст. і, відповідно, у західній літературі ці самі 

методи відомі як графічні. Зазначимо, що методичні рекомендації розробляли для 

кожного методу окремо. Наприклад, застосування сумарної кривої для оцінки 

роботи водосховища або подвійної сумарної кривої для виявлення змін у рядах 

спостережень. Враховуючи актуальність детерміністичного (генетичного) 

підходу, який дозволяє вивчати на фізичному рівні закономірності умов 

формування водного стоку і, відповідно, їхні зміни як у часі, так і просторі, на 

нашу думку, кращим є саме термін «гідроло-генетичний аналіз». По-перше, така 

назва розкриває сутність дослідження, тобто пріоритетними методами 

дослідження є методи, які виявляють фізичні причини мінливості, змін водного 

стоку річок. По-друге, такий аналіз оперує не просто загальним набором методів, 

що належать до гідролого-генетичних (графічних), а тільки певною методологічно 

обґрунтованою кількістю методів, послідовність застосування яких і дозволяє 

вирішувати основні завдання гідролого-генетичного аналізу. У здійсненні 

гідролого-генетичного аналізу використовують як основні графічні методи 

(сумарна крива, інтегральна крива відхилень, суміщені хронологічні графіки), так 

і філософські, статистичні, ймовірнісні, порівняння, узагальнення, синтезу, 

аналогії, ГІС-технології тощо.  



 60 

Метою гідролого-генетичного аналізу є з’ясування просторово-часових 

закономірностей водного стоку річок.  

Головним завданням гідролого-генетичного аналізу є встановлення 

тенденцій, мінливості та змін водного стоку річок як у часі, так і просторі.  

Об’єктом дослідження гідролого-генетичного аналізу є водний стік річок.  

Предметом дослідження гідролого-генетичного аналізу є тенденції, 

мінливість, зміни водного стоку річок та особливості їхнього розподілу як у часі, 

так і просторі. 

Головним принципом гідролого-генетичного аналізу є отримання 

обґрунтованих, і, відповідно більш достовірних як сучасних, так і перспективних 

оцінок водного стоку річок. Такий принцип реалізується шляхом одночасного 

застосування кількох методів з подальшим аналізом отриманих результатів, а 

також ретельною адаптацією, верифікацією моделей тощо. 

Виходячи з мети, завдань і методів, можна сформулювати і певний 

алгоритм реалізації гідролого-генетичного аналізу водного стоку річок, який 

розроблено для річок України. Зазначимо, що такий алгоритм майже не 

відрізняється від загальної процедури будь-якого гідрологічного аналізу. Його 

особливістю є саме методологія дослідження, що складається з застосування 

певних послідовно-обґрунтованих методик і підходів. Отже, загальна комплексна 

схема дослідження гідролого-генетичного аналізу водного стоку річок, а також 

методи та підходи, які застосовують при цьому такі:  

- оцінювання однорідності й стаціонарності рядів спостережень (сумарна 

крива, інтегральна крива відхилень, суміщені хронологічні графіки);  

- дослідження внутрішньорічного розподілу стоку води річок (інтегральна 

крива відхилень, суміщені хронологічні графіки, криві Ендрюса, метод 

компоновки); 

- аналіз просторово-часової мінливості водного стоку річок (інтегральна 

крива відхилень, суміщені хронологічні графіки, криві Ендрюса); 

- розрахунок гідрологічних характеристик різної ймовірності перевищення 

(криві ймовірнісного розподілу); 
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- побудова карт просторового розподілу гідрологічних характеристик із 

використанням ГІС-технологій (MapInfo, загальна інформаційна стратегія 

реалізації основних положень Рамкової Директиви 2000/60/ЕС, принцип 

неперекривання водозборів річок);   

- дослідження можливих майбутніх змін водного стоку річок з 

використанням даних регіональних кліматичних моделей (моделювальний 

комплекс Mike 11, метод водного балансу, кореляційний аналіз, суміщені 

хронологічні графіки, ансамблевий підхід, методи порівняння, узагальнення). 

Детальний опис методик та підходів гідролого-генетичного аналізу водного 

стоку річок наведено у наступних підпунктах цього розділу. Зазначимо, що 

запропонована комплексна схема реалізації гідролого-генетичного аналізу 

дозволяє вирішувати основні завдання щодо оцінки сучасних та можливих 

майбутніх змін водного стоку річок, а також представляти отримані результати 

дослідження на сучасному рівні, що повністю відповідає світовим тенденціям 

картографування.  

 

2.2 Оцінювання однорідності та стаціонарності гідрологічних рядів 

спостережень 

 

Вчені в усьому світі досліджують вплив змін клімату на водний стік річок. 

Виконується достатньо багато різноманітних наукових проектів. Формування 

водного стоку є надзвичайно складним багатофакторним процесом, який на 

сучасному розвитку науки в світі майже неможливо повністю описати 

аналітичними методами. Зрозуміло, що застосування останніх до гідрологічної 

інформації вимагає введення певних припущень, спрощень, умовностей тощо, що 

без сумніву призводить до нехтування впливом деяких чинників формування 

водного стоку і, звичайно, відбивається на результатах статистичного аналізу [79]. 

Загальновживаним методом при дослідженні впливу змін клімату на водний 

режим річок є поділ рядів спостережень на два періоди з подальшою оцінкою змін 

характеристик водного стоку в цих періодах. Зазвичай, використовують як 
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періоди ті, що рекомендовані ВМО, так і ті, що визначені авторами самостійно 

[30, 271, 299, 344]. І в першому, і в другому випадках такі періоди пов’язані зі 

зміною температури повітря. Періоди, які рекомендує ВМО, відносяться до 

кліматичної норми, яка встановлюється єдиною для всіх фізико-географічних зон 

на Земній кулі. Звичайно, такій підхід є дуже зручним при використанні 

(розрахунках), але зовсім не може відображати реальних коливань кліматичних 

показників у різних регіонах. Крім того, гідрологічні норми стоку є 

індивідуальними для кожної річки і розраховуються з врахуванням циклічних 

коливань водного стоку. У різних дослідників і періоди зовсім різні. Зрозуміло, 

що в природі, коли вже й відбуваються зміни, то вони мають тільки одну якусь 

точку відліку, яка, звісно, може змінюватися в залежності від фізико-географічних 

зон та місцевих особливостей району досліджень.  

Як вже було зазначено у розділі 1, широкого вжитку набули статистичні 

методи оцінки однорідності та стаціонарності рядів спостережень. Зазвичай 

дослідження виконується с застосуванням одного, іноді двох статистичних 

методів. З одного боку такі підходи вважаються начебто прийнятними, але з 

іншого, це не дозволяє достовірно визначити причини порушення стаціонарності 

рядів спостережень, оскільки статистичні методи не враховують фізичних умов 

формування стоку річок. Зазвичай автори виявлену неоднорідність рядів 

пояснюють винятково впливом кліматичних змін [30, 299, 344]. Разом з тим, у 

роботах Кундцевіча і Робсона [11, 225] зазначається, що хоча дослідник 

зацікавлений у виявленні зміни клімату і його впливу на водний стік, однак, 

можуть існувати й інші можливі пояснення, які необхідно перевіряти.  

Сучасні тенденції гідрологічних досліджень показують, що дослідники все 

частіше повертаються до використання детерміністичних методів, які закладають 

підвалини генетичного аналізу дослідження гідрологічних об’єктів та явищ. Так, 

можна відмітити дві найбільш фундаментальні роботи з цього напрямку, а саме 

роботи Дмітрієвої В.О. [198] та Гребеня В.В. [30]. Дмітрієва В.О. у роботі [21] 

пояснює повернення до методів, які вивчають на фізичному рівні закономірності 

умов формування водного стоку тим, що, перш за все, статистичні методи 
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спрощують природу водного стоку, прив’язуючи його в залежність від одного, 

іноді двох-трьох чинників. Зрозуміло, що такий підхід не в змозі вирішити 

більшість задач гідрологічної науки.  

У наших роботах [137, 143, 145] для отримання достовірних та 

обґрунтованих оцінок часових рядів була розроблена методика на основі 

діалектичного методу пізнання, а саме застосування гідролого-генетичних 

методів. Методику розроблено за принципом «від простого до складного». В 

основу методики покладені два графічних методи, а саме сумарна крива та 

інтегральна крива відхилень. Вибір сумарної кривої для аналізу однорідності 

часових рядів обумовлюється тим, що за цим методом графік накопичувальних 

величин гідрологічної характеристики за незмінних умов її формування 

наближається до вигляду прямої лінії, нахил якої щодо осі абсцис є постійним з 

часом коефіцієнтом (рис. 2.2 а). Зрозуміло, що відхилення гідрологічної 

характеристики від прямої лінії є індикатором змін в умовах її формування. 

Сумарну криву гідрологічної характеристики розраховують за формулою [75]  
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де W – сумарна величина гідрологічної характеристики за період часу Т; 

w(t) – гідрологічна характеристика t-го року.  

Гідрологічні ряди спостережень мають довготривалі циклічні коливання, які 

так само відбиваються на сумарній кривій (рис. 2.2 б). Отже, для дослідника під 

час аналізу за сумарною кривою головною задачею є достовірно визначити, які 

відхилення від прямої лінії викликані змінами в чинниках формування або 

антропогенною діяльністю, а які – проявом циклічних коливань. Зазначимо, що 

задачу ідентифікації відхилень на сумарних кривих у своїх працях намагалися 

вирішити Ю. Серси і К. Хардісон, а також Вайс і Вілсон [78]. Так, Ю. Серси і 

К. Хардісон у роботі [78] запропонували вважати відхилення, які тривають більше 

5 років суттєвими. Однак, ніякого обґрунтованого підтвердження щодо цього 

часового інтервалу не було наведено. 
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а) б) 

Рисунок 2.2 – Сумарні криві середньорічних витрат вади для постів  

р. Десна – м. Чернігів (а) та р. Іква – смт Стара Синява (б) 

Загальновідомо, що довготривалі циклічні коливання гідрологічних 

характеристик мають значні часові періоди і можуть тривати десятки років. Як 

було показано у нашій роботі [136], якщо для аналізу гідрологічної 

характеристики ряд спостережень має тільки багатоводну та маловодну фази, то 

на графіку сумарної кривої ми будемо спостерігати відхилення, які наприкінці 

ряду цілком можуть вміститися у 5 років (рис. 2.3 а). Однак, при аналізі повного 

ряду спостережень (рис. 2.3 б) можна чітко побачити на графіку прояв саме 

циклічних коливань (рис. 2.3 в). Гідрологічним рядам спостережень притаманні 

також і короткотривалі циклічні коливання. Такі коливання можуть охоплювати 

всього декілька років. Отже, період у 5 років навряд чи можна вважати 

прийнятним для однозначного твердження щодо змін у часових рядах.  

   
а) б) в) 

Рисунок 2.3 – Сумарні криві (а, б) та інтегральна крива відхилень (в) 

середньомісячних витрат води для поста р. Ятрань – с. Покотилове  
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Вайс і Вілсон у роботі [78] вирішували це питання за допомогою 

дисперсійного аналізу. Однак, такий підхід не знайшов широкого застосування. 

Отже, для наближення рішення щодо суттєвості відхилень на сумарній кривій, на 

нашу думку, необхідно визначитися з поняттями «зміна» й «мінливість». Під 

зміною в часовому ряді будемо розуміти однонаправлене відхилення від прямої 

лінії гідрологічної характеристики, тобто в такому стані гідрологічна 

характеристика переходить на нову якість, що обумовлюється станом чинників, 

які її формують або антропогенною діяльністю. Наприклад, будівництво греблі 

ГЕС викликає саме однонаправлену зміну в стані рівнів води. Зрозуміло, що така 

нова якість рівнів води буде зберігатися доти, поки буде діяти чинник, що призвів 

до зміни, а саме гребля.  

Під мінливістю часового ряду будемо розуміти тимчасове відхилення від 

прямої лінії гідрологічної характеристики, тобто в такому стані гідрологічна 

характеристика набуває нової якості тільки на якийсь проміжок часу. У разі 

довготривалих циклічних коливань такий проміжок часу може тривати 

десятиліттями, але, при цьому, гідрологічна характеристика час від часу 

повертається до свого «старого» стану. Такий саме сценарій є актуальним і для 

короткотривалих циклічних коливань, але проміжок часу тут значно менший і 

рахується зазвичай декількома роками. Характерною відзнакою мінливості 

часового ряду є те, що набуття тимчасової нової якості гідрологічною 

характеристикою відбувається плавно, поступово, так само, як і перехід у 

зворотній напрямок. Разом з тим, зміна – це різкий перехід до нового стану 

гідрологічної характеристики. Постає питання щодо зміни клімату. Вочевидь, що 

такі зміни повинні характеризуватися однонаправленою дією, яку можна 

простежити за часовими рядами, що мають тривалі спостереження. Такі довгі 

спостереження, з одного боку, дозволять чітко побачити довготривалі циклічні 

коливання, а з другого боку, дозволять визначити однонаправленість змін. 

Зазначимо, що в Україні тривалі спостереження мають тільки деякі річки. При 

цьому, під терміном «тривалі» ми розуміємо ряди, які мають спостереження 

більше 100 років. Однак, чи достатньо цього, щоб визначити довготривалі цикли, 
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а також зміни в них? Зрозуміло, що дослідження проблеми зміни клімату і його 

впливу на водні ресурси тієї чи іншої території є вельми складною науковою 

задачею, яка сьогодні є дискусійною в наукових колах у різних країнах світу. А в 

тім, цілком розуміючи всю складність такої задачі, викладені у наших працях 

[112-145] методичні міркування можливо зможуть хоча б трішечки наблизитися 

до більш ґрунтовного розуміння деяких її аспектів.   

Небезпечні гідрологічні явища (повені, паводки) на сумарній кривій 

проявляються різкими «стрибками» гідрологічної характеристики у роки, в які 

вони спостерігались. Такі явища відносяться до мінливості. Зрозуміло, що чим 

більша мінливість водного стоку, тим більше на сумарній кривій спостерігається 

нерівностей, шорсткості. Для достовірної оцінки таких подій необхідно 

проводити аналіз історичних даних, будувати суміщені хронологічні графіки по 

суміжних постах тощо. Такий аналіз також надає можливість виявити механічні 

та інші помилки. 

Для підтвердження та аналізу наявності коротко- та довготривалих 

циклічних коливань необхідно використовувати інтегральну криву відхилень, яка 

розраховується за формулою [75, 345] 
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де Cv – коефіцієнт варіації гідрологічної характеристики;  

k(t) = Q(t)/Q0 – модульний коефіцієнт;  

Q(t) і Q0 – значення гідрологічної характеристики в t-й рік і середнє її 

значення за період часу Т. 

Для виявлення змін у гідрологічних рядах спостережень також 

використовується подвійна сумарна крива. Однак, як зазначено Ю. Серси і 

К. Хардісоном у роботі [78], такий підхід є дуже вдалим для аналізу атмосферних 

опадів, оскільки опади формуються внаслідок синоптичних процесів, які 

охоплюють значні території. Отже, близько розташовані метеорологічні станції, 
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які знаходяться в одній фізико-географічній зоні мають однакові тенденції щодо 

опадів і температури повітря. Однак, водний стік річок формується як під дією 

кліматичних чинників, так і чинників підстильної поверхні водозборів річок. 

Тому, застосування подвійної сумарної кривої до аналізу водного стоку може 

призвести до виявлення відмінностей саме у чинниках підстильної поверхні 

водозборів двох річок. Отже, подвійна сумарна крива не може бути 

рекомендована для аналізу саме гідрологічних рядів спостережень, а саме рівнів, 

витрат, шарів, об’ємів водного стоку річок.  

Особливе місце під час досліджень водного стоку річок займає 

антропогенний вплив. Зрозуміло, що антропогенний вплив навіть в одному 

басейні річки не може бути абсолютно однаковим. Так, наприклад, різні 

промислові, комунальні, сільськогосподарські підприємства мають свої ліміти на 

водоспоживання, скиди стічних вод. Отже, вони по-різному будуть порушувати 

тенденції водного стоку. Такі порушення можна простежити саме за допомогою 

суміщених графіків. Крім того, навіть у басейні річки, який має значний 

антропогенний вплив, завжди знайдеться річка з найменшим або й зовсім 

відсутнім таким впливом. Тобто, водний стік такої річки є найбільш наближеним 

до природного. Отже, аналіз водного стоку інших річок необхідно виконувати, 

порівнюючи з тенденціями водного стоку річки, яка має природний стік або хоча 

б наближається до нього [145]. 

Вищевикладені положення дозволили визначити обов’язковий і, в той же 

час, мінімальний набір методів щодо оцінки однорідності і стаціонарності 

гідрологічних рядів спостережень – сумарна крива, інтегральна крива відхилень, 

суміщені хронологічні графіки. Такий набір методів, по-перше, повністю 

забезпечує отримання достовірної оцінки, а по-друге, значно спрощує та 

прискорює дослідження. У складних випадках, а також для підтвердження та 

обґрунтування результатів запропоновано використовувати інші методи. Деякі з 

них потребують залучення додаткової інформації. Зауважимо, що остання не 

завжди є доступною для дослідника (відсутність електронної бази даних 

гідрометеорологічних характеристик в Україні, наявність доступу до архівної 
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інформації і т.п.). З переходом до застосування генетичного аналізу в 

дослідженнях потребують уточнення такі поняття як однорідність і стаціонарність 

гідрологічної характеристики. 

Під однорідністю часового ряду будемо розуміти – відсутність 

однонаправлених змін гідрологічної характеристики, яка відноситься до однієї 

генетичної вибірки (водопілля, дощові паводки тощо) з часом на фоні її 

тимчасової зміни (мінливості) внаслідок циклічних довготривалих коливань. 

Стаціонарність часового ряду це сталість середнього значення гідрологічної 

характеристики з часом за наявності хоча б одного повного замкнутого циклу 

(маловодна та багатоводна фази) довготривалих коливань. Зрозуміло, що ці два 

визначення є тотожними поняттями, особливо у випадку, коли ряд має 

репрезентативний період для визначення сталого середнього значення, тобто 

норми. За відсутності репрезентативного періоду ряд може бути 

квазістаціонарним при умові, що він є однорідним. Обґрунтованість визначення 

сталого середнього значення гідрологічної характеристики наведено у роботі 

Андрєянова В.Г. [345]. 

Отже, гідролого-генетична оцінка однорідності і стаціонарності 

гідрологічних рядів спостережень виконується наступним чином [137]:  

1. Обов’язковими до застосування є наступні положення: 

- у часових рядах необхідно відновлювати пропуски в спостереженнях та 

приводити їх до багаторічного періоду, що дозволяє простежити динаміку 

гідрологічної характеристики за більш тривалий часовий інтервал; 

- за сумарною кривою дослідити однорідність гідрологічної характеристики 

з часом; 

- за інтегральною кривою відхилень визначити репрезентативний період. 

2. Для уточнення отриманих результатів (при необхідності) можна 

залучити до дослідження наступне: 

- оцінку достовірності екстремальних (максимальних або мінімальних) 

значень необхідно перевіряти за даними суміжних постів спостережень, аналізом 

метеорологічних чинників їхнього формування; 
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- дослідити за п. 1 гідрологічну характеристику на суміжних гідрологічних 

постах та побудувати і проаналізувати суміщені графіки (хронологічні, 

інтегральні криві відхилень тощо); 

- проаналізувати графіки зв’язку гідрологічної характеристики для пунктів-

аналогів;  

- дослідити за п. 1 динаміку кліматичних чинників (опадів, температури 

повітря и т.п.); 

- проаналізувати за п. 1 елементи водного балансу; 

Основні положення розробленої методики було апробовано при 

дослідженні багаторічної динаміки середньорічного, внутрішньорічного, 

максимального та мінімального стоку річок України. Детальний аналіз цих 

досліджень викладено у відповідних розділах даної роботи. Необхідно зазначити, 

що розроблена методика дозволяє виявляти основні прояви неоднорідності і 

нестаціонарності часових рядів, а саме тренди (зміни в кліматичних умовах, 

землекористуванні тощо), стрибки (введення в експлуатацію гідротехнічних 

споруд, каналів), а також наявність «викидів», тобто екстремальних значень 

(небезпечні природні гідрологічні явища, механічні помилки при обробці 

матеріалів спостережень, аварійні скиди або руйнація гідротехнічних споруд).  

 

2.3 Методичні аспекти дослідження внутрішньорічного розподілу стоку 

води річок 

 

Внутрішньорічний розподіл стоку річок визначається кліматичними 

чинниками і чинниками підстильної поверхні водозбору річки. Під впливом 

кліматичних чинників формується загальний, властивий конкретній фізико-

географічній зоні, тип внутрішньорічного розподілу стоку води. Особливості 

внутрішньорічного розподілу стоку води залежать від чинників підстильної 

поверхні, а саме від розміру і форми водозбору річки, гідрогеологічних умов, 

озерності, заболоченості, лісистості та багатьох інших чинників. Антропогенний 
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вплив порушує внутрішньорічний розподіл стоку води річок, що, в свою чергу, 

значно ускладнює його розрахунки [300]. 

Знання щодо внутрішньорічного розподілу водного стоку річок мають 

важливе практичне значення, оскільки саме на їхній основі відбувається 

водогосподарське використання річки: будівництво та робота 

гідроелектростанцій, водопостачання та водовідведення промислових, 

сільськогосподарських та комунальних підприємств, меліоративні роботи, захисні 

заходи у період повеней, дощових паводків, умови судноплавства та ін. 

Використання річки зумовлюється як типом внутрішньорічного розподілу 

водного стоку, так і видом водогосподарського споживання. Разом з тим, можна 

зазначити, що саме тип внутрішньорічного розподілу водного стоку річки відіграє 

провідну роль, оскільки залежно від гідрологічних періодів, сезонів та їхньої 

тривалості і відбуваються надалі водогосподарські заходи на річці. Отже, 

достовірні відомості про внутрішньорічний розподіл стоку води річки важливі для 

ефективної діяльності відповідних водогосподарських підприємств. При 

дослідженні внутрішньорічного розподілу водного стоку річок виникає питання 

коректного визначення його складових (гідрологічних періодів, сезонів та їхньої 

тривалості).  

У сучасних роботах [30, 300, 301, 346-348] більшість дослідників такі 

відомості отримують з розробок, які були виконані у 50-80-х рока XX ст. [189-

192, 195, 298]. З того часу тривалість рядів спостережень для гідрологічних постів 

збільшилася в два і більше разів, однак оновлення відомостей щодо типів 

внутрішньорічного розподілу водного стоку річок України не відбулося. У 

багатьох дослідженнях, які були виконані в різних країнах, на приклад у роботах 

[344, 349-351], широко використовується аналіз циклічних коливань водного 

стоку річок. Однак, необхідно відмітити, що такій аналіз зазвичай 

використовується для дослідження середньорічного стоку води і набагато рідше 

для дослідження його внутрішньорічних коливань. У наших роботах [136, 139] 

показано, що залежно від фази водності довгострокових циклічних коливань 

стоку води відбувається його внутрішньорічний перерозподіл, змінюється перший 
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місяць багатоводного сезону, відповідно, змінюються і складові 

внутрішньорічного розподілу водного стоку річок. Саме тому нами було 

розроблено та викладено основний методологічний підхід щодо дослідження 

внутрішньорічного стоку води річок на основі аналізу даних за весь період 

спостережень з урахуванням циклічних коливань [121, 123, 125, 136, 139, 140]. 

Основні положення цього підходу наступні: 

- Середньомісячні витрати води річок є основою для дослідження 

внутрішньорічного розподілу стоку води річок. Оцінка однорідності і 

стаціонарності середньомісячних витрат води виконується за гідролого-

генетичними методами, які викладені у розділі 2, п. 2.2. 

- Визначення строків, тривалості періодів та сезонів внутрішньорічного 

розподілу стоку води річок виконується з урахуванням циклічних коливань. За 

інтегральною кривою відхилень середньорічного стоку води річок визначається 

наявність репрезентативного періоду (багатоводна та маловодна фази) для 

достовірного визначення стійких у часі складових внутрішньорічного розподілу 

стоку води річок. 

- Для рядів спостережень, які мають відносно короткі ряди спостережень і, 

відповідно, не мають репрезентативного періоду, уточнення строків, тривалості 

періодів та сезонів внутрішньорічного розподілу стоку води річок виконується на 

основі аналізу коливань водного стоку за даними гідрологічного поста в басейні 

річки, який має найбільш тривалий період спостережень з репрезентативним 

періодом та характеризується синхронними і синфазними коливаннями з рядами 

спостережень на інших постах басейну. 

- Визначення строків, тривалості періодів та сезонів внутрішньорічного 

розподілу стоку води річок виконується для водогосподарського року, який 

починається з першого місяця багатоводного сезону. За початок багатоводного 

сезону приймається перший місяць, для якого середня багаторічна величина 

витрат води за місяць перевищує норму середньорічного стоку води. 

Водогосподарський рік поділяється на два періоди: лімітуючий (ЛП) та 

нелімітуючий (НП). В свою чергу, лімітуючий період поділяється на два сезони: 
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лімітуючий (ЛС) і нелімітуючий (НС). За лімітуючий сезон приймаються місяці, 

які мають найменші витрати води за рік за багаторічний період [111]. 

- За осередненими за багаторічний період значеннями середньомісячних 

витрат води по гідрологічних постах, які на суміщених хронологічних графіках 

мають синхронні і синфазні коливання, що свідчить про однорідність отриманих 

багаторічних усереднених даних та однаковість тенденцій їхнього 

внутрішньорічного розподілу отримуються схеми внутрішньорічного розподілу 

стоку води річок. 

- Басейни річок, які мають однакові схеми внутрішньорічного розподілу 

водного стоку об’єднуються в гідрологічні райони. Підрайони виділяються за 

умови, що внутрішньорічний розподіл стоку води річок має однакові загальні 

риси з районом, але, разом з тим, характеризується деякими відмінностями і, при 

цьому, застосування загальної схеми району до річок підрайону не призводить до 

істотних порушень у лімітуванні періодів та сезонів.  

- Виконується районування річкових водозборів за типами 

внутрішньорічного розподілу стоку води на основі географічних інформаційних 

систем. Для полізональних річок, водний стік яких формується в різних фізико-

географічних зонах, відбувається трансформація внутрішньорічного розподілу 

стоку води внаслідок накладання різночасових фаз водного режиму їхніх приток. 

Тому при районуванні відомості про внутрішньорічного розподіл стоку води 

полізональних річок не використовуються.   

- Визначаються сучасні розрахункові характеристики внутрішньорічного 

розподілу водного стоку річок. 

 

2.4 Аналіз просторово-часової мінливості водного стоку річок  

 

Дослідження просторово-часових коливань водного стоку річок має 

важливе наукове і практичне значення. Знання щодо мінливості водного стоку 

річок сприяють розширенню уявлень про його фізико-географічні особливості, 

розробкам нових методик його визначення, узагальненню тощо. Мінливість 
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водного стоку річок безпосередньо впливає на галузі господарства, 

водозабезпечення і водовідведення, роботу транспорту, гідроелектростанцій 

тощо [250].  

Водний стік річок характеризується природними коливаннями різної 

тривалості: вікові, багаторічні, внутрішньорічні (сезонні) та короткочасні. 

Тривалість вікових коливань гідрологічного режиму річок може становити сотні і 

тисячі років. Тривалість багаторічних коливань складає десятки років. Тривалість 

короткочасних коливань становить всього декілька років. Чинники, які 

обумовлюють циклічність водного стоку річок різної тривалості, різноманітні та 

до кінця не вивчені. Дослідити загальні тенденції водного стоку можна при 

дослідженні саме вікових та багаторічних коливань. Однак, більшість рядів 

спостережень на річках України мають тривалість до 100 років. Аналіз таких 

рядів дозволяє дослідити саме багаторічні коливання водного стоку. 

Багаторічні коливань стоку води річок характеризуються циклічністю, а 

саме чергуванням маловодних та багатоводних угрупувань різної тривалості та 

різної величини відхилення від середнього багаторічного значення стоку за 

період, що розглядається [250]. Дослідження динаміки багаторічних коливань 

стоку передбачає не лише аналіз їхньої циклічності, але й таких важливих сторін 

як: синхронність або асинхронність та синфазність або асинфазність [242]. При 

однакових кліматичних умовах та подібних елементах географічного ландшафту в 

близько розташованих річкових басейнах коливання водності річок зазвичай 

бувають синхронні. Однак, внаслідок різних синоптичних процесів, що 

обумовлюють неоднорідність випадіння атмосферних опадів по території та в 

часі, а також через різноманіття форм рельєфу та ґрунтів водозбору відповідність 

коливань стоку різних річок може порушуватись. В зв’язку з тим, що водність 

окремих років залежить від вищевказаних факторів, які визначають 

різнохарактерний режим річок та роль окремих джерел живлення, аналіз 

циклічних коливань водності доцільно проводити по маловодним та 

багатоводним фазам [242]. 
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Для оцінки просторово-часової мінливості водного стоку річок 

використовують ряд методів. Серед них найпоширенішими є порівняльний аналіз 

хронологічних графіків, кусочно-лінійні тренди, осереднення рядів спостережень 

за ковзними n-річними, біноміальне осереднення, інтегральні криві відхилень, 

кореляційний, автокореляційний, дисперсійний, спектральний аналізи. Кожен із 

методів має свої недоліки та переваги. Їхній детальний аналіз наведено в роботах 

[253, 352]. Хронологічні графіки відображають реальний хід коливання водного 

стоку, але вони не дозволяють чітко виявити різні фази водності стоку. Аналіз 

коливань стоку зазвичай ускладняється тим, що на фази підвищення й зниження 

водності накладаються дрібніші підйоми та спади. Можна побудувати кусочно-

лінійні тренди, але чіткої впевненості у правильності виділених головних і 

другорядних фаз підйому і спаду цей метод не надає. Для полегшення порівняння 

циклів коливань водного стоку використовують ковзні середні за n-річними 

значеннями. Цей метод дозволяє згладити різкі коливання водності в окремі роки, 

але завдяки згладжуванню одночасно втрачається визначеність меж між фазами 

циклічних коливань і навіть відбувається їхнє зміщення, аж до зсуву на цілу фазу 

(чим більше усереднення, тим більше зміщення). Кореляційний, 

автокореляційний, дисперсійний, спектральний аналізи дозволяють досліджувати 

коливання стоку річок за кількісними показниками. Разом з тим, внаслідок того, 

що зазвичай спостереження на річках мають різну тривалість і не завжди їх можна 

подовжити, такі показники розраховуються з різними похибками або за певні 

періоди, які не завжди можуть містити повний цикл водності. Крім того, на нашу 

думку, ці методи працюють як «чорний ящик», оскільки аналізуються тільки 

розраховані параметри і не відбувається безпосередньо аналізу водного стоку, а 

дослідники не завжди застосовують графічний аналіз для підтвердження 

отриманих результатів. У роботах [352, 353] показано, що найприйнятнішим 

методом для дослідження циклічних коливань водного стоку річок є інтегральна 

крива відхилень, оскільки дозволяє чітко визначати межі фаз водності. Крім того, 

за аналізом інтегральної кривої відхилень можна простежити динаміку розвитку 

циклів водності щодо лінії часу та вияснити їхні якісні та кількісні тенденції. 
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Отже, у роботі для дослідження просторово-часової мінливості водного стоку 

річок України було використано саме метод інтегральної кривої відхилень.  

Одним з найбільш поширених методів узагальнення при дослідженні 

просторово-часових закономірностей водного стоку річок є метод районування 

або, як зазначається у англомовній літературі, регіоналізації. У роботах [354, 355] 

зазначається, що найбільш відомі методи, які широко застосовуються для 

регіоналізації в гідрології, а саме регресійний та кластерний аналізи, метод 

головних компонент при застосуванні мають високу ступінь суб’єктивності. Так, 

різні дослідники, використовуючи зазначені методи за одними і тими даними 

спостережень отримують різні схеми районування або, як мінімум, розбіжності у 

межах районів. Застосування різних наборів даних приводить до отримання 

різних варіантів (схем) районування. Також виникають проблеми з вибором 

предикторів, тобто найбільш значущих чинників, які використовуються для 

оцінки подібності або відмінності об’єктів класифікації. Іноді, незважаючи на 

гарний збіг між показниками, нерідко деякі об’єкти потрапляють то в один, то в 

інший клас (район). Як зазначено в роботі [355] при застосуванні статистичних 

методів для регіоналізації доцільно було б усувати невизначеність на підставі 

деякого об’єктивного рішення. Таким об’єктивним рішенням з погляду гідролого-

генетичного аналізу є метод діаграм Девіда Ендрюса (Andrews David F., 1972).  

У роботі [354] зазначається, що якщо при гідрологічному аналізі 

використовуються тільки два показники, за якими дослідник визначає схожість 

або відмінність тих чи інших гідрологічних характеристик, то для графічної 

ілюстрації (візуалізації), тобто підтвердження результатів, дуже добре підходить 

простий двовимірний точковий графік. Але у випадках, коли при аналізі 

застосовується декілька показників найкраще використати двомірну криву 

Ендрюса. Криві Ендрюса – графічний метод багатовимірного аналізу, який 

дозволяє проектувати кожен об’єкт з набором характеристик з багатовимірного 

простору у вигляді кривої в двомірному зображенні на основі ортогональних 

функцій [355]. Отже, кожен водозбір річки визначається функцією, яка 
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відображається на графіку кривою лінією від  – π < t < π  і, яка визначається за 

виразом  

          ...,22
2

 tcosxtsinxtcosxtsinx
x

tf 5432x
1   (2.3) 

 

де х1, х2, ... хn – набір показників, який характеризує річковий водозбір.  

Ендрюс показав, що відмінності між двома кривими пропорційні Евклідовій 

відстані, тому n – розмірні змінні, які розташовані близько один від одного в 

багатовимірному просторі, відтворюватимуть близькі за формою криві. Криві 

Ендрюса застосовуються в багатьох науках, у тому числі і в гідрології [354-363]. 

Однорідні райони на графіках Ендрюса мають вигляд близько розташованих 

кривих. Криві які мають іншу конфігурацію належать до інших районів.  

Отже, криві Ендрюса були використані у роботі для класифікації річкових 

водозборів та гідрологічного районування території України.  

 

2.5 Побудова карт просторового розподілу гідрологічних характеристик з 

використанням ГІС-технологій 

 

Гідрологічні карти мають важливе освітнє, наукове і практичне значення. 

оскільки надають інформацію, знання щодо поверхневих водних об’єктів на 

Земній кулі та певних територіях, дозволяють отримувати безпосередньо кількісні 

гідрологічні характеристики, слугують основою для різноманітних 

водогосподарських розрахунків тощо. Найбільш поширеними є карти 

гідрографічної мережі та поверхневого стоку, тому що їхній зміст являє собою не 

тільки гідрологічний, але і більш широкий, фізико-географічний інтерес. Поряд з 

атмосферними опадами і випаровуванням характер гідрографічної мережі і 

водний стік також є важливою ланкою в загальному кругообігу вологи на 

Землі [1, 47].  

У гідрології для візуалізації просторового розподілу гідрологічних 

характеристик найбільшого застосування знайшли два методи: ізоліній та 

районування. Для відображення зональних закономірностей поверхневого стоку 
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річок найбільше підходить метод ізоліній. Метод районування використовується 

зазвичай для визначення однорідних районів або при недостатності даних 

спостережень, або коли величина, що картографується, пов’язана з азональними 

чинниками території тощо. Разом з тим, методи ізоліній і районування при 

гідрологічному картографуванні розглядаються як взаємно доповнюючи [364]. 

У сучасних дослідженнях побудова карт просторового розподілу 

гідрологічних характеристик традиційними методами, які являють собою 

суб’єктивний, трудомісткий процес і вимагають значних часових витрат не є 

доцільною. Крім того, обробка й аналіз гідрометеорологічної інформації, яка 

представлена переважно на паперових носіях в розрізненому табличному вигляді 

з різною структурою й змістом, значно ускладнює виконання розрахунків. 

Застосування географічних інформаційних систем, які забезпечують збір, 

збереження, обробку, доступ, аналіз, відображення й поширення географічно-

координованих даних [265], дозволяє виконувати гідрологічні дослідження на 

сучасному і якісно новому рівні, що істотно оптимізує будь-які гідрологічні 

розрахунки [268]. Отже, у нашій роботі [285] було розроблено методологічні 

засади створення ГІС мережі гідрологічних спостережень України, дані якої є 

основою для будь-яких гідрологічних досліджень.   

Мережа гідрологічних спостережень України є головним джерелом 

отримання інформації про елементи гідрологічного режиму водних об’єктів. 

Методичне керівництво мережею гідрологічних спостережень здійснює 

Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО), на яку покладено як організація і 

проведення гідрологічних спостережень на мережі станцій і постів 

гідрометслужби, так і опрацювання та підготовка до видання матеріалів 

Державного водного кадастру. З 1996 року при ЦГО діє Галузевий державний 

архів гідрометслужби, який містить матеріали гідрометеорологічних 

спостережень з ХІХ ст. [365]. Таким чином, у ЦГО накопичено значний об’єм 

первинної (матеріали спостережень) та вторинної (розрахункової) гідрологічної 

інформації, яка потребує обліку, обробки, зберігання й узагальнення. З цією 

метою створюються бази даних (БД) та розробляється система управління базами 
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даних (СУБД) гідрологічних характеристик режиму поверхневих вод суші для 

супроводу ведення Державного водного кадастру та гідрологічного 

прогнозування. Однак, головною перешкодою є те, що більшість первинної 

гідрологічної інформації зберігається на паперових носіях, а не в електронному 

вигляді. Крім того, гідрологічна інформація за своєю суттю є географічною або 

просторовою, тобто вона характеризує місцезнаходження та властивості водних 

об’єктів і тому її відображення у просторово-розповсюдженому вигляді значно 

полегшить будь-яку обробку, підготовку та аналіз такої інформації. На жаль, 

СУБД хоча і оперують географічними даними, але не можуть все ж таки 

забезпечити повноцінного просторового представлення, аналізу та моделювання 

таких даних. Тому, більш доцільно для гідрологічної інформації створити 

географічну інформаційну систему (ГІС), як систему, що забезпечить збір, 

збереження, обробку, доступ, аналіз, відображення та розповсюдження 

географічно-координованих даних шляхом взаємозв’язків між будь-якими 

кількісними та якісними характеристиками елементів гідрологічного режиму 

водних об’єктів та явищ, представлених у базі даних у вигляді точок, ліній, 

областей і поверхонь, алгоритмів їхнього просторового аналізу та зв’язків з 

низкою інших типів інформаційних систем (наприклад СУБД) та систем 

комп’ютерної картографії. 

Основне призначення геоінформаційної системи «Мережа гідрологічних 

спостережень України» (далі ГІС МГСУ) повинно полягати в підтримці 

автоматизованого обліку як гідрологічних постів спостережень на водних 

об’єктах України, так і інформації про їхні гідрологічні характеристики на 

підвалинах зв’язків між атрибутивними даними в традиційній формі (табличних 

баз) та картографічною інформацією. Саме такий зв’язок дозволить в 

інтерактивному режимі легко переходити від табличного представлення даних до 

картографічного та навпаки або поєднувати ці два представлення, що, наразі, і є 

ключовою відмінністю ГІС від будь-якої СУБД та забезпечити якісно новий 

підхід до збереження гідрологічних даних, їх модифікації, відображення, 

статистичного аналізу та ін. 
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Реалізацію створення ГІС МГСУ доцільно виконати за допомогою 

програмного інструментарію ГІС MapInfo. Вибір саме цього програмного 

продукту обумовлено двома головними чинниками. По-перше, це сучасна 

комплексна ГІС, яка повністю дозволяє вирішити завдання як щодо створення ГІС 

МГСУ, так і подальшого її застосування. По-друге, ГІС MapInfo є найбільш 

зручною у використанні для пересічного (мало підготовленого) користувача та 

дозволяє більш підготовленому користувачу створювати власні прикладні 

системи для вирішення специфічних задач з просторовими даними, що є досить 

важливим фактором з огляду на брак професійно підготовлених ГІС-спеціалістів, 

які мали б ще й природничу освіту та працювали б у бюджетних організаціях. 

Крім того, вказана ГІС вдало вирішує проблему суміщення растрової та 

комбінацій векторної інформації, а також редагування готових та створення нових 

основних та допоміжних шарів цифрових карт. 

У загальному вигляді головними задачами, які необхідно вирішити щодо 

створення ГІС МГСУ є розробка: 

- загальної архітектури ГІС МГСУ; 

- структури баз даних; 

- тематично-картографічних шарів. 

Архітектура повинна відбивати основні завдання ГІС МГСУ, а саме: 

збереження, накопичення, систематизацію, візуалізацію, аналіз і моделювання 

гідрологічної інформації. Окрім того, така ГІС повинна давати можливість 

поєднувати, порівнювати, аналізувати, періодично поповнювати дані та 

доповнювати новими тематичними шарами базу даних (БД). Таким чином, 

структурно ГІС МГСУ має складатися з наступних блоків (рис. 2.4). 

База даних є інформаційною основою ГІС та обов’язковим її компонентом. 

БД МГСУ структурно може містити три підсистеми: «Гідрологічні пости», 

«Гідрологічна інформація», «Річкові басейни». Блок «Гідрологічні пости» 

повинен містити відомості про географічні координати постів спостережень, дати 

їхнього відкриття/закриття, опис місцезнаходження, склад гідрологічних 

спостережень тощо.  
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Рисунок 2.4 – Архітектура ГІС «Мережа гідрологічних спостережень України» [285] 
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До підсистеми «Гідрологічна інформація» входять дані гідрологічних 

спостережень та розрахункових показників. Блок «Матеріали спостережень» 

складатимуть результати багаторічних гідрологічних спостережень на водних 

об’єктах України (рівні, витрати води та ін.). До блоку «Гідрологічні розрахункові 

показники» мають входити такі матеріали, як характеристики річного стоку, 

середнього багаторічного шару стоку весняної повені 1%-ної забезпеченості; 

максимальні витрати води весняної повені при відсутності чи недостатності 

спостережень; коефіцієнти варіації (Cv) та ін. Блок «Річкові басейни» об’єднує 

інформацію щодо фізико-географічних характеристик річкових водозборів, а саме 

гідрографічна мережа, рельєф, висотні позначки та ін. 

Головним компонентом будь-якої геоінформаційної системи є цифрові 

карти. Тому, для побудови тематичних шарів ГІС МГСУ доцільно 

використовувати бази цифрових географічних даних електронної карти України 

різного масштабу. Разом з тим, найбільш доступною є електронна карта України 

масштабом 1:200 000. Утім така карта повністю дозволяє вирішувати основні 

завдання ГІС МГСУ. На основі її «базових» цифрових карт створюються 

тематичні шари, що будуть відбивати мережу гідрологічних спостережень, 

водозбори річок та ін. 

Цифровий шар гідрографічної мережі є основою для створення 

просторового розподілу гідрологічних постів спостережень, географічні 

координати яких інтегруються за допомогою геокодування MapInfo. Цифрові 

шари рельєфу, висотних позначок у поєднанні з шарами гідрографічної мережі та 

гідрологічних постів спостережень дозволять створити полігонні контури 

водозборів (басейнів) річок різного порядку. Такий шар водозборів буде 

складатись з двох категорій просторових об’єктів – площинних (власне 

водозборів) та лінійних (вододілів). Таким чином, для кожного класу об’єктів 

необхідно розробити власну систему атрибутів, а для відображення на 

картографічних шарах гідрологічної мережі з різноманіттям гідрологічних постів 

в залежності від складу гідрологічних спостережень, які на них виконуються – 

палітру умовних позначок. 
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Створення баз даних необхідно виконати за реляційно-блоковим 

принципом, при якому дані зберігаються як впорядковані записи у табличних 

рядках, що дозволяє їх групувати у достатньо спрощені таблиці, які можуть бути 

створені, наприклад, у МS Excel та імпортовані до ГІС. Крім того, ГІС може 

також інтегрувати дані з іншими форматами, використовуючи при цьому зовнішні 

БД та СУБД. 

Інформацію, що утворює БД ГІС МГСУ можна поділити на умовно-

постійну та змінну. До умовно-постійної інформації відноситься: 

- база даних гідрологічних постів; 

- база даних річкових басейнів. 

До змінної інформації відповідно: 

- база даних гідрологічної інформації. 

Зрозуміло, що база даних гідрологічної інформації потребує поновлення 

результатами мережних спостережень, розрахунковими показниками, 

позиціонуванням результатів обробки та аналізу даних на тематичні шари, що 

забезпечується використанням підсистеми збереження та редагування даних у 

ГІС. 

Блок «Модулі» дозволить, використовуючи інструменти ГІС-пакета 

MapInfo, виконувати в автоматичному режимі (за допомогою запитів) різні види 

статистичного, просторового аналізу з метою картографічного моделювання 

гідрологічної інформації, а також побудови окремих складних діаграм, графіків з 

їх відображенням на тематичних картах, що було б неможливо при використанні 

традиційних технологій. 

Результатом функціонування ГІС МГСУ має бути як цифрові географічно-

координовані бази даних гідрологічних характеристик з функцією періодичного 

поповнення, так і серія цифрових карт з різним набором тематичних шарів, які 

при нагоді можна цілком або фрагментарними частинами отримати і в 

паперовому вигляді. Використовуючи комбінації тематичних шарів в залежності 

від завдання, створені у ГІС МГСУ цифрові карти за басейновим принципом 

можуть бути використані як для докладів з ціллю прийняття управлінських 
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рішень, так і для планування та обґрунтування заходів, спрямованих на 

раціональне використання таких басейнів. 

Таким чином, ГІС МГСУ, крім просторового розподілу гідрологічних 

постів, буде містити також загальну інформацію про них, багаторічні ряди 

гідрологічних спостережень, гідрологічні розрахункові показники, гідрографічні 

характеристики водних об’єктів та їх водозборів, що й дасть змогу 

використовувати таку ГІС в якості основи для гідрологічних розрахунків, а в 

майбутньому, з переходом гідрологічних спостережень на автоматизовану основу, 

допоможе збирати, зберігати та обробляти гідрологічну інформацію у режимі 

реального часу. 

На жаль, розуміючи економічні, соціальні, політичні реалії нашої держави 

створення ГІС МГСУ є перспективою майбутнього. Разом з тим, різноманітні 

гідрологічні дослідження потребують узагальнення і просторового відображення 

отриманих результатів. Особливо важливим це є для розрахункових гідрологічних 

характеристик, які використовуються при вирішені низки питань, що пов’язані як 

з практичними потребами різних галузей господарства, так і раціонального 

використання річкових вод та їх пропусків через різноманітні гідротехнічні 

споруди [12]. Вони є основою для моделювання, прогнозування гідрологічних 

явищ та подій. Отримують їх у результаті обробки значних масивів матеріалів 

натурних спостережень методами математичної статистики й теорії ймовірності. 

Крім того, також застосуються методи картографічного зображення, географічної 

інтерполяції, наукових узагальнень, гідрологічної аналогії тощо. Враховуючи те, 

що у сучасному проектуванні, моделюванні та будь-яких наукових дослідженнях 

широко використовується різноманітне комп’ютерне прикладне програмне 

забезпечення, картографічні пакети тощо доцільно і реально створити цифрові 

бази даних розрахункової гідрологічної інформації у географічній інформаційній 

системі (ГІС). Такі бази даних, по-перше, будуть полегшувати будь-яку обробку, 

підготовку, аналіз інформації для отримання гідрологічних показників, по-друге, 

дозволять їх відображати у просторово-розповсюдженому вигляді на основі 

цифрових тематичних шарів. Такий підхід до отримання, збереження, 
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відображення та розповсюдження розрахункових гідрологічних характеристик 

суттєво полегшить їх застосування зацікавленими користувачами, а також 

дозволить оптимізувати та виконувати гідрологічні дослідження на сучасному 

якісно новому рівні, що до речі, повністю відповідає новітній геоінформаційній 

стратегії реалізації основних положень Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЕС, 

яка прийнята в 2000 році Європейським Парламентом та Радою Європейського 

Союзу (ЄС) [267]. Отже, у наших роботах [286-294] було розроблено і створено 

цифрові бази даних розрахункової гідрологічної інформації, які є частиною ГІС 

МГСУ. Зазначимо, що результати цих робіт було впроваджено в діяльність 

Центральної геофізичної обсерваторії ДСНС та кафедри гідрології суші 

Одеського державного екологічного університету МОН України (додаток А).  

Як вже було зазначено вище, основою для будь-яких гідрологічних 

розрахунків є матеріали спостережень за елементами гідрологічного режиму 

водних об’єктів та явищ, які отримують на мережі гідрологічних станцій і постів 

Державної гідрометеорологічної служби України. Отже, для створення блоку БД 

«Гідрологічні пости » необхідно мати, в першу чергу, інформацію про географічні 

координати гідрологічних станцій і постів. Враховуючи те, що при отриманні 

розрахункових гідрологічних характеристик використовуються дані спостережень 

як діючих постів, так і тих що вже були закриті, а для транскордонних басейнів 

річок ще й дані по суміжних постах інших держав у роботі було проведено збір та 

узагальнення даних про їхні географічні координати. Були залучені також дані 

про певні гідрологічні пости, які розташовані на території Росії, Молдови та 

Білорусі. Збір відомостей про географічні координати станцій та постів виконано 

по 9 басейнам річок (табл. 2.1). Джерелом інформації для пошуку географічних 

координат гідрологічних постів були архівні та сучасні матеріали Центральної 

геофізичної обсерваторії, «Справочник по водным ресурсам УССР» [366], 

матеріали гідрологічних щорічників. Необхідно зазначити, що відомості про 

географічні координати постів були у минулому, а також і сьогодні залишаються 

досить секретною інформацією, що дуже ускладнило збір такого матеріалу. 
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Таблиця 2.1 Кількість гідрологічних станцій та постів у басейнах річок 

 

№ Басейн річки Кількість г/п 

1 Дніпро 161 

2 Дністер 123 

3 Дунай 61 

4 Крим 64 

5 Приазов’я 28 

6 Причорномор’я 7 

7 Сіверський Донець 45 

8 Південний Буг 42 

9 Вісла 15 

Всього 546 

 

У результаті проведеної роботи географічні координати гідрологічних 

станцій та постів отримано у градусах та мінутах. Саме така розмірність 

обумовлюється наступними чинниками. Сьогодні географічні координати, що 

визначені з точністю до секунд є тільки для діючих гідрологічних станцій та 

постів і така інформація є секретною. Тобто включення секретної інформації до 

баз даних автоматично суттєво скорочує кількість користувачів, бо потребує 

отримання спеціального дозволу на користування секретною інформацією, який 

надається тільки певній категорії громадян. Крім того, для виконання завдань цієї 

роботи цілком достатньо мати географічні координати г/п у градусах та мінутах. 

До того ж, це сприяє однорідності вихідного матеріалу, бо географічні 

координати гідрологічних постів, що були закриті, але матеріали спостережень 

яких використовуються для розрахунків гідрологічних показників, визначені 

тільки у градусах та мінутах.  

Особливістю картографування характеристик річкового стоку є те, що його 

значення на карті відносяться не до точці вимірювання (як при картуванні 

кліматичних характеристик), а до цілого водозбору, оскільки величина водного 
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стоку, яка вимірюється в гідрометричному створі є осередненим значенням з 

усього річкового басейну. Отже, значення водного стоку при картографуванні 

відноситься до умовної точки, а саме до центру тяжіння водозбору. Тому 

спочатку визначають вододіл річки, а потім центр його тяжіння.  

Створення цифрової карти, що відбиватиме вододіли річок різного порядку 

з центрами тяжіння водозборів потребує інформації про їхні площі. Тому у роботі 

виконано збір відомостей про площі водозбірних басейнів для 546 гідрологічних 

постів. Крім того, у роботі також використані бази цифрових географічних даних 

електронної карти України масштабом 1:200 000, що буде містити блок БД 

«Річкові басейни».  

У наших роботах [285-288, 290, 291, 295, 296] для організації структури баз 

даних розрахункової гідрологічної інформації запропоновано застосовувати 

блоково-модульний принцип, що дозволяє організовувати масиви гідрологічної 

інформації у вигляді відособлених БД. При цьому, зважаючи на те, що 

розрахункові гідрологічні показники є географічною або просторовою 

інформацією, яка характеризує місцеположення та властивості водних об’єктів, а 

також її тематичну й змістову спрямованість, доцільно тематичні блоки БД 

з’єднати між собою атрибутивним узгодженням (реляційним з’єднанням). При 

такій організації даних кожен рядок таблиці є унікальним, а кожен стовпець 

містить значення одного певного атрибута для групи об’єктів. Реляційні схеми є 

дуже важливими, тому що дозволяють групувати дані у достатньо спрощені 

таблиці, а задачі організації даних при цьому також є спрощеними [265]  

Застосовуючи вище викладений підхід, можна значно спростити будь-які 

види пошуку інформації в базах даних та усунути плутанину й громіздкість 

зв’язків. Приклад реалізації такого атрибутивного узгодження даних для БД РГІ 

наведено на рис. 2.5. Структурну будову даних виконано за реляційною 

(табличною) схемою, яка дозволила організувати дані як впорядковані записи в 

табличних рядках, що згруповані у достатньо спрощені таблиці, наприклад, у МS 

Excel. За таким принципом у БД РГІ створено тематичні блоки «Гідрологічні 

пости», «Гідрологічна інформація», «Річкові басейни». 
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Рисунок 2.5 Фрагмент схеми атрибутивного узгодження даних у БД РГІ [286] 
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7
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Таким чином, реалізовано принцип атрибутивного узгоджування 

гідрологічної інформації під час створювання тематичних блоків БД РГІ, який 

дозволяє спростити будь-які види пошуку інформації в базах даних та усуває 

плутанину й громіздкість зв’язків. 

Інформацію, щодо тематичного блоку БД «Гідрологічні пости» було зібрано 

та згруповано в таблицю у МS Excel, яку було інтегровано до БД за допомогою 

програмного інструментарію ГІС MapInfo. Така таблиця стала основою для 

створення блоку БД «Гідрологічні пости» та отримала назву Hydropost. Таблиця 

Hydropost, фрагмент якої наведено на рис. 2.6, містить наступні назви атрибутів 

(стовпців) для групи об’єктів (рядків): порядковий номер, річка пункт, широта, 

довгота, басейн річки, площа водозбору. Географічні координати гідрологічних 

постів (широта та довгота) наведено у градусах та мінутах, площа водозбору – 

км
2
.  

Базовою таблицею для створення підсистеми «Гідрологічні розрахункові 

показники» стала CentGrav, фрагмент якої наведено на рис. 2.7. До таблиці 

увійшли такі поля як порядковий номер, річка пункт, широта, довгота, річний 

стік. Географічні координати центрів тяжіння водозборів отримано за допомогою 

БД «Річкові басейни». Для створення блоку «Річкові басейни» було використано 

електронну карту України масштабом 1:200 000, а саме дані про гідрографічну 

мережу, рельєф, висотні позначки. При цьому, головне завдання полягало в тому, 

щоб створити водозбори річок для всіх пунктів спостережень з табл. 2.1. При 

створенні водозборів використано також тематичний шар просторового розподілу 

гідрологічних постів, що містить блок БД «Гідрологічні пости». За допомогою 

програмного інструментарію ГІС MapInfo були створені вододіли річок у вигляді 

поліліній, які містить таблиця Divide. У подальшому полілінії вододілів річок 

були перетворені у полігони, тобто водозбори, що дозволило визначити центри 

їхнього тяжіння (рис. 2.8), які містить таблиця CentGrav підсистеми «Гідрологічні 

розрахункові показники» [287]. Створені цифрові бази даних є підвалинами для 

утворення тематично-картографічних шарів, що відбиватимуть просторовий 

розподіл гідрологічних постів, контури басейнів річок та центри їхнього тяжіння. 
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Рисунок 2.6 – Фрагмент таблиці Hydropost з БД «Гідрологічні пости» [286] 

 

Рисунок 2.7 – Фрагмент таблиці CentGrav з БД «Гідрологічна інформація» 
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Рисунок 2.8 – Фрагмент цифрової карти водозборів річок різного порядку з 

центрами тяжіння на прикладі ділянки басейну Сіверського Донця  

(  - центр тяжіння водозбору;  - гідрологічний пост) 

 

Для створення цифрового шару, що відбиватиме просторовий розподіл 

гідрологічних постів спостережень використано дані з таблиці Hydropost БД РГІ, а 

також тематичний шар гідрографічної мережі електронної карти України 

масштабом 1 : 200 000. Внаслідок цього отримано цифрову карту, яка наочно 

знайомить з мережею гідрологічних спостережень на річках України 

(рис. 2.9) [286]. Використовуючи тематичні шари гідрографічної мережі, рельєфу, 

висотних позначок, що містить БД «Річкові басейни» та створений цифровий шар 

мережі гідрологічних спостережень отримано цифровий тематичний шар контурів 

басейнів річок різного порядку, фрагмент якої наведено на рис. 2.10 на прикладі 

ділянки басейнів Дніпра, Сіверського Донця та річок Приазов’я [286]. Надалі цей 

тематичний шар дозволив отримати просторовий розподіл центрів тяжіння 

водозборів (рис. 2.11), до яких і відноситься розрахункова гідрологічна 

інформація. Цифровий шар центрів тяжіння водозборів дозволяє виконувати 

візуалізацію просторового розподілу розрахункових гідрологічних показників.  
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Рисунок 2.9 – Просторовий розподіл мережі гідрологічних спостережень на річках України [286] 

9
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Рисунок 2.10 – Фрагмент цифрової карти водозборів річок різного порядку на прикладі ділянки басейнів Дніпра, Сіверського 

Донця та Приазов’я 

9
2
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Рисунок 2.11 – Просторовий розподіл центрів тяжіння водозборів річок України 

9
3
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Узагальненням та візуалізацією розрахункових гідрологічних характеристик 

стоку річок в різні роки займалось багато видатних гідрологів (Д.І. Кочерін, 

А.В. Огієвський, К.П. Воскресенський, Д.Л. Соколовський, Л.Г. Онуфрієнко, 

В.І. Мокляк, Бефані Н.Ф., Гопченко Є.Д., Лобода Н.С., В.А. Овчарук та ін.) [185, 

244, 260, 327, 367-370]. В їхніх роботах було викладено методики щодо 

картування гідрологічних показників. Особлива увага приділялася картуванню 

норм річного стоку. Необхідно зазначити, що деякі методичні аспекти в цих 

роботах розрізняються. Разом з тим, гідрологічна інформація має свої 

особливості. Так, метеорологічна інформація отримується на метеорологічних 

станціях та постах, які більш менш рівномірно розташовуються через певні 

відстані (рис. 2.12 а). Гідрологічні пости також розташовуються через певні 

відстані, однак, внаслідок того, що річкова мережа має деревоподібний вигляд і 

гідрологічна інформація відноситься до центрів тяжіння водозборів, а не до місць 

вимірювання показників (постів), виникає «ефект вкладення» (рис. 2.12 б) або 

мультиколінеарності. 

 

 
 метеостанція 

 

а) б) 

Рисунок 2.12 – Приклади мережі спостережень за метеорологічними (а) та 

гідрологічними (б) показниками 
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Таке явище при побудові карт гідрологічних показників призводить до 

викривлення їхнього просторового розподілу, оскільки при інтерполяції 

відбувається дублювання інформації (предикторів). Крім того, як показано у 

роботах К.П. Воскресенського, Л.Г. Онуфрієнко [367, 369] на формування 

гідрологічних показників окрім кліматичних чинників суттєво впливає площа 

водозбору річок. Сьогодні при картуванні методично не рекомендується 

використовувати тільки інформацію по гідрологічних постах, які характеризують 

водний стік полізональних річок. Однак, виконання цієї рекомендації все ж таки 

не дозволяє отримувати більш достовірні карти просторового розподілу 

гідрологічних показників, оскільки більшість дослідників застосовують 

інформацію і по малих, і по середніх річках. Отже, для отримання більш 

обґрунтованих і достовірних карт просторового розподілу гідрологічних 

показників необхідно виконувати ретельний аналіз розташування гідрологічних 

постів та площ їхніх водозборів, тобто застосовувати принцип неперекривання 

водозборів річок. 

У роботі Є.Д. Гопченка та В.А. Овчарук [260] при узагальненні та 

картуванні гідрологічних показників запропоновано виключити вплив азональних 

чинників шляхом знаходження коефіцієнтів впливу висотного положення 

водозбору, залісеності, заболоченості. Однак, такий підхід дуже добре 

використовувати коли водозбір річки має однорідні умови формування стоку. 

Річки ж України мають досить складні умови формування стоку і 

характеризуються різноманітністю. Саме тому, у роботі картографування 

просторового розподілу гідрологічних показників річок по території України 

виконано за принципом широтної зональності водного стоку, який порушується 

азональними чинниками, а саме висотною поясністю та індивідуальними 

особливостями водозборів річок. 

У наших роботах [289, 292] показано, що одним із методичних аспектів при 

побудові карт гідрологічних показників із застосуванням ГІС є вибір способу і 

методу інтерполяції. Сучасні ГІС дозволяють використовувати різні види 

інтерполяції по регулярній та нерегулярній мережі й створювати цифрові карти 
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просторового розподілу показників з різним тематичним наповненням. 

Наприклад, у програмному інструментарію ГІС MapInfo використовується такий 

спосіб картографічного відображення як растрова поверхня (Grid), яку можна 

створити двома видами інтерполяції: IDW (інтерполяція, що використовує вагу 

точок у протилежній залежності від відстані) та TIN (інтерполяція по 

нерегулярній тріангуляційній мережі). При побудові схематичних карт ізоліній 

ручним способом на паперових носіях розрахункова гідрологічна інформація 

відноситься до центрів тяжіння водозборів. Розподіл центрів тяжіння у просторі 

утворює нерегулярну мережу. До того ж, такі вихідні дані, як гідрологічні 

показники, мають взаємозв’язок між собою у просторі та часі. Враховуючи все це, 

для побудови растрової поверхні гідрологічних показників доцільно 

використовувати TIN-інтерполятор. Тріангуляційний метод створює трикутники з 

множини вихідних точок. Всі точки з'єднуються відрізками, утворюючи 

трикутники. Поверхні суміжних трикутників створюють єдину суцільну 

поверхню. Вихідні точки є вершинами суміжних трикутників, а інтерполяція 

відбувається за утвореними ребрами. Метод TIN-інтерполяції дозволяє будувати 

поверхні, що максимально наближаються за значеннями до вихідних даних [265]. 

Також перевагою даного методу є те, що він дозволяє автоматично отримувати 

значення норми річного стоку у будь-який точці карти. Настройка TIN-

інтерполятора дозволяє будувати поверхні з різним кольоровим спектром та 

ступенем градації тощо. Однак, цей метод не дає візуального представлення 

інформації у традиційно-звичному вигляді, тобто в ізолініях. Разом з тим, сучасні 

ГІС дозволяють використовувати десятки методів інтерполяції поверхонь, які 

також можуть забезпечувати і побудову карт у вигляді ізоліній. Наприклад, 

можна вибрати такі методи як Natural Neighbor та Kriging, оскільки вони найбільш 

вдало та коректно дозволяють будувати карти ізолінії гідрологічних показників. 

Зазначимо, що метод Kriging знайшов найбільш поширене застосування у 

природничих науках (геологія, екологія, топографія). Метод Kriging оптимізує 

процедуру інтерполяції на основі методів математичної статистики. Реалізується 

він ідеєю регіоналізованої змінної, яка варіює від точки до точки з певною 
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неперервністю і не може бути змодельована одним математичним рівнянням. 

Інтерполяція методом Kriging в більшості випадків дає гарні результати, навіть 

коли щільність вихідних точок не велика [265].  

Отже, у роботі для побудови різноманітних карт просторового розподілу 

гідрологічних показників річок по території України було використано наступні 

методи інтерполяції: тріангуляційний, Natural Neighbor та Kriging, оскільки вони 

дозволяють отримати результати, які максимально наближаються за значеннями 

до вихідних даних. Зазначимо, що використане у роботі просторове відображення 

гідрологічних показників засобами ГІС надає змогу позбутися суб’єктивних 

чинників та повністю відповідає світовим тенденціям картографування, а також 

суттєво спрощує використання розрахункових показників, наприклад, у будь-яких 

проектних роботах. Крім того, така функція ГІС як масштабування дає змогу 

виводити карти просторового розподілу розрахункових гідрологічних показників 

на принтер цілком, фрагментами та в будь-якому масштабі.  

 

2.6 Концепція дослідження можливих майбутніх змін водного стоку річок 

 

Найбільш відомими підходами щодо оцінки можливого впродовж ХХІ 

століття впливу кліматичних змін на водні ресурси з використанням даних 

МЗЦАО є водно-балансові методи та використання гідрологічних моделей різного 

класу [315]. Однак, як було показано у розділі1, пп. 1.3, у більшості досліджень, 

які виконані для річок України, використовується тільки один з цих підходів. В 

деяких дослідженнях при адаптації тих чи інших методів до річок України не 

акцентується увага на адекватності відтворення цими методами водного стоку 

базового (минулого або сучасного) періоду [315]. Разом з цим, наприклад, при 

верифікації ГКМ та РКМ цьому питанню приділяється значна увага, оскільки 

саме від верифікації моделей залежить достовірність можливих майбутніх змін як 

клімату, так і водного стоку. Зазвичай верифікація виконується за певним 

набором статистичних параметрів [371]. Для підвищення достовірності оцінок 

можливих майбутніх змін клімату (водного стоку) в світі широко 
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використовується ансамблевий підхід, тобто застосування даних декількох 

моделей ГКМ та РКМ з подальшим осередненням їхніх результатів. Відбір 

моделей до ансамблю також здійснюється за статистичними параметрами. Нажаль 

в Україні такий методологічний підхід не використовувався, окрім наших 

робіт [317-319]. 

Таким чином, враховуючи все вищенаведене, у наших роботах [317-319] 

було показано, що для отримання більш достовірних та обґрунтованих оцінок 

можливих впродовж ХХІ століття змін водного стоку річок на основі 

використання даних МЗЦАО необхідно враховувати наступне: 

1. ГКМ та РКМ, дані яких використовуються в якості вхідних для 

гідрологічних моделей повинні пройти верифікацію, тобто бути спроможними 

відтворювати для вибраного базового (минулого або сучасного) періоду 

кліматичні характеристики у вибраному водозборі річки.  

2. Для гідрологічних моделей (водно-балансових співвідношень) також 

повинна виконуватися верифікація, яка оцінюється відповідно до показників 

якості. 

3. Для підвищення достовірності оцінок та зменшення їхніх 

невизначеностей доцільно використовувати ансамблевий підхід.  

4. Порівняльний аналіз перспективних оцінок змін водного стоку 

отриманих різними методами надасть можливість як оцінити якість таких методів, 

так і підвищити обґрунтованість самих перспективних оцінок. 

5. Оцінку можливих майбутніх змін водного стоку річок необхідно 

виконувати для репрезентативних річкових водозборів, критерії вибору яких для 

різних фізико-кліматичних зон можуть відрізнятися, але повинні відображати їхні 

характерні умови формування стоку.   

Для досягнення змістовних та більш коректних можливих майбутніх оцінок 

зміни водного стоку річок України, надалі вирішувалися наступні завдання: 

- аналіз гідрометеорологічних спостережень та вибір репрезентативних 

водозборів в басейнах головних річок України; 
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- аналіз РКМ (оскільки, зазвичай гідрологічні моделі потребують 

розширювальну здатність на рівні басейну) та їхніх ансамблів, які мають 

найкращу верифікацію для території України; 

- калібрування та верифікація гідрологічного модуля NAM моделі Rainfall 

Runoff програмного моделюючого комплексу Mike 11 до репрезентативних 

водозборів в басейнах головних річок України; 

- визначення співвідношень між опадами, водним стоком та 

випаровуванням у басейнах річок з різними природно-кліматичними умовами; 

- статистична реалізація методу водного балансу та його верифікація для 

репрезентативних річкових басейнів; 

- реалізація ансамблевого підходу для оцінки можливих майбутніх змін 

середньорічного стоку води в басейнах-індикаторах; 

-  порівняльний аналіз перспективних оцінок змін водного стоку 

отриманих на основі моделювання модулем NAM RR Mike 11 та водно-

балансовим методом; 

- просторове узагальнення можливих майбутніх змін середньорічного 

стоку води річок України за даними регіональних кліматичних моделей. 

 

2.7 Вихідні матеріали 

 

У роботі для дослідження водного стоку річок України використано дані 

спостережень на 308 чинних гідрологічних постах у переважній більшості з 

початку спостережень по 2010 р. Для деяких видів водного стоку річок 

розрахунки виконані з урахуванням 2011, 2012 та 2013 рр. (вказано у розділах). Ці 

дані спостережень характеризують умови формування водного стоку річок по всій 

території України (рис. 2.13). Найбільша кількість річок має ряди спостережень 

тривалістю 50-70 років (табл. 2.2). Загалом, просторовий розподіл гідрологічних 

постів спостережень у басейнах річок є вкрай нерівномірним і охоплює 

переважно середні та великі річки (рис. 2.13, табл. 2.3) згідно з класифікацією 

Водної рамкової директиви ЄС [267].  
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Рисунок 2.13 – Просторовий розподіл діючих гідрологічних постів та основні водозбори річок на території України [139] 
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Таблиця 2.2 Тривалість спостережень на ріках України [145] 

Роки 

Кількість гідрологічних постів в басейнах річок 
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10-20 - - - - 1 - - - - 

20-30 3 6 1 - - - 1 - 1 

31-40 4 5 1 1 - 1 - 2 - 

41-50 10 5 4 2 1 12 1 9 - 

51-60 35 24 17 5 3 11 7 4 1 

61-70 22 18 11 2 6 5 7 11 - 

71-80 15 2 - - 7 1 2 4 - 

81-90 5 1 - - 2 1 - 1 - 

91-100 - 2 2 - 1 1 -  - 

>100 1 - - - - - -  - 

Загально 95 63 36 10 22 31 18 31 2 

 

Таблиця 2.3 Кількість гідрологічних постів в залежності від площі водозбору [139] 

Площа 

водозбору, 

км
2
 

Кількість гідрологічних постів 
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10 - 100 1 2 6 1 1 - - 16 - 

100 - 1000 38 45 20 3 16 9 11 10 - 

1000 - 10000 41 14 8 6 - 13 7 2 2 

> 10000 15 2 2 - 5 9 - - - 

Загально 95 63 36 10 22 31 18 29 2 

 

Спостереження на малих річках майже відсутні в усіх басейнах, окрім річок 

Криму та річок басейну Дунаю (українська частина). Це пояснюється тим, що ці 

річки є гірськими, водний стік їх формується з невеликих за площею водозборів, 

обумовлених гірським рельєфом. На річках Причорномор’я спостереження 

проводяться тільки на двох гідрологічних постах: р. Тилігул – с. Березівка і 
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р. Великий Куяльник – с. Северинівка. Однак, останній пост має короткий ряд 

спостережень (з 1986 р.). Крім того, улітку річка Великий Куяльник зазвичай 

пересихає. Усе це обмежує використання даних цього поста в дослідженнях.  

Для реалізації принципу неперекривання водозборів річок при побудові 

карт просторового розподілу розрахункових гідрологічних характеристик річок 

України було виконано аналіз розташування гідрологічних постів та площ їхніх 

водозборів і вибрано репрезентативні водозбори річок, схема розташування яких 

наведена на рис. 2.14. В якості репрезентативних водозборів в басейнах головних 

річок України вибиралися водозбори по основних притоках, які згідно 

класифікації Водної рамкової директиви ЄС за площею відносяться до середніх 

річок або наближаються до них. Разом з тим, для деяких басейнів річок цілком 

витримати ці вимоги не вдалося, оскільки пункти спостережень характеризують 

водозбірні площі більші або менші за середні. Так, річки Криму переважно 

відносяться до малих річок. Річки Причорномор’я представлені постом 

спостережень р. Тилігул – с. Березівка, який характеризує водозбір великої річки. 

Також, у басейнах рр. Південного Бугу та Дніпро було використано деякі 

водозбори річок, які мають площі більші ніж 1000 км
2
. Однак, кількість таких 

річок в кожному басейні річки є незначною. Отже, для дослідження було обрано 

170 водозборів. 
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Рисунок 2.14 – Репрезентативні водозбори для побудови карт просторового розподілу розрахункових гідрологічних 

характеристик річок України 
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Для оцінки перспективних змін водного стоку річок України, яка була 

виконана за двома методами, тобто з застосуванням гідрологічного модуля NAM 

RR Mike 11 та водно-балансового методу використані дані спостережень не всієї 

мережі, як для оцінки сучасного водного стоку річок, а тільки дані по 

репрезентативних басейнах. Зрозуміло, що такі відмінності пояснюються деякими 

обмеженнями саме застосування як модуля NAM RR Mike 11, так і водно-

балансового методу, а також наявної, яка є недостатньою для адаптації вище 

наведених методів, мережею гідрометеорологічних спостережень. Саме тому, в 

якості репрезентативних басейнів були вибрані водозбори по притоках річок, які 

мають гідрометеорологічні спостереження. Однак, не завжди наявність 

спостережень надавала переваги у виборі водозборів, оскільки, наприклад, дані 

спостережень за атмосферними опадами (сума за добу), які проводяться на 

гідрологічних постах для більшої частини території України зберігаються на 

паперових носіях, що значно ускладнює їхнє використання. В електронному 

вигляді такі дані є тільки для Карпатського регіону, частково верхньої частини 

річок басейнів Дністра, Західного і Південного Бугу за період 1961-2010 рр. 

Електронний архів цих даних, а також їхня гомогенізація були виконані в рамках 

проекту CARPATCLIM [372]. Для решти території України в електронному 

вигляді добові опади з гідрологічних постів є тільки з 2005 року, що є явно 

недостатнім для використання. Отже, в якості репрезентативних водозборів в 

басейнах головних річок України для оцінки можливих майбутніх змін водного 

стоку річок були вибрані тільки певні водозбори, схема розташування яких 

наведена на рис. 2.15. Всього було вибрано 31 річковий басейн. 
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Рисунок 2.15 – Басейни-індикатори для оцінювання можливих майбутніх змін середньорічного стоку води річок 

України за даними регіональних кліматичних моделей [318] 
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РОЗДІЛ 3 

 

РІЧНИЙ СТІК ВОДИ ТА ЙОГО БАГАТОРІЧНІ ТЕНДЕНЦІ 

 

 

Відомості щодо річного стоку води мають важливе практичне значення, 

оскільки вони застосовуються під час розробки стратегії раціонального 

використання й охорони водних ресурсів, плануванні та реалізації 

водогосподарських заходів, які вирішують проблеми водозабезпечення, 

оптимального регулювання річкового стоку, протипаводкових заходів тощо. Саме 

на основі величин річного стоку води визначаються обсяги щорічно 

поновлюваних водних ресурсів, які інтенсивно використовують у господарській 

діяльності людини.  

Річний стік води є основною характеристикою річкового стоку. Зрозуміло, 

що формування річного стоку води є багатофакторним процесом, що знаходиться 

під різноманітним впливом фізико-географічних чинників, прояв яких 

відбувається по різному і, які є завжди взаємопов’язаними. Отже, формування 

річного стоку води відбувається під впливом кліматичних чинників (температура 

повітря, атмосферні опади тощо), а також чинників підстильної поверхні (рельєф, 

ґрунти, геологічна будова басейну, величина та форма басейну, рослинність, 

наявність озер, лісових масивів, боліт тощо). Значний вплив на річний стік води, 

особливо в Україні, має й господарська діяльність (будівництво водосховищ та 

ставків, зрошувальні та осушувальні меліорації, розорювання басейнів, скиди 

стічних вод та ін.). Зазначимо, що за умови незмінності господарської діяльності в 

басейні річки чинники підстильної поверхні є постійними в часі. Отже, саме 

кліматичні чинники, які характеризуються значною мінливістю, відіграють 

провідну роль у формуванні величин річного стоку води. Дослідження їхніх 

багаторічних тенденцій надає змогу отримати уявлення і про тенденції річного 

стоку води. 
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3.1 Кліматичні чинники формування річного стоку та оцінювання їхньої 

багаторічної мінливості 

 

Серед кліматичних чинників найвагомішими є опади, температура повітря 

та випаровування. Температура повітря та атмосферні опади є величинами, які 

безпосередньо вимірюються на метеорологічних станціях або постах. Величина 

випаровування розраховується за відповідними формулами [373]. Крім того, 

температура повітря є одним з опосередкованих показників випаровування [254]. 

Отже, для аналізу багаторічних тенденцій кліматичних чинників формування 

річного стоку води річок України було використано дані спостережень на 44 

метеорологічних станціях щодо середньорічної температури повітря та річних 

сум атмосферних опадів (рис. 3.1, табл. 3.1). Аналіз виконано згідно методик, які 

викладені у розділі 2, п. 2.1 та 2.4.  

 

Рисунок 3.1 – Метеорологічні станції, дані яких використано для аналізу 

багаторічних тенденцій середньорічної температури повітря та річних сум 

атмосферних опадів [143] 
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Зазначимо, що тривалість спостережень за температурою повітря та 

атмосферними опадами на різних станціях дуже розрізняється (табл. 3.1).  

 

Таблиця 3.1 Список, метеорологічних станцій, дані яких використано для аналізу  

багаторічної мінливості середньорічної температури повітря та річних сум 

атмосферних опадів 

№ Назва метеостанції 
Тривалість спостережень* 

температура повітря атмосферні опади 

1 Ковель 68 94 

2 Сарни 75 79 

3 Рівне 69 81 

4 Стрий 85 98 

5 Шепетовка 86 100 

6 Хмельницький 72 78 

7 Івано-Франківськ 86 89 

8 Ужгород 112 121 

9 Чернівці 118 113 

10 Чернігів 90 91 

11 Овруч 87 81 

12 Житомир 112 124 

13 Київ 193 157 

14 Золотоноша 110 118 

15 Умань 120 113 

16 Вінниця 79 99 

17 Кропивницький 132 133 

18 Роздільна 84 88 

19 Одеса 115 117 

20 Болград 82 94 

21 Вознесенськ 78 84 

22 Миколаїв 123 145 

23 
Велика 

Олександрівка 
66 66 

24 Херсон 98 132 

25 Мелітополь 76 88 

26 Кирилівка 84 84 

27 Запоріжжя 91 107 

28 Дніпро 122 112 

29 Донецьк 73 73 

30 Біловодськ 92 98 

31 Ізюм 99 105 

32 Харків 124 149 
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№ Назва метеостанції 
Тривалість спостережень* 

температура повітря атмосферні опади 

33 Полтава 140 129 

34 Лубни 113 116 

35 Ромни 82 108 

36 Конотоп 101 104 

37 Аксанія-Нова 85 94 

38 Джанкой 67 80 

39 Керч 125 130 

40 Євпаторія 104 113 

41 Білогірськ 74 99 

42 Сімферополь 105 150 

43 Поштова 82 82 

44 Ай-Петрі 109 111 

Примітка: * тривалість рядів спостережень визначено від початку спостережень на кожної 

метеорологічної станції до 2013 р. включно. 

 

Найбільший ряд спостережень за температурою повітря має м. Київ (з 

1813 р.). Найтриваліші ряди спостережень також мають метеостанції таких міст 

як Полтава та Кропивницький – 140 та 132 роки відповідно. Середня тривалість 

рядів спостережень за температурою повітря та атмосферними опадами, які 

досліджувалися, становить 97 та 105 років відповідно. Найтриваліші ряди 

спостережень за атмосферними опадами мають метеостанції Сімферополь та 

Харків і налічують вони тільки 150 та 149 років відповідно. Найменшу тривалість 

має ряд спостережень на метеостанції Велика Олександрівка – 66 років. 

Необхідно зазначити, що всі ряди спостережень мають пропуски, які переважно 

належать до періодів військових дій на території України. Зрозуміло, що таке 

становище значно ускладнює дослідження, оскільки в разі застосування сумарної 

кривої та інтегральної кривої відхилень через пропуски в спостереженнях виникає 

викривлення їхнього вигляду. Так, Дроздов О.А. в роботі [374] зазначає, що 

вигляд інтегральної кривої відхилень після років з пропусками змінюється на 

суму відхилень від норми, яку надали б пропущені роки. Отже, у таких випадках 

рекомендується відновлювати пропуски в спостереженнях. Зазначимо, що в 

періоди військових дій спостереження не проводилися на більшості 
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метеорологічний станцій. Отже, відновлення пропусків у таких випадках стає 

дуже проблематичним. Крім того, атмосферні опади характеризуються дуже 

слабкими зв’язками як в просторі, так і в часі, що взагалі то майже унеможливлює 

відновлення таких даних. Похибка, яку вносять пропущені роки, зменшується зі 

збільшенням тривалості ряду спостережень. Більшість пропусків у рядах 

спостережень для всіх метеостанцій припадають на однакові роки, отже, і зміни у 

вигляді кривих будуть мати однакову тенденцію.  

Дроздов О.А. в роботі [374] зазначає, що аналіз вікового ходу 

кліматологічних елементів доцільно виконувати на основі опорного пункту 

спостережень, який має тривалий ряд та не має пропусків. Отже, аналіз тенденцій 

середньорічної температури повітря та річної кількості опадів було проведено на 

основі опорних пунктів спостережень. Наприклад, для температури повітря якості 

опорним пунктом спостережень було обрано ряд спостережень на метеостанції 

Київ. За період 1813-2013 рр. цей ряд має лише 8 пропусків, які, враховуючи його 

тривалість, не можуть суттєво вплинути на розрахунки.  

Аналіз побудованих сумарних кривих середньорічної температури повітря 

показав, що ряди спостережень є однорідними, оскільки будь-яких суттєвих змін 

у напрямках кривих не було виявлено (приклад деяких із них наведено на 

рис. 3.2). Разом з тим, на сумарній кривій середньорічної температури повітря на 

метеостанції Київ, яка побудована за період 1813-2013 рр., помітні деякі зміни в 

напрямках кривої. Можна припустити, що це пов’язано зі змінами в методології 

спостережень, заміною приладів тощо, оскільки за 200-річний період 

спостережень суттєвої зміни напрямку кривої не відбулось. Це припущення 

підтверджується, по-перше, виглядом сумарної кривої середньорічної 

температури повітря на метеостанції Київ, яка побудована за період 1944-2013 рр. 

На цій кривій відсутні суттєві зміни. По-друге, суміщеними графіками 

(хронологічними та інтегральної кривої відхилень) середньорічної температури 

повітря на метеостанціях Київ та Чернігів. Ряди спостережень на цих 

метеостанціях мають гарну кореляцію (R = 0,90), а також синхронні та синфазні 
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коливання (рис. 3.3). Разом з тим, сумарна крива середньорічної температури 

повітря на метеостанції Чернігів не має відхилень від напрямку (рис. 3.2).  

 

   

   

   

   

Рисунок 3.2 – Сумарні криві середньорічної температури повітря на території 

України [143] 
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а) 

 

б) 

 
в) 

Рисунок 3.3 – Кореляція (а), суміщені графіки інтегральних кривих відхилень (б), 

суміщені хронологічні графіки (в) середньорічної температури повітря на 

метеостанціях Київ та Чернігів [143] 

 

На деяких сумарних кривих, наприклад для рядів спостережень на 

метеостанціях Київ, Харків можна помітити певне відхилення від напрямку з 

кінця ХХ століття. Аналіз інтегральних кривих відхилень показав, що такий 

вигляд мають сумарні криві рядів спостережень, які мають тільки фазу спаду і 

фазу підйому. При цьому, відхилення тим більші, чим більша різниця в тривалості 

фаз (табл. 3.2 ). Крім того, істотне значення має також і конфігурація кожної фази. 

Наприклад, у разі наявності у фазі спаду деякого періоду з підйомом, на сумарних 

кривих не спостерігається навіть незначних відхилень (рис. 3.2, 3.4). Така 
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ситуація характерна для рядів спостережень на метеостанціях Чернівці, Керч, 

Миколаїв, Джанкой тощо.  

 

Таблиця 3.2 Фази циклічних коливань та їхня тривалість середньорічної 

температури повітря на деяких метеорологічних станціях України [143] 

Назва метеостанції 
Фази коливань Тривалість фаз 

спаду  підйому спаду  підйому 

Київ 1813-1945 1946-2013 132 67 

Житомир 1886-1987 1988-2013 101 25 

Ковель 1947-1987 1988-2013 40 25 

Чернівці 1868-1987 1988-2013 119 25 

Чернігів 1924-1988 1989-2013 64 24 

Житомир 1886-1987 1988-2013 101 25 

Золотоноша 1895-1988 1989-2013 93 24 

Умань 1886-1988 1989-2013 102 24 

Кіровоград 1875-1988 1989-2013 113 24 

Одеса 1894-1988 1989-2013 94 24 

Миколаїв 1881-1933 1998-2013 52 15 

Харків 1841-1933 1989-2013 92 24 

Полтава 1848-1933 1989-2013 85 24 

 

Аналіз найтриваліших рядів спостережень середньорічної температури 

повітря на деяких метеорологічних станціях України, які наведено на рис. 3.4 

показав, що від тривалості ряду спостережень залежить точка переходу від однієї 

фази до іншої. Так, для 200-річного ряду спостережень на метеостанції Київ 

перехід від фази спаду до фази підйому припадає на 1945 р. Водночас, для ряду 

спостережень на метеостанції Чернігів, який має 90-річний ряд, така точка 

припадає на 1988 р. (рис. 3.5, ряд Чернігів в). У разі подовження ряду 

спостережень на метеостанції Чернігів (аналог ряд спостережень на метеостанції 

Київ), отримуємо точку переходу також у 1945 р. (рис. 3.5, ряд Чернігів б). 

Помітно, що подовження ряду спостережень, навіть у разі гарної кореляції між 

двома рядами, не надає реальних величин, які можуть спостерігатися. Також 

можна помітити, що пропуски в рядах спостережень можуть спотворювати 

закінчення або початок фаз циклічних коливань.  
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Рисунок 3.4 – Інтегральні криві відхилень середньорічної температури повітря на 

деяких метеорологічних станціях України [143] 

 

Рисунок 3.5 – Інтегральні криві відхилень середньорічної температури повітря на 

метеорологічних станціях Київ та Чернігів за різні проміжки часу [143] 

(а – 1813-45, 1847, 1852-1940, 1942, 1944-80, 1982-2013; б – 1813-45, 1847, 1852-1940, 1942, 

1944-2013; в – 1883-87,  1924-40,  1944-63, 1996-2013; г – 1883-1940,  1942,  1944-80,  1982-2013; 

д – 1883-87, 1924-40, 1944-1963, 1966-80, 1982-2013) 
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На інтегральній кривій відхилень середньорічної температури повітря на 

метеостанції Київ, яка була побудована за той же самий період спостережень, що 

й на метеостанції Чернігів, суттєвого викривлення точки переходу від фази 

похолодання до фази потепління немає (рис. 3.5, ряд Київ г). Ситуація змінюється, 

у разі побудови інтегральної кривої відхилень на метеостанції Київ з такими ж 

пропусками у ряді спостережень, як і на метеостанції Чернігів (рис. 3.5, ряд 

Київ д). У такому випадку точка переходу від фази похолодання до фази 

потепління припадає на 1988 р. Це підтверджується і даними спостережень на 

інших метеостанціях. На рис. 3.4 можна помітити, що чим коротший ряд 

спостережень і, чим більше пропусків у спостереженнях, тим чіткіше відбувається 

зміщення точки переходу від фази похолодання до фази потепління на 1987-88 

роки на інтегральних кривих відхилень середньорічної температури повітря.  

Для території Криму та близько розташованих до нього територій можна 

помітити деякі особливості в циклічних коливаннях середньорічної температури 

повітря (рис. 3.6).  

 

 

Рисунок 3.6 – Інтегральні криві відхилень середньорічної температури повітря для 

Криму та близько розташованих територій [143] 
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Так, можна припустити, що з 1975 по 1997 роки спостерігалася 

короткотривала фаза похолодання, яка потім змінилася на потепління. 

Ураховуючи те, що середньорічній температурі повітря притаманні довготривалі 

вікові циклічні коливання, а сучасні ряди спостережень доволі короткі, уточнення 

її тенденцій для різних фізико-географічних зон на території України можливе 

лише з суттєвим (тривалим) подовженням рядів шляхом спостереження за 

температурою повітря в майбутньому. 

Загалом, вікові циклічні коливання середньорічної температури повітря на 

території України є синхронними та синфазними та в деяких фізико-географічних 

зонах такі коливання мають певні особливості. Вигляд інтегральних кривих 

відхилень середньорічної температури повітря на території України показує, що 

підвищення температури повітря, яке спостерігається особливо інтенсивно з кінця 

ХХ століття, є лише однією з фаз довготривалих вікових циклічних коливань. 

Такий саме висновок отримано і в інших роботах, наприклад у дослідженнях [254, 

375]. Зазначимо, що таке підвищення середньорічної температури повітря є 

дійсно найбільшим за весь період спостережень (рис. 3.3). Звернемо увагу на те, 

що, на жаль, за даними спостережень можна проаналізувати тільки фазу 

похолодання і фазу потепління. Такі дані не дають змогу виконати порівняльний 

аналіз фаз потепління, які спостерігались у минулому, а отже, й отримати 

відповідь на питання: «Чи дійсно сучасне підвищення середньорічної 

температури повітря є найбільшим не тільки за наявний період інструментальних 

спостережень, а й найбільшим хоча б за останні 1000 років?».  

Наявність у рядах спостережень незавершених фаз похолодання та 

потепління довготривалих циклічних коливань вказує на те, що ряди 

спостережень середньорічної температури повітря є квазістаціонарними. 

Зазначимо, що завершену фазу похолодання має тільки ряд спостережень у 

м. Київ, але фаза потепління для цього ряду триває також, як і для інших рядів.  

Аналіз сумарних кривих річних сум атмосферних опадів на території 

України показав, що за період спостережень умови їхнього формування в часі не 

зазнали суттєвих змін, оскільки сумарні криві не мають суттєвих відхилень у 
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напрямках (приклад наведено на рис. 3.7). Незначні відхилення в напрямках 

кривих пов’азані з циклічними коливаннями атмосферних опадів. Так, на деяких 

сумарних кривих можна побачити слабопомітні довготривалі відхилення, які, як 

показав аналіз інтегральних кривих відхилень, пов’язані з фазами циклічних 

коливань (рис. 3.8). Такі тенденції, наприклад, характерні для рядів спостережень 

річних сум атмосферних опадів на метеорологічних станціях Миколаїв, Чернівці, 

Сімферополь, Керч тощо. 

 

  
 

   

 
  

Рисунок 3.7 – Сумарні криві річних сум атмосферних опадів для деяких 

метеорологічних станцій на території України [143] 
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На інтегральній кривій відхилень річних сум опадів у м. Чернівці чітко 

простежуються дві сухі (1881-1927, 1964-1981) та дві вологі (1928-1963, 1982-

2013) фази довготривалих коливань (рис. 3.8 а). У віковому ході річних сум 

опадів у м. Миколаїв у 60-х роках ХІХ століття спостерігалась суха фаза 

коливань, яка тривала до 1904 року. Потім почалась волога фаза, яка тривала до 

1989 рр. і, яка також змінилась на суху фазу (рис. 3.8 в).  

 

  

  

Рисунок 3.8 – Інтегральні криві відхилень річних сум атмосферних опадів на 

деяких метеорологічних станціях України [143] 

 

Для території Криму у вікових довготривалих циклічних коливаннях річних 

сум атмосферних опадів чітко простежується один цикл водності (рис. 3.8 г). Так, 
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суха фаза коливань спостерігалася з початку спостережень до 1905 року. З 1906 

року розпочалася волога фаза, яка за даними найтриваліших рядів спостережень 

(Сімферополь та Керч) і досі триває. Трохи іншу тенденцію має ряд спостережень 

на високогірній станції Ай-Петрі. Загалом, коливання річних сум опадів 

вирізняються синхронністю, але не завжди синфазністю.  

Наявність довготривалих циклічних коливань річних сум атмосферних 

опадів не порушує загальний напрямок сумарних кривих. Отже, ряди 

спостережень річних сум атмосферних опадів є однорідними в часі. Довготривалі 

циклічні коливання річних сум атмосферних опадів у просторі, на відміну від 

середньорічної температури повітря, вирізняються різноманітними формами. 

Ідентичні форми циклічних коливань можна виділити для деяких територій. Так, 

на рис. 3.8 наведено однакові форми коливань річних сум атмосферних опадів для 

західних (а), північних (б), південних (в) районів материкової України, а також 

території Криму (г). Загалом, довготривалі циклічні коливання річних сум 

атмосферних опадів на території України мають зональний характер. Хоча, для 

деяких пунктів спостережень можна помітити відмінності. Так, наприклад, форма 

інтегральної кривої відхилень річних сум атмосферних опадів у м. Миколаїв 

трішки відрізняється від форми інших кривих цього регіону. Такі розбіжності або 

викривлення форми кривих можна пояснити різною тривалістю рядів 

спостережень, пропусками в спостереженнях тощо.  

Більшість рядів спостережень річних сум атмосферних опадів на території 

України мають повний замкнутий цикл довготривалих коливань (суху та вологу 

фази), тобто вони є стаціонарними. Інші ряди на сучасний момент є 

квазістаціонарними. Такі ряди набудуть стаціонарності з подовженням рядів 

спостережень, тобто з набуттям рядами спостережень репрезентативності – 

наявності хоча б одного повного циклу вікових довготривалих циклічних 

коливань.  

Виконаний аналіз багаторічних тенденцій середньорічної температури 

повітря та річних сум атмосферних опадів на території України дозволяє зробити 

наступні висновки: 
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– Ряди спостережень середньорічної температури повітря та річних сум 

атмосферних опадів на території України є однорідними, оскільки в напрямках 

сумарних кривих будь-яких суттєвих змін не було виявлено. 

– Вигляд інтегральних кривих відхилень середньорічної температури 

повітря показує, що ряди спостережень мають незавершені фази похолодання й 

потепління, тобто такі ряди є квазістаціонарними.  

- Аналіз найтривалішого ряду спостережень у м. Київ показує, що 

ймовірніше за все перехід від фази похолодання до фази потепління відбувся в 

1945 році. Ураховуючи те, що середньорічній температурі повітря притаманні 

довготривалі вікові циклічні коливання, а сучасні ряди спостережень доволі 

короткі, уточнення її тенденцій для різних фізико-географічних зон на території 

України можливе лише з суттєвим (тривалим) подовженням рядів шляхом 

спостереження за температурою повітря в майбутньому. 

– Вікові циклічні коливання середньорічної температури повітря на 

території України є синхронними та синфазними.  

– Більшість рядів спостережень річних сум атмосферних опадів на 

території України мають повний замкнутий цикл довготривалих коливань (суху та 

вологу фази), тобто вони є стаціонарними. Інші ряди на сучасний момент є 

квазістаціонарними. 

– Довготривалі циклічні коливання річних сум атмосферних опадів у 

просторі вирізняються різноманітними формами, які мають зональний характер. 

 

3.2 Просторово-часова мінливість середньорічного стоку води 

 

Річний стік є узагальненим показником багатьох чинників, насамперед 

кліматичних, які обумовлюють його просторово-часову мінливість. У наших 

роботах [112, 113, 115, 117, 122, 124, 128, 135, 138, 142] показано, що більшість 

рядів спостережень середньорічного стоку води річок є однорідними як у часі, так 

і просторі. Такі висновки отримано на основі аналізу сумарних кривих, 

інтегральних кривих відхилень та суміщених хронологічних графіків 
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середньорічного стоку води річок. Так, з рис. 3.9, на якому наведено деякі 

приклади сумарних кривих, видно, що вони не мають суттєвих відхилень у 

напрямках. Винятком є ряди спостережень, які мають значний антропогенний 

вплив на водний стік. Передусім, це стосується річок Приазов’я та Криму.  

 

 
  

   

   

   

Рисунок 3.9 – Сумарні криві середньорічного стоку води деяких річок України [143] 
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Найбільш спотвореним є стік таких річок як Кринка, Кальміус, Су-Індол, 

Салгир, Отуз. Необхідно зазначити, що мінливість середньорічного стоку води 

цих річок як в просторі, так і в часі все ж таки зберігає природні тенденції. Так, 

суміщені хронологічні графіки та графіки інтегральних кривих відхилень 

показують, що багаторічні тенденції середньорічного стоку води для пункту 

спостережень р. Су-Індол – с. Тополівка добре узгоджуються з тенденціями на 

інших постах спостережень (рис. 3.9 а, 3.10 д).  

 

  

  

  

Рисунок 3.10 – Суміщені хронологічні графіки середньорічного стоку води річок 

України [143] 
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Рисунок 3.11 – Суміщені інтегральні криві відхилень середньорічного стоку води 

річок України [143] 

1 – р. Прип’ять - м. Мозир, 2 – р. Стир - м. Луцьк, 3 – р. Горинь - смт Ямпіль, 4 – р. Случ - м. Сарни, 5 – 

р. Тетерів - м. Житомир, 6 – р. Гнилопять - с. Головенка, 7 – р. Ірша - с. Українка, 8 – р. Рось - 

с. Крупнодеренці, 9 – р. Десна - м. Чернігів, 10 – р. Десна - с. Розльоти, 11 – р. Головесня - с. Покошичі, 

12 – р. Убідь - с. Кудрівка, 13 – р. Сейм - с. Мутин, 14 – р. Клевінь - с. Шарпівка, 15 – р. Трубіж - 

м. Переяслів-Хмельницький, 16 – р. Супій - с. Піщане, 17 – р. Сула - м. Лубни, 18 – р. Псел - с. Запсілля, 

19 – р. Хорол - м. Миргород, 20 – р. Ворскла - с. Чернеччина, 21 – р. Оріль - смт Царичанка, 22 – 

р. Орчик - с. Чернещина, 23 – р. Самара - с. Кочеріжки, 24 – р. Вовча - смт Васильківка, 25 – 
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р. Сіверський Донець - м. Зміїв, 26 – р. Дунай - м. Рені, 27 – р. Тиса - смт Вилок, 28 – р. Прут - 

м. Чернівці, 29 – р. Уж - м. Ужгород, 30 – р. Дністер - смт Роздол, 31 – р. Західний Буг - м. Кам’янка 

Бузька, 32 – р. Дністер - м. Заліщики, 33 – р. Гнила Липа - смт Більшівці, 34 – р. Серет - м. Чортків. 35 – 

р. Іква - смт Стара Синява, 36 – р. Іква - с. Великі Млинівці, 37 – р. Західний Буг - смт Сасів, 38 – р. Ріка 

- смт Міжгір’я, 39 – р. Ільця - с. Ільці, 40 – р. Бельбек - с. Фруктове, 41 – р. Кача - с. Суворове, 42 – 

р. Чорна - с. Хмельницьке, 43 - р. Демерджі - м. Алушта, 44 – р. Учан-Су - м. Ялта, 45 – р. Біюк-Карасу - 

с. Богате, 46 – р. Таракташ - м. Судак, 47 – р. Су-Індол - с. Тополівка  

 

Звичайно, що антропогенне навантаження мають і інші річки на території 

України, однак для середньорічного стоку води цих річок воно є незначним, що 

підтверджується виглядом сумарних кривих (відсутність порушень у напрямках 

кривих). Крім того, такий висновок також підтверджується синхронними 

коливаннями середньорічного стоку води на різних постах спостережень, які 

наведено на суміщених хронологічних графіках та інтегральних кривих відхилень 

(рис. 3.11, 3.12). Зазначимо, що синхронність коливань середньорічного стоку 

води річок простежується в кожній фізико-географічній зоні. З рис. 3.10-3.12 

видно, що простежити багаторічні тенденції просторово-часових коливань 

середньорічного стоку води можливо тільки за рядами, які мають найбільшу 

тривалість спостережень. Так, для річок Полісся найтриваліший ряд спостережень 

має гідрологічний пост р. Прип’ять – м. Мозир (Республіка Білорусь) (рис. 3.11 б, 

3.12 а). Аналіз суміщених графіків інтегральних кривих відхилень 

середньорічного стоку води річок Полісся показує, що на більшості річок 

спостереження було розпочато з середини 40-х років ХХ століття, тобто ці ряди 

порівняно з рядом на посту р. Прип’ять – м. Мозир не мають чітко виражених фаз 

водності. Отже, аналізуючи окремо такі ряди спостережень, дуже важко 

правильно визначити початок та закінчення багатоводної або маловодної фаз 

коливання та зробити висновок про їхню стаціонарність. Така сама ситуація 

характерна для річок Середнього та Нижнього Дніпра. Так, для басейну р. Десна 

найбільший ряд спостережень має пост р. Десна – м. Чернігів (рис. 3.12 б). Аналіз 

суміщених графіків показує, що для річок басейну характерні синхронні та 

синфазні коливання. Аналіз окремих коротких рядів спостережень може 

призвести до неправильного визначення не тільки початку та закінчення фаз 

водності, але й не зовсім правильної інтерпретації синфазності коливань 
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середньорічного стоку води річок. На рис. 3.12 в показано, що найтриваліший ряд 

спостережень для річок лівобережної частини Середнього Дніпра має пост р. Псел 

– с. Запсілля. Виявилося, що спостереження на цьому посту добре узгоджуються 

зі спостереженнями на посту р. Десна – м. Чернігів, а також р. Сіверський Донець 

– м. Зміїв, тобто вони є синхронними. Водночас, можна помітити і деяку 

трансформацію вигляду інтегральних кривих відхилень середньорічного стоку 

води річок у кожній фізико-географічний зоні. Особливості просторово-часових 

коливань у кожній фізико-географічній зоні можна помітити і на суміщених 

хронологічних графіках. Наприклад, на рис. 3.11 д показано, що коливання річок 

Південного Бугу, Горині та Тясмин загалом мають гарну синхронність, хоча й 

вирізняються деякими відмінностями із року в рік. Для річок Західного регіону 

України також характерні синхронні та синфазні коливання середньорічного 

стоку води (рис. 3.11 в, г; рис. 3.12 г, ґ). Найтривалішими є ряди спостережень на 

постах р. Прут – м. Чернівці, р. Серет – м. Чортків, р. Дністер – м. Заліщики. 

Більшість рядів спостережень в цьому регіоні є короткими, внаслідок чого вони 

не містять довготривалий цикл коливань, який розпочався наприкінці ХІХ 

століття й закінчився у 60-70-х роках ХХ століття. У цей же період спостерігалась 

і найбільша водність річок. Такі просторово-часові коливання середньорічного 

стоку води річок Західного регіону України дуже добре узгоджуються з 

просторово-часовими коливаннями річних сум атмосферних опадів (рис. 3.12 а). 

Загалом узгоджені коливання середньорічного стоку води річок та річних сум 

атмосферних опадів характерні для всіх фізико-географічних зон на території 

України (рис. 3.12). Зазначимо, що, на жаль, тривалість рядів спостережень 

середньорічного стоку води річок значно поступається тривалості рядів 

спостережень за атмосферними опадами. Ураховуючи синхронні і синфазні 

коливання стоку річок та опадів для аналізу багаторічних тенденцій 

середньорічного стоку води річок, можна використовувати ряди спостережень 

річних сум атмосферних опадів.  
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Отже, виконаний аналіз показав, що ряди середньорічного стоку води річок 

є стаціонарними, оскільки його багаторічні тенденції вказують на наявність у 

рядах спостережень повних довгострокових та короткострокових циклів.  

  

  

  

Рисунок 3.12 – Інтегральні криві відхилень середньорічного стоку води річок та 

річних сум атмосферних опадів на території України [143] 
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Короткі ряди спостережень є квазістаціонарними, оскільки їхня тривалість є 

недостатньою для визначення фаз водності – маловодної та багатоводної. Однак 

наявність таких фаз водності можна простежити за тривалими рядами на інших 

пунктах спостережень, а також рядах річних сум атмосферних опадів. Наприклад, 

таку ситуацію показано на рис. 3.11 д, рис. 3.12 в, г для річок Учан-Су, Чорна, 

Молочна та Деркул.  

Аналіз просторово-часових багаторічних тенденцій середньорічного стоку 

води річок України дозволяє зробити наступні висновки: 

– Ряди спостережень середньорічного стоку води річок є однорідними в 

часі, оскільки їхні сумарні криві не мають суттєвих відхилень у напрямках, окрім 

річок зі значним антропогенним навантаженням.   

– Часова мінливість середньорічного стоку води річок, які мають значний 

антропогенний вплив, усе ж таки зберігає природні тенденції, оскільки їхні 

довготривалі циклічні коливання добре узгоджуються з коливаннями стоку на 

інших постах спостережень, на яких відсутня господарська діяльність або вона є 

незначною. 

– У кожній фізико-географічній зоні просторово-часові коливання 

середньорічного стоку води річок мають подібні тенденції. Однак простежити 

такі коливання можливо тільки за рядами, які мають найбільшу тривалість 

спостережень. 

– Просторово-часові коливання середньорічного стоку води річок добре 

узгоджуються з просторово-часовими коливаннями річних сум атмосферних 

опадів. 

– Ряди спостережень середньорічного стоку води річок є стаціонарними, 

оскільки його багаторічні тенденції вказують на наявність у рядах спостережень 

повних циклів коливань як довго-, так і короткотривалих. Короткі ряди 

спостережень є квазістаціонарними, оскільки їхня тривалість є недостатньою для 

визначення фаз водності – маловодної та багатоводної. 
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3.3 Розрахункові характеристики та просторовий розподіл річного стоку 

води 

 

Розрахункові характеристики річного стоку води річок мають важливе 

значення для вирішення багатьох наукових та прикладних задач, зокрема, 

моделювання та прогнозування водного режиму річок, розробка розрахункових 

формул, будівництво і експлуатація гідротехнічних споруд, забезпечення потреб 

промисловості, комунального, сільського господарства, населення тощо. 

Фундаментальне визначення розрахункових характеристик річного стоку води 

річок України було виконано в монографіях «Ресурсы поверхностных вод СССР», 

том 6, які вийшли друком в період з 1966 по 1971 рр. [189-192]. Звичайно, що 

надалі різні дослідники також виконували подібні розрахунки, але зазначимо, що 

монографії набули найбільшого використання, оскільки саме в них виконано 

детальні розрахунки та узагальнення, а також наведено картографічний матеріал. 

Зрозуміло, що розрахункові характеристики потребують періодичного оновлення. 

У попередніх підрозділах (п. 3.1, 3.2) показано, що гідрометеорологічні 

процеси формування річного стоку річок України характеризуються однорідністю 

та стаціонарністю. Це дозволяє застосувати апарат математичної статистики і 

теорії функцій розподілу до рядів спостережень річного стоку, тобто визначити 

його розрахункові характеристики різної ймовірності перевищення. Визначення 

розрахункових характеристик при наявності гідрометричних спостережень 

ґрунтується на застосуванні методів математичної статистики (криві 

ймовірнісного розподілу) [11, 13, 109]. Криві забезпеченості або криві ймовірності 

перевищення можуть бути побудовані у вигляді емпіричних і аналітичних 

(теоретичних) кривих. Емпіричні криві будуються за даними гідрометричних 

спостережень і відображають закономірності, які характерні для даного 

(обмеженого) ряду спостережень, тобто не є закономірними по відношенню до 

дуже тривалого ряду або генеральної сукупності [11]. Саме тому, в практиці 

гідрологічних розрахунків емпіричні криві завжди згладжуються аналітичними 

кривими, які дозволяють отримувати загальні закономірності формування 
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річкового стоку. У роботі побудова емпіричних і аналітичних кривих розподілу 

середньорічного стоку води виконано на основі нормативних документів [11, 

109].  

Ряди спостережень середньорічного стоку води річок містять численні 

пропуски, які пов’язані з військовими подіями (громадянська і друга світова 

війни) та з реорганізацією мережі спостережень. Крім того, вони мають різну 

тривалість спостережень, внаслідок чого деякі з них не охоплюють роки з 

найбільшою або найменшої водністю. Отже, для виконання розрахунків було 

здійснено відновлення та подовження рядів спостережень середньорічного стоку 

води річок на основі застосування методу парної регресії за даними річок-

аналогів. Результати виконаних розрахунків наведено у додатку Б.  

Розрахунок ординат аналітичних кривих середньорічного стоку води річок 

України та параметрів їхнього розподілу виконано у програмі HydroStatCalc2012, 

яка розроблена Державним гідрологічним інститутом Російської Федерації 

(м. Санкт-Петербург). Результати виконаних розрахунків наведено у додатку В. 

Для згладжування та екстраполяції емпіричних кривих розподілу застосовувалися 

трипараметричний гама-розподіл та біноміальний розподіл. В якості аналітичної 

кривої розподілу була прийнята та крива, яка найкращим чином відповідала 

емпіричним точкам. Параметри аналітичних кривих розподілів (середнє 

багаторічне значення (Q ), коефіцієнт варіації (Cv), коефіцієнт асиметрії (Cs)) 

визначалися методом найбільшої правдоподібності та методом моментів. Для 

більшості рядів спостережень середньорічного стоку води річок України 

найкраща відповідність емпіричних точок і аналітичних кривих розподілу, як 

випливає з аналізу додатку В, виходить методом найбільшої правдоподібності для 

кривої трипараметричного гамма-розподілу (приклад на рис. 3.13). Порівняльний 

аналіз отриманих результатів з даними, що наводяться у «Ресурсах поверхневих 

вод СРСР» показав, що для репрезентативних рядів спостережень, тобто, які на 

момент розрахунку у монографіях мали багатоводну і маловодну фази 

довготривалих коливань або хоча б наближались до наявності повного циклу 

коливань, сучасні статистичні параметри не змінились.  
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Рисунок 3.13 – Криві забезпеченості середньорічного стоку води річок Прут та 

Случ, які побудовані у ГІС Grapher 3 (аналітична крива – трипараметричний гама-

розподіл, метод найбільшої правдоподібності) 

 

Приклади порівняння, що наведені у табл. 3.3 для пунктів з 

найтривалішими рядами спостережень показують незначні розбіжності у 

значеннях параметрів. У нашій роботі [114] показано, що такі розбіжності можна 

пояснити тим, що у монографіях методика розрахунків була трохи відмінною від 

сучасної. На той час емпірична ймовірність розраховувалась за формулою 

Н.Н.Чегодаєва (завищення забезпеченостей найбільших витрат та заниження 

низьких порівняно з формулою С.Н. Крицького і М.Ф. Менкеля [8]), параметри 

кривих забезпеченостей визначались виключно за графоаналітичним методом 

Г.А. Алексєєва для біноміального закону розподілу. 

Отримані розрахункові значення норм річного стоку води річок дозволяють 

виконати їхнє узагальнення по території України шляхом картування. Такий 

підхід надає можливість отримати уявлення не тільки про просторовий розподіл 

норм річного стоку води річок, на яких ведуться спостереження, але й одержати 

шляхом інтерполяції величини стоку для річок, на яких спостереження відсутні. 
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Таблиця 3.3 Порівняння сучасних статистичних параметрів річного стоку води 

(для деяких постів) з даними, що наводяться в монографіях «Ресурси поверхневих 

вод СРСР» 

Річка-пункт 
Модуль стоку, л/с км

2
 Коефіцієнт варіації 

сучасні* Ресурси** сучасні* Ресурси** 

р. Десна – м. Чернігів 3,87 3,86 0,27 0,30 

р. Стир – м. Луцьк 4,25 4,05 0,25 0,27 

р. Горинь –  

смт Ямпіль 
4,46 4,06 0,22 0,25 

р. Сіверський Донець 

– м. Лисичанськ 
1,81 1,97 0,41 0,39 

р. Чорна Тиса – 

cмт Ясіня 
24,3 24,1 0,26 0,24 

р. Прут – м. Чернівці 9,91 9,74 0,41 0,48 

р. Дністер – 

м. Заліщики 
8,98 8,78 0,15 0,34 

р. Рів – с. Демидівка 3,17 3,14 0,40 0,38 

Примітка: * – розраховані параметри річного стоку води, які наводяться у додатку В; ** – серія 

монографій «Ресурси поверхневих вод СРСР» том 6, які вийшли друком в період з 1966 по 

1971 рр. [189-192] 

 

Просторове узагальнення норм річного стоку можна виконати застосовуючи 

різні підходи. Найбільше застосування набув метод картування. Зрозуміло, що 

побудована карта норм річного стоку повинна відповідати вимогам надійності й 

точності визначення по ній норм стоку. У роботі для побудови просторового 

розподілу норм річного стоку річок України використані методичні надбання, які 

детально описані у розділі 2, п. 2,5 та 2,7. Просторовій розподіл виконано у ГІС 

MapInfo Version 12 з використанням тріангуляційного методу, який дозволяє 

позбутися суб’єктивних чинників, автоматично отримувати значення норми 

річного стоку у будь-який точці карти (рис. 3.14).  
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Рисунок 3.14 – Норма річного стоку річок України 

 1
3
2
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Точність побудови інтерполяційної поверхні норм річного стоку води 

знаходиться в межах точності вихідних даних, а саме точність карти становить 

± 5,34 % (додаток Г). Разом з тим, зазначимо, що гідрологічні спостереження на 

території України утворюють нерегулярну мережу. Деякі райони взагалі не мають 

спостережень. Для них норма стоку води є уявною величиною. До таких районів 

належать південні регіони в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, 

Запорізької областей та степових районів Криму. Аналіз додатку Г показує, що 

поверхня норм річного стоку має найбільшу точність для рівнинних річок, 

оскільки для таких водозборів отримано найменші похибки. Найбільші похибки 

інтерполяції отримано для гірських районів Карпат та Криму, а також поблизу 

меж області інтерполяції, оскільки відсутні вихідні дані щодо річного стоку води 

транскордонних водозборів.  

У роботах К.П. Воскресенського, Л.Г. Онуфрієнко [367, 369] показано, що 

на формування річного стоку води річок окрім кліматичних чинників суттєво 

впливає площа водозбору річок. Разом з тим, застосування принципу 

неперекривання водозборів річок і використання для дослідження переважно 

даних спостережень, які характеризують стік середніх річок призвело до майже 

відсутності залежності норми річного стоку води річок від площ їхніх водозборів. 

Так, з рис. 3.15 а видно, що для всіх річок спостерігається слабка залежність 

норми річного стоку води річок від площ їхніх водозборів. Аналіз виявив, що ця 

залежність сформована гірськими річками, для яких характерні найбільші 

значення норми річного стоку води (рис. 3.15 б, г). Діапазон площ водозборів 

річок Карпат, які були використані для дослідження відповідає градації середніх 

річок, окрім двох пунктів спостережень (р. Уж – с. Зарічеве, р. Стрий – 

с. Ясениця), площі водозборів яких трохи більші за 1000 км
2
. Навпаки, для річок 

Криму були використані площі водозборів, які є меншими за 100 км
2
. Утім, при 

побудові карти просторового розподілу норм річного стоку води як для річок 

Карпат, так і для річок Криму такі водозбори було вимушено використано для 

врахування величин стоку річок, на яких інших пунктів спостережень не має, 

тобто з площами, що відповідають градаціям середніх річок. У Криму на 
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південному схилі взагалі не має річок, площі водозборів яких перевищували б 

100 км
2
.  

  

  

Рисунок 3.15 – Залежність норм річного стоку води від площ водозборів для річок 

України (а), гірських річок Карпат (б), рівнинних річок (в) та гірських річок 

Криму (г) 

 

Для рівнинних річок переважна більшість площ водозборів відповідають 

градаціям середніх річок. Разом з тим, для деяких районів (річки Полісся, басейн 

р. Південний Буг тощо) були використані водозбори, площі яких значно 

перевищують діапазон середніх річок (рис. 3.15 в). Проте, така ситуація не 

вплинула на формування величин річного стоку води, оскільки для рівнинних 

річок відсутня залежність норм річного стоку води від площ водозборів.  

Отже, побудована інтерполяційна поверхня норм річного стоку води річок 

України може бути використана для дослідження середніх річок. Загалом річний 

стік води річок України підпорядковується фізико-географічній зональності, на 
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яку впливають висотна поясність та індивідуальні особливості водозборів річок. 

Величини норм річного стоку збільшуються з півдня на північ та зі сходу на захід, 

що повністю відповідає розподілу кліматичних чинників. Крім того, така карта 

суттєво деталізує особливості розподілу модуля стоку води по території України. 

У роботі Л.Г. Онуфрієнко [367] зазначено, що визначення другого 

параметра кривої забезпеченості, а саме коефіцієнта варіації річного стоку води, є 

також дуже важливою задачею для не невивчених у гідрологічному відношенні 

річок. При відсутності зв’язку коефіцієнтів варіації річного стоку річок від площ 

їхніх водозборів цей параметр також можна картувати. Аналіз рис 3.16 показав, 

що значення коефіцієнтів варіації річного стоку води річок України майже не 

залежать від площ їхніх водозборів.   

  

  

Рисунок 3.16 – Залежність коефіцієнтів варіації (Cv) річного стоку води від площ 

водозборів для річок України (а), гірських річок Карпат (б), рівнинних річок (в) та 

гірських річок Криму (г) 
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Слабку залежність, яка характерна для річок Карпат та Криму можна не 

враховувати. Отже, було виконано картування коефіцієнтів варіації річного стоку 

води річок України за допомогою програми ГІС MapInfo Version 12 с 

застосуванням тріангуляційного методу. Як показано на рис. 3.17 Cv річного стоку 

води річок України змінюються від 0,2 на півночі і заході території до 1,2 на 

півдні. Точність побудови інтерполяційної поверхні коефіцієнтів варіації річного 

стоку води річок України становить ± 4,06 % (додаток Ґ).  

Враховуючи вищенаведене можна зробити наступні висновки: 

– Виконане відновлення та подовження рядів спостережень річного стоку 

води річок на основі застосування методу парної регресії за даними річок-аналогів 

дозволило отримати більш достовірні його сучасні статистичні параметри. 

– Для більшості рядів спостережень річного стоку води річок України 

найкраща відповідність емпіричних точок і аналітичних кривих розподілу 

виходить методом найбільшої правдоподібності для кривої трипараметричного 

гамма-розподілу. 

– Порівняльний аналіз сучасних параметрів річного стоку води річок з 

даними, що наводяться у «Ресурсах поверхневих вод СРСР” показав, що для 

репрезентативних рядів спостережень, тобто, які на момент розрахунку у 

монографіях мали багатоводну і маловодну фази довготривалих коливань або 

хоча б наближались до наявності повного циклу коливань, сучасні статистичні 

параметри не змінились. 

– Величини норми стоку та коефіцієнтів варіації річного стоку води річок 

не залежать від площ їхніх водозборів, що дозволяє виконати картування цих 

параметрів. 

– Просторовий розподіл норми стоку та коефіцієнтів варіації річного стоку 

води річок виконано з застосуванням принципу непререкривання водозборів річок 

у ГІС MapInfo Version 12 з використанням тріангуляційного методу, який 

дозволяє позбутися суб’єктивних чинників і автоматично отримувати значення у 

будь-який точці карти. Точність побудови інтерполяційних поверхонь норми 

стоку та коефіцієнтів варіації річного стоку води річок України становить ± 5,34 і 

± 4,06 % відповідно. 
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Рисунок 3.17 – Просторовий розподіл коефіцієнтів варіації річного стоку річок України 
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– Карти норми стоку і коефіцієнтів варіації річного стоку води річок 

загалом правильно відображають їхні зміни по території України, а саме їхній 

просторовий розподіл підпорядковується фізико-географічній зональності, яка 

порушується висотною поясністю та індивідуальними особливостями водозборів 

річок. Отже, отримані карти можуть бути рекомендовані для практичного 

застосування. 

 

3.4 Гідрологічне районування території України за умовами формування 

річного стоку води на основі кривих Ендрюса 

 

Класифікація річкових водозборів та виділення на її основі однорідних 

гідрологічних районів дозволяє не тільки отримувати інформацію для невивчених 

водозборів річок в умовах недостатньої мережі спостережень, але й досліджувати 

фізико-географічні закономірності формування річкового стоку та 

функціонування річкових систем. Формування річного стоку річок відбувається 

під сукупною дією багатьох чинників, які і створюють кліматично-ландшафтний 

комплекс водозборів річок. Отже, при класифікації річок необхідно здійснити 

відбір чинників, які дозволять більш-менш адекватно описувати умови 

формування стоку води та виконати порівняльну оцінку характеристик водозборів 

річок. Зазвичай дослідники в якості предикторів для класифікації найбільш часто 

використовують кліматичні (атмосферні опади, випаровування), статистичні 

(середнє значення, коефіцієнти варіації та асиметрії) показники та чинники 

підстильної поверхні (площі, похили, середня висота водозборів річок тощо).  

У нашій роботі [142] була виконана класифікація водозборів річок України 

за умовами формування річного стоку води на основі кривих Ендрюса. 

Дослідження виконано для 171 водозбору річок, схема розташування яких 

наведена на рис. 2.14 у розділі 2, п. 2.7. В якості репрезентативних чинників умов 

формування річного стоку води річок були обрані такі показники як норма 

річного стоку води (л/с км
2
), коефіцієнт варіації, широта та довгота центру 

тяжіння водозбору, середня висота водозбору. Зрозуміло, що набір таких 

чинників не зовсім повно відображає ландшафтні та гідрокліматичні 
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характеристики водозборів річок. Разом з тим, такий мінімальний набір все ж таки 

дозволяє враховувати, хоча і опосередковано, основні зональні чинники та 

індивідуальні особливості водозборів річок. Так, враховано положення водозборів 

річок відносно широтної, довготної та висотної зональності. Статистичні 

показники як норма та коефіцієнт варіації опосередковано враховують кліматичні 

чинники та індивідуальні властивості водозборів річок.  

Для коректного порівняння класифікаційних показників водозборів річок 

було виконано їхнє нормування за формулою  

 








XXi
X i'  ,     (3.1) 

 

де X’і та Хі – нормоване та фактичне значення характеристики водозбору 

річки, відповідно; 



X  та σ – середнє значення та середнє квадратичне відхилення 

характеристики водозбору річки, відповідно. 

Методика класифікації річкових басейнів за кривими Ендрюса, яка 

використана для визначення подібності або відмінності характеристик водозборів, 

описана у розділі 2, п. 2.4. Після розрахунку ортогональних функцій за формулою 

(2.3) для кожного басейну річки було отримано загальну сукупність кривих 

Ендрюса, що наведена на рис. 3.18 а. Така загальна сукупність кривих має 

хаотичний, невпорядкованій вигляд, який важко інтерпретувати. Разом з тим, 

після сортування та упорядкування значень ортогональних функцій для кожного 

водозбору річки було отримано 21 групу до яких увійшли водозбори з 

ідентичними формами кривих Ендрюса. Подібність форм кривих Ендрюса у 

кожній групі свідчить про однорідність умов формування річного стоку води та 

однаковість його тенденцій на водозборах річок, які утворюють кожну групу. Це 

дозволяє виділити їх у окремі гідрологічні райони. Більш детальний аналіз кривих 

Ендрюса по групах виявив, що деякі з них мають загальні риси, хоча і з певними 

відмінностями.  
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Рисунок 3.18 – Криві Ендрюса для гідрологічних районів, які виділені за умовами формування річного стоку води на 

території України [142] : а – для всіх водозборів, б – Поліський район (Північно-Поліський підрайон (світло-зелені 

криві), Південно-Поліський підрайон (малинові криві)), в – Деснянсько-Псельський район, г – Західнобузький район, ґ – 

Дністерсько-Бузький район (Золотолипсько-Серетський підрайон (жовті криві), Верхньо-Бузький підрайон (сині 

криві), Нічлаво-Студеницький підрайон (фіолетові криві), Ушицько-Марківський підрайон (красні криві)), д – Роський 

район, е – Бузько-Інгулецький район, є – Ворскло-Донецький район, ж – Ужсько-Боржавський район, з – Карпатський 

район (Верхньо-Дністерський підрайон (блакитні криві), Дністерсько-Тиський підрайон (помаранчеві криві), 

Сіретсько-Прутський підрайон (салатові криві)), и – Вороно-Чорнявський район, і – Причорноморський район, ї – 

Самаро-Приазовський район (Самарcький підрайон (червоні криві), Донецький підрайон (зелені криві), Приазовський 

підрайон (жовті криві)), й – Кримський район 

 

1
4
1
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Отже, такі групи було виділено у підрайони. Загалом, виконаний аналіз 

кривих Ендрюса дозволив виділити 13 гідрологічних районів, з яких 4 райони 

було поділено на підрайони (рис. 3.18 б-й). Аналіз кривих Ендрюса по виділеним 

районам показав, що кожен район характеризується близько розташованими 

кривими з однаковими формами. Разом з тим, можна побачити, що у деяких 

районах є криві, які дещо відрізняються формою від загальної сукупності кривих 

району. Такі криві відносяться до водозборів річок, які розташовані у 

«прикордонних зонах», тобто на межі районів і мають властивості двох районів. У 

таких випадках криві з суперечними формами були віднесені до району, з яким 

була виявлена найбільша подібність за формою. Така ситуація характерна, 

наприклад, для водозборів р. Псел – м. Суми, р. Говтва – с. Михнівка, які 

віднесені до Деснянсько-Псельського району (рис. 3.18 в) або р. Гнила Липа – 

с. Більшівці, який віднесено до Західнобузького району (рис. 3.18 г) тощо. На 

жаль, для районів, які є не вивченими з гідрологічної точки зору, тобто мають 

недостатню або взагалі відсутню мережу спостережень виділення кривих 

Ендрюса у гідрологічні райони має дуже умовних характер. Це такі райони як 

Вороно-Чорнявський та Причорноморський (рис. 3.18 и, і). Перший має тільки два 

пункти спостережень, а другий – один. Виділення у райони за такою малою 

кількістю даних було здійснено тільки для того, щоб не порушити принцип 

повноти виділення, який використовується при гідрологічному районуванні [30]. 

Отже, отримані за кривими Ендрюса гідрологічні райони дозволили виконати їхнє 

просторове узагальнення за допомогою ГІС MapInfo, яке представлено у нашій 

роботі [142] та наведено на рис. 3.19. При районуванні повністю виконати 

принцип повноти виділення не вдалося, оскільки деякі території України не 

мають мережі гідрологічних спостережень. Такі території на карті позначені 

білим кольором. Межі Причорноморського району було виділено по аналогії з 

районуванням річкових водозборів України за типами внутрішньорічного 

розподілу, яке було виконано у нашій роботі [140] та описане у розділі 4, 

п. 4.3, 4.4.  
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Рисунок 3.19 – Районування річкових водозборів України за умовами формування річного стоку води [142]: 

І – Поліський район (І а – Північно-Поліський підрайон, І б – Південно-Поліський підрайон), ІІ – Деснянсько-Псельський район, ІІІ – 

Західнобузький район, ІV – Дністерсько- Бузький район (ІV а – Золотолипсько-Серетський підрайон, ІV б – Верхньо-Бузький підрайон, ІV в – 

Нічлаво-Студеницький підрайон, ІV г – Ушицько-Марківський підрайон), V – Роський район, VI – Бузько-Інгулецький район, VII – Ворскло-

Донецький район, VIII – Ужсько-Боржавський район, IX – Карпатський район (IX а – Верхньо-Дністерський підрайон, IX б – Дністерсько-

Тиський підрайон, IX в – Сіретсько-Прутський підрайон), X – Вороно-Чорнявський район, XI – Причорноморський район, XII – Самарсько-

Приазовський район (XII а – Самарcький підрайон, XII б – Донецький підрайон, XII в – Приазовський підрайон), XІІI – Кримський район 
 1

4
3
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Отримане районування річкових водозборів України за умовами 

формування річного стоку води на основі кривих Ендрюса має спільні риси з 

районуванням за типами внутрішньорічного розподілу стоку води річок, хоча для 

деяких районів та підрайонів можна побачити розбіжності на їхніх межах. Також 

отримані результати районування для басейну р. Дністер узгоджуються з 

результатами районування для цього басейну за характером коливань річного 

стоку води на основі кластерного аналізу, які наведено у роботах С.В. Мельник та 

Н.С. Лободи [245, 246]. Загалом умови формування річного стоку води річок 

України підпорядковуються фізико-географічній зональності, на яку впливають 

висотна поясність та індивідуальні особливості водозборів річок, що і 

відображається у межах гідрологічних районів та підрайонів, а також їхніх 

гідрологічних характеристиках (табл. 3.4).  

 

Таблиця 3.4 Характеристика гідрологічних районів на території України, які 

отримано для річного стоку води за кривими Ендрюса [142] 

Район Основні річки 

Показники, 

середнє/інтервал 

М, л/с км
2
 Cv 

Поліський  

Прип’ять, Тур’я, Стохід, Стир, 

Горинь, Случ, Льва, Уборть, 

Уж, Тетерев, Ірпінь 

3,32 / 

2,33 - 5,40 

0,44 / 

0,21 - 0,64 

Деснянсько-

Псельський  
Десна, Сейм, Сула, Псел 

2,34 / 

1,27 - 3,91 

0,44 / 

0,27 - 0,82 

Західнобузький 

Вишня, Полтва, Рата, Соколія, 

Верещиця, Щирець, Свіж, 

Гнила Липа 

5,39 / 

4,21 - 7,09 

0,44 / 

0,34 - 0,59 

Дністерсько-

Бузький  

Золота Липа, Коропець, Стрипа, 

Серет, Збруч, Смотрич, Нічлава, 

Жванчик, Мукша, Студениця, 

Ушиця, Калюс, Лядова, 

Марківка, Бужок, Іква, Згар, Рів  

4,10 / 

2,11 - 12,3 

0,35 / 

0,22 - 0,47 

Роський  Стугна, Рось, Гнилий Тікич 
1,50 / 

1,21 - 1,94 

0,79 / 

0,60 - 1,08 

Бузько-Інгулецький  
ПівденнийБуг, Інгул, Інгулець, 
Вільшанка, Тясьмин, Серебрянка 

1,36 / 

0,71 - 1,83 

0,48 / 

0,37 - 0,56 
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Район Основні річки 

Показники, 

середнє/інтервал 

М, л/с км
2
 Cv 

Ворскло-Донецький  
Ворскла, Оріль, Сіверський 

Донець (лівобережна частина) 

2,24 / 

1,57 - 3,17 

0,46/  

0,38 - 0,58 

Ужсько-

Боржавський  
Уж, Латориця, Боржава 

18,9 / 

9,51 - 27,7 

0,30 / 

0,26 - 0,37 

Карпатський  
Карпатські річки Дністра, Тиси, 

Пруту та Сірету 

19,6 / 

9,24 - 35,3 

0,32 / 

0,21 - 0,50 

Вороно-

Чорнявський  
Ворона, Чорнява 

5,66 /  

4,62 - 6,70 

0,40 /  

0,39 - 0,41 

Причорноморський Тилігул 0,15* 1,21* 

Самарсько-

Приазовський  

Сіверський Донець (правобе-

режна частина), Самара, Вовча, 

Кінська, Кільчень, Мокра Сура, 

Базавлук, річки Приазов’я 

1,76 / 

0,36 - 4,71 

0,56 / 

0,35 - 0,89 

Кримський  річки Криму 
3,71 / 

0,51 - 11,1 

0,67 / 

0,42 - 1,16 

Примітка: * – значення наведені тільки для водозбору р. Тилігул – с. Березівка 

 

Враховуючи вищенаведене можна зробити наступні висновки: 

– Запропоновано та реалізовано алгоритм класифікації річкових басейнів на 

основі кривих Ендрюса для виявлення однорідних гідрологічних районів на 

прикладі річного стоку води річок України, який вирізняється достовірністю та 

об’єктивністю. 

– Вибраний мінімальний набір репрезентативних чинників умов 

формування річного стоку води річок, а саме норма річного стоку води (л/с км
2
), 

коефіцієнт варіації, широта та довгота центру тяжіння водозбору, середня висота 

водозбору все ж таки дозволяє враховувати, хоча і опосередковано, основні 

зональні чинники та індивідуальні особливості водозборів річок. 

– На основі класифікації річкових водозборів за кривими Ендрюса 

отримано 13 однорідних гідрологічних районів за умовами формування річного 

стоку води, з яких 4 райони було поділено на підрайони. Виконано їхнє 

просторове представлення за допомогою ГІС МарInfo. 

– Сучасна мережа гідрологічних спостережень України є недостатньою і 

недосконалою для узагальнення просторових характеристик. 
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РОЗДІЛ 4 

 

СУЧАСНИЙ ВНУТРІШНЬОРІЧНИЙ РОЗПОДІЛ СТОКУ ВОДИ  

РІЧОК УКРАЇНИ 

 

 

4.1 Аналіз просторово-часової однорідності середньомісячних витрат води 

 

Водний стік багатьох річок України має значне антропогенне навантаження 

(гідротехнічні споруди, забір води для промисловості, сільського господарства, 

населення, вирубка лісів тощо). Зрозуміло, що таке становище, в першу чергу, 

відбивається на сезонному стоці води річок. Отже, необхідно було б виконати 

відновлення побутового середньомісячного стоку води до природного. Однак, як 

показано у нашій роботі [136], практично це виконати неможливо, оскільки 

водогосподарська інформація має дуже низьку якість. Крім того, в наявності така 

інформація є не за всі роки спостережень. Процедуру відновлення стоку води 

можна виконати двома способами: регресійними методами із застосуванням 

парної та множинної регресії і воднобалансовими, з урахуванням змін усіх 

елементів водного балансу [109, 110]. Однак, виявилося, що застосувати ці два 

методи для річок України неможливо. Для застосування регресійного методу 

необхідно мати період спостережень не менш як 10 років з природним стоком 

води. Виявилося, що на річках більшість гідрологічних постів розташовано нижче 

гідротехнічних споруд. Крім того, деякі з них були розташовані так з самого 

початку спостережень, тобто вони вимірюють зарегульований стік, що 

унеможливлює застосування регресійного методу. Для застосування 

воднобалансового методу необхідно мати інформацію про забори, скиди води 

тощо. На жаль, така інформація є не за весь період спостережень. Наприклад, для 

гідрологічного поста р. Рів – с. Демидівка (басейн р. Південний Буг), який був з 

самого початку розташований нижче греблі і спостереження на якому ведуться з 

1916 року, неможливо знайти будь-яку інформацію про скиди води майже до 1978 
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року. Це не дає змогу відновити природний стік для цього пункту спостережень. 

Така ж ситуація простежується і для інших постів у басейнах річок. 

Загальновідомо, що найбільш зарегульваними є річки басейнів Дніпро, 

Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дністра, річки Приазов’я та Криму [30]. 

Необхідно також зазначити, що доступна водогосподарська інформація має дуже 

низьку якість, особливо після 1990 р. Не можна не враховувати й той аспект, що 

більшість невеликих гідротехнічних споруд, наприклад, малі ГЕС, водосховища 

та ставки, є приватною власністю, що ускладнює отримання водогосподарської 

інформації. Іноді вона взагалі не передається до відповідних державних служб. 

Застосування ж наявної обмеженої водогосподарської інформації не вирішує 

проблему відновлення природного стоку води. 

У наших роботах [125, 136, 139] аналіз однорідності та стаціонарності 

середньомісячних витрат води річок України було виконано згідно методики, яка 

викладена у розділі 2, п. 2.1. Для аналізу однорідності рядів спостережень були 

побудовані сумарні криві, деякі з яких наведені на рис. 4.1. Загалом на всіх 

кривих середньомісячних витрат води не було виявлено однонаправлених змін в 

їхніх напрямках, що свідчить про однорідність рядів спостережень. Однак, можна 

спостерігати, що в рядах середньомісячних витрат води деяких річок помітні 

відхилення. Для річок басейнів Південного Бугу, Сіверського Дінця, річок 

Приазов’я та Криму спостерігаються досить суттєві відхилення в напрямках 

сумарних кривих. Найбільші відхилення в напрямках сумарних кривих 

спостерігаються для періодів літньо-осіньої межені. Зрозуміло, що таке 

становище, в першу чергу, пов’язано зі значним антропогенним навантаженням 

на річки. Сумарні криві річок Криму мають, все ж таки, найбільші відхилення 

майже в усі сезони року. Разом з тим, аналіз сумарних кривих показує, що в 

загальному плані в напрямках середньомісячних витрат води простежується 

коливальний характер. Отже, виконати достовірний аналіз однорідності рядів 

середньомісячних витрат води річок України тільки на основі побудови сумарних 

кривих не є можливим. Тому подалі для отримання більш ґрунтовних оцінок було 

застосовано порівняльний аналіз на основі побудови суміщених хронологічних 
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графіків та інтегральних кривих відхилень. Приклади таких кривих 

середньомісячних витрат води для деяких річок України наведено на рис. 4.2.  

   

   

   

  
 

   

Рисунок 4.1 – Сумарні криві середньомісячних витрат води деяких річок України  
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а) 

 
 

 

б) 

   
в) 

гірські річки Карпат  лісова та лісостепова зони гірські річки Криму 

Рисунок 4.2 – Сумарні криві (а), суміщені хронологічні графіки (б) та інтегральні 

криві відхилень (в) середньомісячних витрат води деяких річок України (1 – 

р. Дністер - с. Заліщики; 2 – р. Уж - м. Ужгород; 3 – р. Тиса - м. Рахів; 4 – р. Стир - м. Луцьк; 5 – 

р. Сейм - с. Мутін; 6 – р. Південний Буг - смт Олександрівка; 7 – р. Бельбек - с. Фруктове; 8 – 

р. Учан-Су - м. Ялта; 9 – р. Су-Індол - с. Тополівка) 

 

Аналіз суміщених графіків середньомісячних витрат води показав, що на 

всіх річках спостерігаються синхронні коливання, що свідчить про однорідність 

умов формування сезонного стоку річок України. Необхідно також зазначити, що 

кожна фізико-географічна зона характеризується своїм типом довгострокових 

циклічних коливань середньомісячних витрат води річок (рис. 4.2). Це дозволяє 

виконувати аналіз коливань за даними одного репрезентативного гідрологічного 
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поста з найбільш тривалим періодом спостережень, який розташовано в окремій 

фізико-географічній зоні.  

Аналіз суміщених інтегральних кривих відхилень показує, що відхилення в 

напрямках сумарних кривих пов’язані з довгостроковими циклічними 

коливаннями і проявляються через наявність в рядах спостережень маловодної та 

багатоводної фаз коливань (рис. 4.2 а, в). Взагалі, такі відхилення не порушують 

загального напрямку сумарної кривої і, відповідно, ряди спостережень є 

однорідними. Як вже зазначалося, для річок зі значним антропогенним 

навантаженням, наприклад, річок Криму, які мають значну кількість водосховищ, 

ставків, значний водозабір, паводковий режим стоку води, наявність карсту на 

водозборах, відхилення в напрямках сумарних кривих проявляється більш 

виражено, хоча можна помітити, що ці відхилення також залежать від циклічних 

коливань. Крім того, на таких річках на сумарних кривих можна помітити і вплив 

дощових паводків, які проявляються на гірських річках Криму різким підняттям 

рівнів і витрат води. 

Для річок з повним циклом довготривалих коливань стоку води, тобто з 

маловодною та багатоводною фазами, характерні стаціонарні ряди спостережень. 

Так, середнє значення середньомісячних витрат води деяких річок України 

(рис. 4.3) після досягнення рядів спостережень репрезентативного періоду 

(маловодна та багатоводна фази) з часом істотно не змінюється (табл. 4.1). Значні 

зміни середнього значення спостерігаються окремо для маловодної та 

багатоводної фаз водності, а також для довільних періодів (без повного циклу 

коливань). Для річок, на яких середньомісячні витрати води не мають 

репрезентативного періоду для визначення стійкого середнього значення ряди 

спостережень є квазістаціонарними.  
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лісова та лісостепова зони степова зона 

Рисунок 4.3 – Інтегральні криві відхилень середньомісячних витрат води 

річок України (1 - р. Десна – м. Чернігів; 2 - р. Случ – м. Сарни; 3 - р. Псел – 

с. Запсілля; 4 - р. Мокра Волноваха – с. Миколаївка; 5 - р. Обитічна – м. Приморськ; 6 - 

р. Кальчик – м. Маріуполь) 

 

Таблиця 4.1 Середнє значення середньомісячних витрат води річок за різні 

періоди для лісової та степової зон України [139] 

 

Період Середнє значення, м
3
/с % від норми Примітка 

р. Десна – м. Чернігів (червень, лісова зона) 

1926-1979 290 - норма 

1886-1979 280 3,4 з повним циклом 

1886-1998 293 1,0 з повним циклом 

1886-2010 300 3,4 з повним циклом 

1886-1925 264 9,0 маловодна фаза 

1926-1938 372 28 багатоводна фаза 

1941-1979 268 7,6 багатоводна фаза 

1980-2010 356 23 багатоводна фаза 

р. Мокра Волноваха – с. Миколаївка (березень, степова зона) 

1964-2002 1,00 - норма 

1946-49,  

1954-2002 
0,95 5,0 з повним циклом 

1946-49, 

1954-2010 
0,97 3,0 з повним циклом 

1946-49,  

1954-70 
1,21 21 без повного циклу 

1965-2002 0,78 22 багатоводна фаза 
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4.2 Циклічні коливання як фактор внутрішньорічного перерозподілу 

водного стоку річок 

 

Загалом, умови формування внутрішньорічного розподілу стоку річок 

України підпорядковуються географічній зональності, яка порушується 

азональними факторами, а саме висотною поясністю. Отже, в загальних рисах, 

внутрішньорічний стік рівнинних річок України характеризується чітко 

вираженою повінню та літньо-осінньою меженню, а гірських річок, зокрема 

Українських Карпат, має паводковий режим. Паводки в цьому регіоні 

утворюються впродовж всього року і мають сніго-дощове або дощове 

походження. Внутрішньорічний розподіл стоку води річок Криму має два чітко 

виражених періоди: паводковий (зима-весна) та меженний (літо-осінь). Слід 

зазначити, що на паводковий сезон припадає майже 80 % всього стоку води 

гірських річок Криму [192]. 

Водному стоку річок притаманні довготривалі циклічні коливання. Зазвичай 

дослідження циклічних коливань виконують для визначення синхронності 

(асинхронності), синфазності (асинфазності) водного стоку, репрезентативного 

періоду при гідрологічних розрахунках, вивчення мінливості стоку та інше. Для 

річок різних фізико-географічних зон, а також залежно від особливостей 

водозборів річок та інших чинників довготривалі циклічні коливання мають різну 

тривалість повних циклів, маловодних та багатоводних фаз. Зрозуміло, що ряди 

спостережень за багатоводну та маловодну фази водності мають різні 

характеристики (середнє значення, дисперсію, коефіцієнт варіації і т.п). У 

багатьох дослідженнях показано [376-380], що водних стік за багатоводну і 

маловодну фази водності має різні тенденції, величини витрат. Особливо багато 

досліджень з цього питання присвячено середньорічному стоку води. Разом з тим, 

в сучасних роботах дослідження тенденцій внутрішньорічного розподілу стоку 

води за різні фази водності залишається не вивченим питання. 

Виконане у нашій роботі [139] дослідження внутрішньорічного розподілу 

стоку води річок України за різні фази водності показало, що залежно від фаз 
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водності середньорічного стоку відбувається внутрішньорічний перерозподіл 

стоку води. На рівнинних річках в маловодну фазу водності по відношенню до 

багатоводної спостерігаються менші витрати води за період весняного водопілля і 

більші витрати води за період літньо-осінньої межені (рис. 4.4). На гірських 

річках можна помітити, що багатоводна фаза по відношенню до маловодної фази 

характеризується меншими витратами води за період сніго-дощових паводків і 

більшими – за період дощових паводків (рис. 4.4).  

Слід зазначити, що більшість річок України мають короткі ряди 

спостережень для дослідження довготривалих циклічних коливань їхнього стоку. 

На багатьох річках спостереження за стоком води були розпочаті у 40-50-х роках 

ХХ ст. Багато гідрологічних постів зазнали реконструкції, оптимізації на інше. У 

різні часи ХХ ст. на території України проводились військові дії. Все це призвело 

до того, що навіть тривалі ряди спостережень мають пропуски. Зрозуміло, що такі 

неякісні дані суттєво ускладнюють дослідження. Тому закономірності, які були 

отримані за цими даними необхідно буде уточнювати по мірі накопичення даних 

спостережень. Для гірських річок не вдалося знайти рядів спостережень з 

тривалими повними циклами коливань стоку. У дослідженні були використані 

короткотривалі цикли коливань. Разом з тим, можна помітити, що цикли суттєво 

відрізняються один від одного загальною тривалістю, тривалістю фаз, величинами 

витрат води (рис. 4.4). Тому у майбутньому для отримання стійких 

закономірностей необхідно буде проаналізувати декілька різних довготривалих 

циклів. На жаль, сьогодні для багатьох річок України такий аналіз виконати 

неможливо. Крім того, на формування стоку води гірських річок значний вплив 

мають азональні чинники (експозиція схилів, залісеність, геологічна будова 

водозбору тощо), які можуть на окремих водозборах порушувати загальні 

закономірності стоку води.  

Залежно від фази водності змінюється перший місяць багатоводного сезону. 

Так, для поста р. Сіверський Донець – м. Лисичанськ для багатоводної фази 

першим місяцем нелімітуючого періоду є квітень, а для маловодної фази – 

березень. 
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р. Десна – м. Чернігів (лісова зона) 

 
  

р. Сіверський Донець – м. Лисичанськ (степова зона) 

  

р. Тиса – смт Вилок (Карпати) 

  
р. Біюк-Узенбаш – с. Щасливе (Крим) 

 
 

а) б) 

Рисунок 4.4 – Інтегральні криві відхилень середньорічного стоку води (а) 

та строки і тривалість періодів водогосподарського року (б) деяких річок 

України у різні фази водності [139] 
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Отже, при визначенні строків, тривалості періодів і сезонів 

внутрішньорічного розподілу стоку води річок без урахування циклічних 

коливань можуть виникати похибки. Таким чином, достовірно визначити строки 

періодів і сезонів водогосподарського року річки можна при наявності в ряду 

спостережень хоча б одного репрезентативного періоду – маловодної і 

багатоводної фаз довготривалих циклічних коливань стоку води. Саме тому, у 

наступному підрозділі було виконано дослідження строків, тривалості періодів, 

сезонів внутрішньорічного розподілу водного стоку річок України на основі 

аналізу даних за весь період спостережень і з урахуванням циклічних коливань. 

 

4.3 Сучасні строки, тривалість періодів і сезонів водогосподарського року 

 

У наших роботах [136, 140] отримання схем внутрішньорічного розподілу 

стоку води річок відбувалося за осередненими за багаторічний період значеннями 

середньомісячних витрат води по гідрологічних постах в басейнах річок, які на 

суміщених хронологічних графіках мають синхронні коливання, що свідчить про 

однорідність отриманих багаторічних усереднених даних та однаковість 

тенденцій їхнього внутрішньорічного розподілу. Приклад таких коливань для 

деяких гідрологічних районів наведено на рис. 4.5.  

За синхронними коливаннями середньомісячних витрат води річок України 

отримано 10 основних схем внутрішньорічного розподілу стоку води та визначено 

межі і тривалість гідрологічних сезонів річок України (рис. 4.6, табл. 4.2). 

Порівняльний аналіз отриманих результатів з даними, що наводяться в 

монографіях «Ресурсы поверхностных вод СССР», том 6, які вийшли друком в 

період з 1966 по 1971 рр. показав, що сучасні межі і тривалість гідрологічних 

сезонів річок України зазнали істотних змін. Наприклад, для річок Поліського 

району змінився перший місяць багатоводного сезону (з березня на лютий), межі і 

тривалість лімітуючого сезону.  

 

 



 156 

  

  

Рисунок 4.5 – Усереднені за багаторічний період середньомісячні витрати води 

деяких річок України [140]: а) Дністерсько-Тиський підрайон: 1 – р. Ріка – смт Міжгір’я; 

2 – р. Тересва – с. Усть-Чорна; 3 – р. Тиса – м. Рахів; 4 – р. Стрий – смт Верхнє Синьовидне; 5 

– р. Луква – с. Бондарів; 6 – р. Бистриця- Солотвинська – м. Івано-Франуівськ; б) Бузько-

Донецький район: 7 – р. Синюха – с. Синюхин Брід; 8 – р. Кодима – с. Катеринка; 9 – р Мерло 

– с. Богодухів; 10 – р. Оріль – с. Степанівка; 11 – р. Лопань – с. Козача Лопань; 12 – р. Деркул 

– м. Біловодськ; в) Самарсько-Приазовський район: 13 – р. Солона – с. Новопавлівка; 14 – 

р. Кільчень – с. Олександрівка; 15 – р. Казенний Торець – смт Райське; 16 – р. Лугань – 

м. Зимогір’я; 17 – р. Берда – с. Захарівка; 18 – р. Кальчик – с. Кременівка; г) Деснянсько-

Псельський район: 19 – р. Сейм – с. Мутин; 20 – р. Снов – с. Щорс; 21 – р. Сула – м. Ромни; 

22 – р. Псел – м. Суми; 23 – р. Удай – м. Прилуки; 24 – р. Хорол – м. Миргород 

 

Такі відмінності пояснюються, передусім тим, що в монографіях 

дослідження виконано за короткими рядами спостережень, для яких на той час не 

простежувався повний цикл довготривалих циклічних коливань середньорічного 

стоку води (рис. 4.7). Крім того, відрізняються подекуди і методичні підходи, що 

застосовані в даному дослідженні. При визначенні складових внутрішньорічного 

розподілу стоку води річок основна увага приділялася лімітуючому періоду та 

сезону, оскільки достовірне їхнє визначення є дуже важливим з точки зору 

водогосподарського використання сезонного стоку води. Саме тому, Поліський 

гідрологічний район було поділено на Західний та Східний підрайони, а Ужсько-

Боржавський район не включено підрайоном до Карпатського району. Хоча 
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можна помітити, що для Східного підрайону середньомісячні витрати води з 

травня по липень, а для Ужсько-Боржавського району з червня по липень не 

перевищують норму стоку води. 

   

   

   

   

   

Рисунок 4.6 – Схеми поділу водогосподарського року на періоди та сезони для 

окремих гідрологічних районів та підрайонів на території України [140] 
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Таблиця 4.2 Межі та тривалість основних гідрологічних сезонів на території України [140] 

Район, підрайон 
Водогоспода- 

рський рік 

Нелімітуючий 

період 

Лімітуючий  

період 

Нелімітуючий 

сезон 

Лімітуючий 

сезон 

І – Поліський 

II - I 

II – V 

В (4) 

VI – I 

Л - О - З (8) 

XI – I 

З (3) 

VI – X 

Л - О (5) І a – Західний підрайон 

I б – Східний підрайон 
II – VII 

В - Л (6) 

VIII – I 

О - З (6) 

XII – I 

З (2) 

VIII – XI 

О (4) 

ІІ – Деснянсько-Псельський район ІІІ - ІІ 
III – V 

В (3) 

VI – II 

Л - O - З (9) 

XII – II 

З (3) 

IV – XI 

Л - О (6) 

III – Західнобузький район II - I 
II – VII 

В - Л (6) 

VIII – I 

О - З (6) 

XI – I 

З (3) 

VIII – X 

О (3) 

ІV – Дністерсько- Бузький район III - II 
III – V 

В (3) 

VI – II 

Л - O - З (9) 

VI – XI 

Л - О (6) 

XII –II 

З (3) 

V – Бузько-Донецький район II - I 
II – IV 

В (3) 

V – I 

Л - O - З (9) 

XI – I 

З (3) 

V – X 

Л - О (6) 

VI – Ужсько-Боржавський район III - II 
III – VII 

В - Л (5) 

VIII – II 

О - З (7) 

XI – II 

З (4) 

VIII – X 

O (3) 

VI – Карпатський район 

III - II 

III – VII 

В - Л (5) 

VIII – II 

О - З (7) 

VIII – XII 

O (5) 

I – II 

З (2) 

VII а – Верхньо-Дністерський 

підрайон 

III – VII 

В - Л (5) 

VIII – II 

О - З (7) 
- 

VIII – II 

О - З (7) 

VII б – Днісетрсько-Тиський 

підрайон 

III – VII 

В - Л (5) 

VIII – II 

О - З (7) 

VIII – XII 

O (5) 

I – II 

З (2) 

VII в– Сіретсько-Прутський 

підрайон 

III – IX 

В - Л (7) 

X – II 

О - З (5) 
- 

X – II 

О - З (5) 

VIII – Причорноморський район II - I 
II – IV 

В (3) 

V – I 

Л - О - З (9) 

XІІ – І 

З (2) 

V – ХI 

Л - О (7) 

IX – Самарсько-Приазовський район 

I - XII 

I – IV 

В (4) 

V-XII 

Л - O - З (6) 

XI – XII 

З (2) 

V – X 

Л - О (6) IX а – Самарcький підрайон 

IX а – Донецько-Приазовський 

підрайон 

I – V 

В (5) 

VI – XII 

Л - O - З (7) 

XI – XII 

З (2) 

VІ – X 

Л - О (5) 

X – Кримський район XII - XI 
XII - V 

З – В (6) 

VI – XI 

Л - О (6) 
- 

VI - XI 

Л - О (6) 

Примітка: чисельник – межі сезонів; знаменник – назва сезонів (В – весна, Л – літо, О – осінь, З – зима) та їхня тривалість (кількість місяців) 1
5
8
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Рисунок 4.7 – Інтегральні криві відхилень середньорічного стоку води деяких 

річок [140]: а) Поліський район: 1 – р. Стир – м. Луцьк; 2 – р. Тур’я – м. Ковель; 3 – р. 

Горинь – с. Оженін; 4 – р. Случ – м. Сарни; 5 – р. Уж – м. Коростень; 6 – р. Тетерів – 

м. Житомир; б) Дністерсько-Бузький район: 1 – р. Гнила Липа – смт Більшівці; 2 – р. Серет –

м. Чортков; 3 – р. Ушиця – с. Зинків; 4 – р. Іква – смт Стара Синява; 5 – р. Рів – с. Демидівка; 

6 – р. Південний Буг – с. Лелітка.  

 

Однак, середньомісячні витрати води цих місяців значно перевищують 

мінімальні витрати води, які були об’єднані у лімітуючий сезон. Таким чином, 

було підкреслено, що лімітуючий сезон має саме найменші витрати води за рік. 

Ужсько-Боржавський район серед усіх районів вирізняється такою 

особливістю: середньомісячні витрати води нелімітуючого сезону наближаються 

та перевищують норму стоку води. Основна причина цього – інтенсивні паводки 

холодного періоду року. І хоча паводковий режим водного стоку властивий для 

усіх річок Карпатського регіону, але саме для річок Ужсько-Боржавський району 

він має найбільш загрозливий характер.  

Досить цікавим виявився внутрішньорічний розподіл стоку води для 

Карпатських приток рр. Дністер та Тиса (правобережні притоки), які були 

об’єднані у Дністерсько-Тиський підрайон. Незважаючи на те, що басейни цих 

річок розділені гірськими хребтами, їхній внутрішньорічний розподіл має 

однакові риси (рис. 4.5 а). Для цих річок багатоводний період триває з березня по 

липень, осінній період характеризується паводками, а зима – найменшими 

витратами води за рік.  

Усереднена схема Сіретсько-Прутського підрайону показує, що 

середньомісячні витрати води першого місяця багатоводного сезону не 

перевищують норму стоку води. При розробці такої схеми було враховано, що 
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спостереження на більшості постів цього району було розпочато у другій 

половині ХХ ст., отже ряди спостережень не мають повного циклу 

довгострокових коливань. Тільки ряд спостережень на посту р. Прут – м. Чернівці 

має довготривалий період. Для цього ряду середньомісячні витрати води у березні 

перевищують норму стоку води. На багатьох інших постах середньомісячні 

витрати води у березні наближаються до норми стоку, що і відображає усереднена 

схема цього підрайону.  

Деякі особливості мають річки Причорноморського району, в який 

об’єднано річки між Дунаєм і Дністром, Дністром і Південним Бугом, а також 

річки нижньої частини басейну р. Південний Буг. Ці річки не дренують основні 

водоносні горизонти, тобто в них майже відсутнє підземне живлення. Улітку 

дощі, за винятком видатних, на водозборах поверхневого стоку не утворюють. 

Все це призводить до їхнього пересихання в літньо-осінній період. У зимовий 

період річки зазвичай перемерзають. На таких річках як Ялпуг, Когильник, Сарата 

в деякі роки влітку спостерігаються інтенсивні паводки. За рахунок цього для цих 

річок усереднені середньомісячні витрати води за червень-липень перевищують 

норму стоку. В той час, як для річок нижньої частини р. Південний Буг літні 

паводки є менш інтенсивними і не призводять до значного збільшення водності 

річок у літній період. Зазначимо, що історичних паводків рідкої забезпеченості за 

період спостережень на річках між Дунаєм і Дністром було всього 1-2. Отже, 

загалом для усіх річок Причорноморського району характерні однакові спільні 

риси внутрішньорічного розподілу стоку води.   

Слід зазначити, що деякі річки Бузько-Донецького регіону зазнають 

значного антропогенного навантаження, внаслідок чого спостерігається 

порушення їхнього природного режиму. До таких річок, перш за все, відносяться 

Трубіж, Супій, Тясмин та інші. До того ж, ці річки мають короткі ряди 

спостережень. Отже, визначений внутрішньорічний розподіл стоку води цих річок 

носить досить умовний характер. 
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4.4 Районування водозборів річок України за типами внутрішньорічного 

розподілу водного стоку 

 

Районування річкових водозборів України за типами внутрішньорічного 

розподілу стоку води було виконано в ГІС MapInfo та представлено у нашій 

роботі [140] (рис. 4.8). Для полізональних річок, водний стік яких формується в 

різних фізико-географічних зонах, відбувається трансформація 

внутрішньорічного розподілу стоку води внаслідок накладання різночасових фаз 

водного режиму їхніх приток. Тому при районуванні відомості про 

внутрішньорічний розподіл стоку води полізональних річок не 

використовувалися. Наведене районування дає лише загальне уявлення про типи 

внутрішньорічного розподілу стоку води тільки для річок, на яких ведуться 

спостереження, і не може бути використано для малих річок. Це пояснюється тим, 

що мережа гідрологічних спостережень на річках України розміщена вкрай 

нерівномірно і охоплює переважно середні та великі річки.  

Деякі території взагалі не мають спостережень на річках. На рис. 4.8 такі 

території позначені білим кольором. Відсутність спостережень в пониззі р. Дніпро 

можливо і є виправданою, оскільки ця територія має безстічні райони. Однак така 

ситуація не є виправданою для території між р. Дністер та р. Прут. Зрозуміло, що 

праві притоки р. Дністер (нижче с. Нижнів) та ліві притоки р. Прут (нижче 

р. Чорнява) є малими річками і, відповідно, не вносять будь-якого значного 

впливу на водність рр. Дністер та Прут. Однак, відсутність спостережень на цих 

річках робить цю територію невивченою з гідрологічної точки зору. Ситуацію не 

рятує наявність єдиного гідрологічного посту на р. Чорнява (с. Любківці), 

оскільки цей пост має короткий ряд спостережень (з 1984 р.). Складна ситуація і з 

річками Причорномор’я, на більшості яких спостереження були припинені 

наприкінці 80-х – на початку 90-х роках ХХ ст. На теперішний час тут є тільки 

два пости спостережень: р. Тилігул (с. Березівка) та р. Великий Куяльник 

(с. Северинівка). Спостереження на останньому посту розпочаті з 1986 р.  
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Рисунок 4.8 – Районування річкових водозборів України за типами внутрішньорічного розподілу стоку води [140]: 

І – Поліський район (І а – Західний підрайон, І б – Східний підрайон), ІІ – Деснянсько-Псельський район, ІІІ – Західнобузький район, ІV 

– Дністерсько- Бузький район, V – Бузько-Донецький район, VI – Ужсько-Боржавський район, VIІ – Карпатський район (VII а – 

Верхньо-Дністерський підрайон, VII б – Дністерсько-Тиський підрайон, VII в – Сіретсько-Прутський підрайон), VIII – 

Причорноморський район, IX – Самарсько-Приазовський район (IX а – Самарcький підрайон, IX б – Донецько-Приазовський підрайон), 

X – Кримський район. 

1
6
2
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У досліджені використані дані по закритих постах спостережень для 

одержання хоча б наближеного уявлення про внутрішньорічний розподіл стоку 

води річок цього району. Загалом внутрішньорічний розподіл стоку води річок 

України підпорядковуються фізико-географічній зональності, на яку впливають 

висотна поясність та індивідуальні особливості водозборів річок. 

Враховуючи вищенаведене можна зробити наступні висновки: 

– Більшість рядів спостережень середньомісячних витрат води річок України 

є однорідними. Винятком є деякі річки, які мають значний антропогенний вплив 

(гідроелектростанції, забір води тощо). Для річок з повним циклом 

довгострокових коливань середньомісячних витрат води, тобто з маловодною та 

багатоводною фазами, характерні стаціонарні ряди спостережень, для інших – 

квазістаціонарні.  

– Середньомісячні витрати води річок України кожної фізико-географічної 

зони характеризуються синхронними коливаннями. 

– Залежно від фаз водності середньорічного стоку відбувається 

внутрішньорічний перерозподіл стоку води. Для рівнинних річок в маловодну 

фазу водності по відношенню до багатоводної спостерігаються менші витрати 

води за період весняного водопілля і більші витрати води за період літньо-

осінньої межені. Для гірських річок можна помітити, що багатоводна фаза по 

відношенню до маловодної фази характеризується меншими витратами води за 

період сніго-дощових паводків і більшими – за період дощових паводків.  

– За синхронними коливаннями середньомісячних витрат води річок 

України отримано 10 основних схем внутрішньорічного розподілу стоку води на 

основі аналізу даних за весь період спостережень з урахуванням циклічних 

коливань. Визначено сучасні строки, тривалість періодів, сезонів 

внутрішньорічного розподілу водного стоку річок України. 

– Виконано районування річкових водозборів України за сучасними типами 

внутрішньорічного розподілу стоку води і з застосуванням ГІС MapInfo.  
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РОЗДІЛ 5 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕНДЕНЦІЙ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВОДИ  

РІЧОК УКРАЇНИ 

 

 

5.1 Умови формування максимального стоку води річок 

 

Територія України характеризується різноманіттям природних умов, що 

відбивається на формуванні максимального стоку води річок та його просторово-

часової мінливості. Відповідно до фізико-географічної зональності і умов 

формування максимального стоку води розрізняють річки з весняним водопіллям 

та паводковим режимом. Для рівнинних річок (лісова, лісостепова, степова зони) 

максимальні витрати води формуються у період проходження весняного 

водопілля, яке є основною характерною фазою гідрологічного режиму. На 

рівнинних річках України у різні роки у період весняного водопілля формується 

від 40 до 80 % річного стоку води. На гірських річках Карпат та Криму 

спостерігається паводковий режим водного стоку. На цих річках розрізняють 

паводки холодного і теплого періодів, а за генезисом формування снігового, 

дощового та змішаного походження. У теплу пору року паводки формується за 

рахунок випадіння дощів різної інтенсивності. Паводки холодної пори року 

переважно характеризуються змішаним живленням (дощовим та сніговим). На 

гірських річках Карпат паводки змішаного походження відносять до весняного 

водопілля, виходячи з календарного часу [189-192].  

Річки кожної фізико-географічної зони мають свої особливості формування 

максимального стоку води. Так, на гірських річках Карпат унаслідок нестійкого 

термічного режиму та частих переходів у зимовий період від від’ємних до 

додатних температур повітря у грудні-лютому спостерігаються відлиги під час 

яких формується стік змішаного походження (від танення снігу та рідких опадів). 

При цьому, утворюються високі паводки, які характеризуються найвищими 
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витратами води за рік та у багаторічному розрізі. Іноді такі паводки набувають 

катастрофічного характеру, які несуть загрози не тільки для господарства регіону, 

але і для життя людей. Карпати є самим паводконебезпечним регіоном 

України [189].  

Особливістю річок Криму є деформація їхніх русел, наявність карсту 

(регулює поверхневий та підземний стік річок), а також регулюючий вплив 

штучних водойм. У період з грудня до квітня формуються паводки змішаного 

походження, максимальні витрати води яких часто бувають найбільшими за рік. У 

формуванні цих паводків велику питому вагу мають дощові води. Утворення 

максимумів за рахунок тільки талої води майже не спостерігається тому, що на 

переважній частині території не відбувається значного накопичення снігу. Разом з 

тим, в окремі роки можуть утворюватися снігові паводки, внаслідок інтенсивного 

танення снігу. Такі паводки є невисокими, а їхні витрати води не є 

максимальними за рік [192].  

Водність рівнинних річок у весняний період зумовлюється величиною 

снігозапасів, характером сніготанення, зволоженістю водозборів річок, кількістю 

рідких опадів у період весняного водопілля. Річка Дніпро протікає з півночі на 

південь через ряд географічних зон, які істотно відрізняються за кліматичними та 

гідрогеологічними умовами, що зумовлює відмінності між річками північної та 

південної частин басейну. Правобережні притоки річки Прип’ять та річки басейну 

Десни знаходяться в зоні достатнього зволоження, що зумовлює високий 

весняний стік. У живленні цих річок головна роль належить талим водам, які у 

середньому складають 65 % річного стоку. При просуванні на південь умови 

живлення річок у басейні р. Дніпро погіршуються, за рахунок зниження кількості 

опадів, снігозапасів та збільшення випаровування. Однак, максимальні витрати 

води також формуються у період весняного водопілля. На величину 

максимальних витрат води самої р. Дніпро впливає також збіг або зміщення у часі 

максимальних витрат води, які сформувалися у Верхньому Дніпрі та на його 

основних притоках – Сож, Прип’ять, Десна [190].  
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Річки басейну Сіверського Донця та річки Приазов’я знаходяться у 

лісостеповій та степовій зонах і відзначаються різними умовами формування 

стоку весняного водопілля. Так, річки Північно-Донецького району протікають в 

зоні відносно стійкого зимового режиму, який іноді переривається короткими 

відлигами, які не утворюють поверхневого стоку води. Весняне водопілля на 

малих річках проходить дружно. Іноді дощі порушують природний хід весняного 

водопілля, але їхня доля не перевищує 10 %. Річки правобережжя Сіверського 

Дінця та Приазов’я протікають у зоні нестійкого зимового режиму, який в окремі 

роки порушується досить тривалими відлигами зі значним підвищенням 

температури повітря. У цей час відбувається танення снігу та формуються зимові 

паводки різної інтенсивності. Завдяки цьому весняні водопілля часто бувають 

невисокі [191].  

У басейні р. Південний Буг у зимовий та весняний періоди рідкі опади 

випадають не часто і формують незначний додатковий стік. Отже, річки цього 

басейну характеризуються чітко вираженим однопіковим весняним водопіллям, 

під час якого проходить від 50 до 70 % річного стоку [189]. 

Дослідження максимального стоку води річок має наукове й практичне 

значення. Знання щодо умов формування екстремальних значень максимального 

стоку води, частоти їхньої появи, багаторічних тенденцій тощо є одними із 

найголовніших у практиці проектних та оперативних робіт. Зазначимо, що 

недостатньо надійні розрахунки, прогнозування максимального стоку води 

можуть не тільки привести до матеріальних втрат у результаті руйнування 

гідротехнічних споруд, але й спричинити несподівані катастрофічні наслідки для 

населених пунктів, що може призводити до людських жертв. Отже, дуже важливо 

мати сучасні й достовірні знання щодо максимального стоку води річок. 

Ґрунтовні дослідження максимального стоку води річок України проводилися в 

роботах [189-192, 109, 110, 195, 260, 381-385], але з того часу тривалість рядів 

спостережень за максимальним стоком води для переважної більшості 

гідрологічних постів збільшилась. Тому актуальною задачею є дослідження 

багаторічних просторово-часових тенденцій максимального стоку води річок, 
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отримання їхніх сучасних статистичних параметрів та порівняльний аналіз з 

раніше отриманими даними, що надає змогу виявляти можливі зміни та 

проаналізувати причини таких змін. Такі дослідження було виконано в наших 

роботах [114, 116, 118, 119, 122, 126, 129, 132, 133, 135, 145, 386-388].    

 

5.2 Багаторічні тенденції максимального стоку води весняного водопілля 

та паводків змішаного походження 

 

Весняне водопілля є однією із важливих фаз гідрологічного режиму річок, в 

яку найчастіше спостерігаються найбільші в році витрати води. Отже, 

дослідження багаторічних тенденцій максимальних витрат води, термінів 

проходження та тривалості водопілля, а також умов його формування є важливим 

завданням.  

У більшості публікацій, присвячених дослідженням багаторічних коливань 

максимального стоку води весняного водопілля річок України, наведено 

результати, які вказують на порушення стаціонарності та однорідності рядів 

спостережень. Виконаний у наших роботах [114, 116, 118, 119, 126, 129, 132, 145] 

аналіз однорідності максимальних витрат води весняного водопілля для 

рівнинних річок також показав, що на основі аналізу тільки за сумарною кривою 

більшість рядів спостережень можна віднести до неоднорідних (приклад на 

рис. 5.1). Вигляд сумарних кривих максимальних витрат води весняного 

водопілля рівнинних річок указує на те, що для всіх річок є точка перегину, після 

якої змінюється тенденція максимального стоку води. Крім того, сумарні 

значення витрат води значно відхиляються від прямої лінії, але одночасно ніби 

утворюють своєрідну дугу. Такий вигляд сумарних кривих свідчить про 

відсутність односпрямованих стійких тенденцій максимальних витрат води 

весняного водопілля рівнинних річок України. Для всіх річок сумарні криві мають 

подібний вигляд, хоча річки й розташовані в різних фізико-географічних зонах. 

Отже, для виявлення причин такої особливої тенденції максимальних витрат води 
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весняного водопілля рівнинних річок було побудовано інтегральні криві 

відхилень (приклад на рис. 5.2).  

 

   

 
  

   

Рисунок 5.1 – Сумарні криві максимальних витрат води весняного водопілля для 

деяких рівнинних річок [145] 

 

Їхній аналіз показав, що для всіх рівнинних річок у період 1967-1970 рр. 

відбувся перехід від багато- до маловодної фази гідрологічного циклу, яка триває 

дотепер та закінчення якої неможливо спрогнозувати [114]. Як зазначено в роботі 

[380], в різні за водністю фази циклічних коливань спостерігаються 

різнонаправлені зміни водного стоку: у багатоводні періоди водний стік 

підвищується, а в маловодні – знижується. Крім того, ці фази водності мають 
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значну різницю і в середніх значеннях. Також максимальний стік води річок має 

значну мінливість, а його величини в декілька разів перевищують значення 

середньорічного та мінімального стоку води.  

 

  

  

Рисунок 5.2 – Інтегральні криві відхилень максимальних витрат води весняного 

водопілля для деяких рівнинних річок [145] 

 

Ще однією особливістю максимального стоку води весняного водопілля 

рівнинних річок є велика тривалість багаторічних фаз циклічних коливань. Так, 

ряд максимальних витрат води весняного водопілля на гідрологічному посту 

р. Десна - м. Чернігів, спостереження на якому проводяться з 1885 року, досі не 

має завершеної маловодної фази, яка розпочалася з 1970 року. Цей ряд 
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спостережень також не має і завершеної багатоводної фази коливань, оскільки 

спостереження розпочалися в період, коли багатоводна фаза вже тривала. Отже, 

ряд максимальних витрат води весняного водопілля на гідрологічному посту 

р. Десна - м. Чернігів, спостереження на якому проводяться впродовж 125 років 

(1885-2010 рр.), не має повного циклу багаторічних коливань.  

Наявність у рядах спостережень максимальних витрат води весняного 

водопілля рівнинних річок тільки багатоводної і маловодної фаз циклічних 

коливань, їхня значна тривалість, а також істотна мінливість максимального стоку 

води і призводить до дугоподібної форми сумарних кривих зі значним 

відхиленням від прямої лінії. Тому, на основі аналізу вигляду сумарних кривих та 

інтегральних кривих відхилень можна зробити висновок, що неоднорідність має 

не антропогенний, а природний характер, обумовлений циклічністю 

максимального стоку води весняного водопілля рівнинних річок, тобто вона має 

тимчасовий характер і виникає тільки при суміщеному аналізі різних фаз водності 

(багато- і маловодної). Такі ряди спостережень можна віднести до 

квазіоднорідних.  

Наслідком відсутності повного циклу багаторічних коливань у рядах 

спостережень за максимальним стоком води весняного водопілля рівнинних річок 

є їхня нерепрезентативність для коректного визначення середнього значення. Це 

призводить до того, що більшість дослідників такі ряди відносять до 

нестаціонарних. Разом з тим, з подовженням рядів спостережень, вони набудуть 

репрезентативності – наявності хоча б одного повного циклу багаторічних 

коливань, що дозволить визначити стале середнє значення рядів спостережень. 

Приклад зміни середнього значення рядів спостережень залежно від наявності або 

відсутності репрезентативного періоду було показано у табл. 4.1, розділ 4, п. 4.1. 

Отже, на сьогодні ряди спостережень максимальних витрат води весняного 

водопілля рівнинних річок можна віднести до тимчасово квазістаціонарних.  

Отримані результати підтверджено аналізом багаторічних тенденцій 

основних кліматичних чинників формування максимальних витрат води 

весняного водопілля рівнинних річок, які було виконано у наших роботах [116, 
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118, 119, 126, 129, 132]. Так, для басейну р. Десна було проаналізовано ряди 

спостережень максимальних витрат води весняного водопілля, максимальних 

запасів води в снігу, суми від’ємної та додатної температури повітря за зимовий 

період, суми опадів за період весняного водопілля за даними 6 гідрологічних 

постів (р. Десна – м. Чернігів, р. Десна – с. Розльоти, р. Івотка – с. Івот, р. Снов – 

с. Носівка, р. Сейм – с. Мутіно, р. Клевень – с. Шарпівка) та 10 метеорологічних 

станцій (Білопілля, Глухів, Дружба, Конотоп, Ніжин, Остер, Покошичі, 

Семенівна, Чернігів, Щорс) на території України, а також 2 гідрологічних постів 

(р. Десна – м. Брянськ, р. Сейм - м. Рильськ) і 9 метеорологічних станцій 

(Богородицьке-Феніно, Брянськ, Жуківка, Курськ, Обоянь, Понирі, Рильськ, Спас-

Деменськ, Трубчевськ) на території Російської Федерації (рис. 5.3). 

 

 

Рисунок 5.3 – Розміщення гідрологічних постів та метеостанцій у басейні 

р. Десна [119] 
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На всіх метеорологічних і гідрологічних станціях у басейні р. Десна 

спостерігаються синхронні коливання температури повітря, максимальних витрат 

води, атмосферних опадів та максимальних запасів води в снігу, хоча всі вони 

розташовані в різних частинах басейну (рис. 5.4). Це свідчить про однорідність 

умов їхнього формування.  

 

  
а) б) 

 
 

в) г) 

Рисунок 5.4 – Багаторічні тенденції максимальних витрат води (a), суми від’ємної 

температури повітря за зимовий період (б), максимальних запасів води в снігу (в), 

суми опадів за весняне водопілля (г) в басейні р. Десна [119] 

 

Аналіз однорідності кліматичних показників, виконаний за сумарними 

кривими, показав, що всі ряди спостережень є однорідними, оскільки будь-яких 

суттєвих точок перелому напрямків кривих не було виявлено (рис. 5.5). Аналіз 

інтегральних кривих відхилень показав, що для таких показників як максимальні 

запаси води в снігу та суми від’ємної температури повітря за зимовий період, 
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починаючи з 70-х років минулого століття, спостерігається спадаюча фаза 

циклічних коливань (рис. 5.6 а, в), тобто зменшення суми від’ємних температур 

призводить до зменшення твердих опадів і, як наслідок, зменшення максимальних 

запасів води в снігу.  

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 5.5 – Сумарні криві суми від’ємної температури повітря за зимовий 

період (a, б), максимальних запасів води в снігу (в), суми опадів за період 

весняного водопілля (г) в басейні р. Десна [132] 

 

Усе це й обумовлює зменшення максимальних витрат води в басейні 

р. Десна, починаючи з 1970 р. Разом з тим, суми опадів за період весняного 

водопілля та суми додатної температури повітря за зимовий період навпаки мають 

зростаючу фазу циклічних коливань з 1986-1988 рр. (рис. 5.6 б, г). Однак, 

зростання цих показників не має суттєвого впливу на формування весняного 

водопілля, оскільки у роботі [389] було показано, що в басейні р. Десна частка 

опадів, що випадає за період весняного водопілля у загальному стоці водопілля 

складає лише 12-20 %.  
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Рисунок 5.6 – Інтегральні криві відхилень максимальних запасів води в снігу (а), 

суми опадів за період весняного водопілля (б) та суми від’ємної (в) і додатної (г) 

температури повітря в басейні р. Десна [132] 

 

Результати аналізу багаторічних тенденцій кліматичних чинників 

формування весняного водопілля для р. Десна узгоджуються з результатами, які 

наведено в роботах Шакірзанової Ж.Р., Казакової А.О. [390, 391] для інших 

рівнинних річок України. Авторами встановлено, що багаторічний хід 

гідрометеорологічних чинників та стокових характеристик весняного водопілля 

свідчать про циклічність їхнього коливання. Циклічність коливань кліматичних 

чинників формування весняного водопілля річок Дунай та Десна також показано 

у роботах [48, 49], в яких було виконано класифікацію гідрографів за подібною 

формою і показано, що наявність у тривалому ряді спостережень за водним 

стоком класів гідрографів, схожих за формою, вказує на те, що час від часу на 

водозборі річки повторюються схожі умови формування водного стоку завдяки 

циклічності кліматичних і, як наслідок, гідрологічних процесів.  
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Разом з тим, аналіз однорідності максимальних витрат води паводків 

холодного періоду року для гірських річок Карпат та Криму виявив їхню 

однорідність (рис. 5.7).  

 

   

   

   

   

Рисунок 5.7 – Сумарні криві максимальних витрат води паводків холодного 

періоду року для деяких гірських річок Карпат та Криму [145] 
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На сумарних кривих максимальних витрат води паводків холодного періоду 

року гірських річок можна помітити деякі відхилення, втім такі відхилення є 

незначними й вони не є однонаправленими. Як виявив аналіз інтегральних кривих 

відхилень максимальних витрат води паводків холодного періоду року гірських 

річок, такі відхилення пов’язані з циклічними коливаннями, але на відміну від 

рівнинних річок, фази циклічних коливань гірських річок мають значно меншу 

тривалість (рис. 5.8).   

 

  

  

Рисунок 5.7 – Інтегральні криві відхилень максимальних витрат води паводків 

холодного періоду року для деяких гірських річок Карпат та Криму [145] 

 

Ряди спостережень максимальних витрат води паводків холодного періоду 

року гірських річок Карпат та Криму є однорідними й стаціонарними. Зазначимо, 

що багаторічні тенденції річок Криму, які зазнають значного антропогенного 

навантаження, все ж таки зберігають природний коливальний характер.  

Враховуючи вищенаведене можна зробити наступні висновки: 
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– Ряди спостережень максимальних витрат води весняного водопілля 

рівнинних річок України можна віднести до квазіоднорідних та 

квазістаціонарних, що пояснюється наявністю в рядах тільки багатоводної й 

маловодної фаз циклічних коливань, їхньою значною тривалістю, а також 

істотною мінливістю максимального стоку води. Квазіоднорідність і 

квазістаціонарність рядів спостережень має тимчасовий характер і виникає тільки 

в разі суміщеного аналізу різних фаз водності (багато- і маловодної).  

– Багаторічні тенденції кліматичних чинників формування максимальних 

витрат води весняного водопілля рівнинних річок України характеризуються 

циклічними коливаннями. Спадаюча фаза циклічних коливань максимальних 

запасів води в снігу та суми від’ємної температури повітря за зимовий період, 

починаючи з 70-х років ХХ століття, призводить до зменшення максимальних 

витрат води весняного водопілля рівнинних річок.  

– Ряди спостережень максимальних витрат води холодного періоду року 

гірських річок Карпат та Криму є однорідними, оскільки їхні сумарні криві не 

мають суттєвих відхилень у напрямках, окрім річок зі значним антропогенним 

навантаженням, хоча їхні багаторічні тенденції усе ж таки зберігають природний 

коливальний характер.  

– Ряди спостережень максимальних витрат води холодного періоду року 

гірських річок Карпат та Криму є стаціонарними, оскільки вони мають кілька 

повних циклів багаторічних коливань. На відміну від рівнинних річок, фази 

циклічних коливань максимального стоку води гірських річок мають значно 

меншу тривалість.  

 

5.3 Розрахункові характеристики максимального стоку води весняного 

водопілля, паводків змішаного походження та їхній просторовий розподіл 

 

Розрахункові характеристики максимального стоку води весняної повені та 

паводків змішаного походження мають важливе значення, оскільки саме в ці фази 

гідрологічного режиму річок зазвичай спостерігаються найбільші витрати води. 
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Отже, розрахункові характеристики максимального стоку води відіграють 

провідну роль при проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних 

споруд, моделюванні, прогнозуванні небезпечних повеней та паводків, розробки 

розрахункових формул тощо [260].  

У підрозділі 5.2 показано, що ряди спостережень максимального стоку води 

весняної повені та паводків змішаного походження річок України можна вважати 

однорідними та стаціонарними. Це дозволяє застосувати апарат математичної 

статистики і теорії функцій розподілу до рядів спостережень, тобто визначити їхні 

розрахункові характеристики різної ймовірності перевищення.  

Ряди спостережень максимального стоку води весняної повені та паводків 

змішаного походження річок України містять численні пропуски, які пов’язані з 

військовими подіями (громадянська і друга світова війни) та з реорганізацією 

мережі спостережень. Крім того, вони мають різну тривалість спостережень, 

внаслідок чого деякі з них не охоплюють роки з найбільшою водністю. Отже, для 

виконання розрахунків було здійснено відновлення та подовження рядів 

спостережень на основі застосування методу парної регресії за даними річок-

аналогів. Результати виконаних розрахунків наведено у додатку Д.  

Розрахунок ординат аналітичних кривих максимального стоку води 

весняної повені та паводків змішаного походження річок України та параметрів 

їхнього розподілу виконано у програмі HydroStatCalc2012, яка розроблена 

Державним гідрологічним інститутом Російської Федерації (м. Санкт-Петербург). 

Результати виконаних розрахунків наведено у додатку Е. Параметри аналітичних 

кривих розподілів (середнє багаторічне значення (Q ), коефіцієнт варіації (Cv), 

коефіцієнт асиметрії (Cs)) визначено методом найбільшої правдоподібності та 

методом моментів. Для більшості розрахунків параметри аналітичних кривих 

розподілів визначено методом найбільшої правдоподібності. Найкраща 

відповідність емпіричних точок і аналітичних кривих розподілу, як випливає з 

аналізу додатку Е, досягається методом найбільшої правдоподібності для кривої 

трипараметричного гамма-розподілу.  
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Отримані розрахункові параметри максимального стоку води весняної 

повені та паводків змішаного походження річок України дозволяють виконати 

їхнє узагальнення по території України шляхом картування. Найбільше практичне 

значення має картування таких характеристик як середньобагаторічний шар стоку 

води весняної повені та паводків змішаного походження, а також його 

коефіцієнту варіації, оскільки карти цих характеристик використовуються у 

нормативному документі, який регламентує визначення розрахункових 

гідрологічних характеристик, у тому числі, і при відсутності гідрометричних 

спостережень. Діючий картографічний матеріал, який широко застосовується у 

гідрологічних розрахунках був складений за даними спостережень до 1975 р. [109, 

110]. Зрозуміло, такі карти потребують оновлення.    

У роботі для побудови просторового розподілу середньобагаторічного шару 

стоку води весняної повені та паводків змішаного походження, а також його 

коефіцієнту варіації річок України використані методичні надбання, які детально 

описані у розділі 2, п. 2,5 та 2,7. Просторовій розподіл виконано у ГІС MapInfo 

Version 12 з використанням тріангуляційного методу, який дозволяє позбутися 

суб’єктивних чинників, автоматично отримувати значення гідрологічної 

характеристики у будь-який точці карти (рис. 5.8). Отримані результати наведено 

на рис. 5.8 та 5,9.  

Застосування принципу неперекривання водозборів річок і використання 

для дослідження переважно даних спостережень, які характеризують стік середніх 

річок призвело до майже відсутності залежності середньобагаторічного шару 

стоку води весняної повені та паводків змішаного походження, а також його 

коефіцієнту варіації від площ їхніх водозборів (рис. 5.10). Саме це й дозволило 

виконати просторовий розподіл цих характеристик. Зазначимо, що слабка 

залежність сформована переважно гірськими річками Криму. Детальна 

інформація про вибір водозборів річок для цього регіону наведена у розділі 3, 

п. 3.3. Для максимального стоку води ситуація погіршується наявністю значною 

кількості водосховищ, які здійснюють сезонне регулювання стоку, тобто 

безпосередньо впливають на величини максимального стоку води.  
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Рисунок 5.8 – Середньобагаторічний шар стоку води весняної повені та паводків змішаного походження річок України 
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Рисунок 5.9 – Просторовий розподіл коефіцієнтів варіації середньобагаторічного шару стоку води весняної повені та 

паводків змішаного походження річок України 
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Рисунок 5.10 – Залежність середньобагаторічного шару стоку води весняної 

повені та паводків змішаного походження (а), а також його коефіцієнту варіації 

(б) від площ водозборів для річок України 

 

Отже, наведене картування середньобагаторічного шару стоку води 

паводків змішаного походження річок Криму носить умовний характер, оскільки 

витримати вимоги щодо картування гідрологічних характеристик для цього 

регіону не є можливим.  

У цілому, побудовані інтерполяційні поверхні на рис. 5.8 та 5.9 можуть бути 

використані для дослідження максимального стоку весняної повені та паводків 

змішаного походження середніх річок України. Максимальний стік весняної 

повені та паводків змішаного походження середніх річок України 

підпорядковується фізико-географічній зональності, на яку впливають висотна 

поясність та індивідуальні особливості водозборів річок. Отримані карти суттєво 

деталізують особливості просторового розподілу максимального стоку води річок 

України. 

Враховуючи вищенаведене можна зробити наступні висновки: 

– Виконане відновлення та подовження рядів спостережень максимального 

стоку води весняної повені та паводків змішаного походження річок України на 

основі застосування методу парної регресії за даними річок-аналогів дозволило 

отримати більш достовірні його сучасні статистичні параметри. 
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– Для більшості рядів спостережень найкраща відповідність емпіричних 

точок і аналітичних кривих розподілу досягається методом найбільшої 

правдоподібності для кривої трипараметричного гамма-розподілу. 

– Розрахункові значення середньобагаторічного шару стоку води весняної 

повені та паводків змішаного походження, а також його коефіцієнту варіації річок 

України не залежать від площ їхніх водозборів, що дозволяє виконати картування 

цих параметрів. Однак, для річок Криму просторовий розподіл цих характеристик 

носить умовний характер, оскільки витримати вимоги щодо картування 

гідрологічних характеристик для цього регіону не є можливим. 

– Просторовий розподіл середньобагаторічного шару стоку води весняної 

повені та паводків змішаного походження, а також його коефіцієнту варіації річок 

України виконано з застосуванням принципу непререкривання водозборів річок у 

ГІС MapInfo Version 12 з використанням тріангуляційного методу, який дозволяє 

позбутися суб’єктивних чинників і автоматично отримувати значення у будь-який 

точці карти. 

 

5.4 Просторово-часові закономірності максимального стоку води дощових 

паводків 

 

Умови формування дощових паводків залежать від взаємодії 

метеорологічних чинників, які значно змінюються в часі та просторі і, які 

визначають характер випадіння зливових опадів (інтенсивність, тривалість, площа 

зрошення), а також чинників підстильної поверхні водозборів, які визначають 

величину втрат на інфільтрацію, швидкість та час добігання по схилах і руслу 

річок. Зрозуміло, що взаємодія цих чинників визначається фізико-географічними 

умовами території України [189-192].  

Для більшості рівнинних річок України дощові паводки мають величини 

максимальних витрат води нижчими за весняне водопілля. Винятком є тільки малі 

водозбори річок [30]. Сприятливі умови для формування дощових паводків 

спостерігаються на правих притоках р. Прип’ять, у басейні Західного Бугу, 
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верхів’ях Південного Бугу. У деяких басейнах річок дощові паводки взагалі не 

утворюються. Наприклад, у басейні р. Десна дощові паводки спостерігаються на 

невеликих водозборах, при умові випадіння інтенсивних зливових дощів, які 

охоплюють значну територію [190]. Найбільш несприятливі умови для 

формування дощових паводків спостерігаються у південній частині країни. До 

таких регіонів відносять річки Причорномор’я, Приазов’я, Нижнє Подніпров’я. 

Разом з тим, в цих районах іноді формуються паводки катастрофічного характеру, 

які утворюються при випадінні інтенсивних зливових дощів. Такі паводки 

наносять значні матеріальні збитки [30].     

Самим паводконебезпечним регіоном України є Карпати. Для цієї території 

характерні дуже різки коливання інтенсивності дощів за короткий проміжок часу, 

які чергуються із тривалими обліжними дощами, що охоплюють значні площі. 

Все це разом призводить до утворення паводків, максимальні витрати яких 

можуть перевищувати максимальні витрати паводків змішаного походження 

[30, 189]. Характерною рисою гірських річок Криму є також паводковий режим. 

Дощові паводки на цих річках утворюються після випадіння інтенсивних 

зливових опадів, внаслідок чого річки перетворюються на бурхливі потоки з 

витратами води, які у багато разів перевищують середньорічні значення [30].  

За аналізом сумарних кривих ряди спостережень максимальних витрат води 

дощових паводків річок України є однорідними, оскільки на графіках не було 

виявлено будь-яких істотних точок перелому (приклад на рис. 5.11), що свідчить 

про відсутність однонаправлених змін. Разом з тим, такі сумарні криві мають 

звивистий вигляд, який пояснюється тим, що дощові паводки характеризуються 

різким підняттям рівнів і, відповідно, витрат води на річках. Особливо помітно це 

проявляється на гірських річках, а також на рівнинних річках з невеликими 

площами водозборів. Крім того, звивистість сумарних кривих також 

обумовлюється відносно невеликою тривалістю фаз циклічних коливань 

максимального стоку води дощових паводків. Так, на інтегральних кривих 

відхилень, які наведено на рис. 5.12, дуже добре простежуються циклічні 
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коливання різної тривалості максимального стоку води дощових паводків на 

річках, які розташовані у різних фізико-географічних зонах.   

 

   

   

   

   

Рисунок 5.11 – Сумарні криві максимальних витрат води дощових паводків для 

деяких річок України 
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е) 

 
є) 

Рисунок 5.12 – Інтегральні криві відхилень максимальних витрат води дощових 

паводків для деяких річок України 

 

Ряди спостережень максимальних витрат води дощових паводків річок 

України є стаціонарними, оскільки їхні довготривалі циклічні коливання мають 

багатоводні та маловодні фази. Крім того, довготривалі циклічні коливання 

максимальних витрат води дощових паводків є синхронними та синфазними, 

окрім річок басейну Сіверського Дінця, річок Приазов’я та Криму (рис. 5.12 

в, е, є). Для останніх простежується синхронність коливань, але відсутня 

синфазність. Переважна більшість річок басейну Сіверського Дінця, річок 

Приазов’я та Криму має зарегульований стік, а також інші види антропогенного 

навантаження тощо. Можливо це й призводить до порушення синфазності 

коливань стоку. Можна також припустити й наявність деяких природних 

особливостей в цих регіонах. Для річок Криму простежується синфазність 

коливань у південних районах кримських гір (рис. 5.12 е).  

Враховуючи вищенаведене можна зробити наступні висновки: 

– Багаторічні тенденції максимальних витрат води дощових паводків річок 

України характеризуються циклічними коливаннями, які мають невелику 

тривалість (у середньому 20-30 років) у порівнянні з тривалістю циклічних 

коливань максимальних витрат води весняної повені рівнинних річок України.  
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– Ряди спостережень максимальних витрат води дощових паводків річок 

України є однорідними, оскільки їхні сумарні криві не мають суттєвих відхилень 

у напрямках.  

– Сумарні криві максимальних витрат води дощових паводків мають 

звивистий вигляд, який пояснюється тим, що дощові паводки характеризуються 

різким підняттям рівнів і, відповідно, витрат води на річках, а також невеликою 

тривалістю фаз циклічних коливань. 

– Ряди спостережень максимальних витрат води дощових паводків річок 

України є стаціонарними, оскільки їхні довготривалі циклічні коливання мають 

багатоводні та маловодні фази. 

– Довготривалі циклічні коливання максимальних витрат води дощових 

паводків є синхронними та синфазними, окрім річок басейну Сіверського Дінця, 

річок Приазов’я та Криму. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ПРОСТОРОВА-ЧАСОВА МІНЛИВІСТЬ МІНІМАЛЬНОГО СТОКУ  

РІЧОК УКРАЇНИ  

 

 

6.1 Умови формування мінімального стоку води річок 

 

Мінімальний стік є одним із основних понять, якими користуються в 

гідрології при аналізі й розрахунках стоку, а мінімальна витрата є однією з 

основних гідрологічних характеристик, яку потрібно розраховувати при 

проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд на річках. 

Мінімальні витрати води на річках спостерігаються у періоди низької водності, 

тобто у маловодний період року, який називається меженню.  

Межень − фаза водного режиму річки, яка щороку повторюється в одні і ті 

ж самі сезони і характеризується малою водністю, тривалим стоянням низьких 

рівнів води внаслідок значного зменшення живлення. У межень річки живляться 

переважно ґрунтовими (підземними водами). За часом настання межень буває 

літньою, зимовою та змішаною (літньо-осіння); за характером коливань рівнів та 

витрат – стійкою (рівнинні річки), нестійкою (гірські річки); за водністю – 

високою, низькою, а також тривалою або короткочасною [42].  

Основним джерелом живлення річок у меженний період є природні ресурси 

підземних вод, які формуються в тій зоні інтенсивного водообміну, яка 

знаходиться під впливом постійно дренуючої дії річкової мережі. Вона охоплює 

верхній поверх порівняно неглибоких безнапірних ґрунтових вод і напірних 

підземних вод, що знаходяться в сфері дренуючого впливу річкових систем та 

значних западин рельєфу. Запаси ґрунтових вод у річковому басейні помітно 

змінюються у часі, протягом меженного періоду, а також із року в рік залежно від 

кількості опадів, особливо у зимовий період, та інших кліматичних і 

гідрогеологічних чинників, а також господарської діяльності людини [392]. 
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Внаслідок фізико-географічних особливостей території України умови 

формування мінімального стоку річок України є дуже різноманітними. Так, для 

рівнинних річок найбільш вираженою є літньо-осіння межень, яка іноді 

порушується окремими підйомами рівнів води внаслідок випадіння дощів. Зимова 

межень є більш високою у порівнянні з літньо-осіньою, оскільки її формування 

відбувається на фоні підвищеного підземного притоку за рахунок осіннього 

зволоження, а також живлення талими водами в період відлиг [30].  

Для гірських річок Українських Карпат найбільш низька межень характерна 

для зимового періоду. У цей період річки переходять на підземне живлення. Літня 

межень є значно вищою за зимову, оскільки влітку часто випадають інтенсивні 

дощі, які викликають ризький підйом рівнів води, що призводить до переривання 

межені. Винятком є басейни річок Уж, Латориця та Боржава, для яких літня 

межень є нижчою за зимову (див. розділ 4, п. 4.3, рис. 4.6).  

Утворенню підземного стоку гірських річок Криму сприяє наявність карсту. 

Підземний стік на схилах гір виходить на поверхню у вигляді численних джерел, 

які дають початок головним річкам Криму, а саме: Альмі, Качі, Бельбеку, Чорній, 

Салгиру тощо. Для кримських річок літня межень плавно переходить у осіньо-

зимову, яка в окремі року може тривати до грудня-січня [192]. Така особливість 

меженного періоду кримських річок показана на сучасній схемі їхнього 

внутрішньорічного розподілу (див. розділ 4, п. 4.3, рис. 4.6).  

На формування мінімальних витрат води на річках суттєвий вплив має 

антропогенна діяльність, особливо створення водосховищ та ставків. 

Водосховища, які зазвичай створюються для ГЕС, призводять до збільшення 

мінімальних витрат води за рахунок попусків через греблю. Зазвичай, наявність 

ставків на річках призводить до зменшення мінімальних витрат води, оскільки 

відбувається перехоплення та акумуляція водного стоку як непроточними, так і 

проточними ставками. Ситуація значно погіршується в маловодні роки та періоди, 

особливо для малих річок, коли ставки перехоплюють увесь стік [393]. Зазначимо, 

що інші види антропогенної діяльності (забори, скиди води, меліорація тощо) 

також порушують природний режим мінімальних витрат води. Врахування всіх 
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цих чинників є досить складною і не завжди здійсненною задачею, що 

обумовлено значною кількістю невизначеностей їхнього впливу та відсутністю 

необхідних даних.  

 

6.2 Оцінювання часових багаторічних тенденцій мінімального стоку води 

 

У результаті різкого скорочення притоку поверхневих вод в річкову мережу 

наступає маловодна фаза гідрологічного циклу і в цей період спостерігаються 

найменші витрати води в річках, які можуть знижуватись до нульових значень. 

Дана проблема становить значний практичний інтерес в раціональному 

регулюванні стоку, адже знання особливостей розподілу річкового стоку в 

межень (зимову та літньо-осінню) насамперед необхідне для безперебійного 

водопостачання міст та сільських населених пунктів, гідроелектростанцій, 

судноплавства, залізничного транспорту тощо. Тому дослідження тенденцій 

мінливості мінімального стоку є актуальним та необхідним завданням. 

Особливого значення такі дослідження набувають в сучасний період, який 

характеризується підвищенням приземної температури повітря, і в який багато 

дослідників визначають суттєві зміни водного стоку річок [134]. 

Закономірності формування витрат води річок України протягом меженного 

періоду детально розглянуті у працях Курдова А.Г. [394], Лисенко К.А. [395], 

Владимирова А.М. [396], Лютика П.М. [397], Ромася І.М. [392, 398, 399], 

Соловей Т.В. [400], Лободи Н.С. [401], Гребеня В.В. [30], Липистої О.В., 

Диденко Г.В. [402] та ін. Однак, не зважаючи на те, що дослідженню процесів 

формування мінімального стоку річок України приділяють все більше уваги, все 

ж таки, проблема залишається в тому, що не всі річки України охоплені 

детальним дослідженням меженного стоку. Крім того, багаторічні тенденції 

мінімального стоку води річок досліджено недостатньо. Саме тому, у наших 

роботах [124, 134, 136, 403] було виконано аналіз просторово-часових тенденцій 

мінімального стоку води річок за гідролого-генетичним аналізом. Дослідження 
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виконано за даними спостережень щодо мінімальних 30-ти добових 

(середньомісячних) витрат води за літньо-осінню та зимову межень.  

Вигляд сумарних кривих мінімальних середніх 30-ти добових витрат води 

за літньо-осінню та зимову межень річок України зі стійким льодоставом показує, 

що більшість рядів спостережень можна віднести до неоднорідних (приклад на 

рис. 6.1). Сумарні значення мінімальних витрат води значно відхиляються від 

прямої лінії, але одночасно ніби утворюють своєрідну дугу. Зазначимо, що за 

своїм виглядом сумарні криві мінімальних середніх 30-ти добових витрат води 

схожі з виглядом сумарних кривих максимальних витрат води весняного 

водопілля рівнинних річок, але мають протилежну тенденцію (див. розділ 5, п.5.2, 

рис. 5.1). Для всіх річок сумарні криві мають подібний вигляд, хоча річки й 

розташовані в різних фізико-географічних зонах. На сумарних кривих 

мінімальних витрат води є точка перегину, після якої змінюється тенденція стоку 

води. Відхилення сумарних значень мінімальних витрат води від прямої лінії 

більш виражено в рядах спостережень, які мають коротку тривалість (рис. 5.1 

в, ж). Для більш тривалих рядів спостережень, наприклад, для р. Південний Буг – 

смт Олександрівка, р. Стир – м. Луцьк, тенденції мінімального стоку мають 

плавний коливальний характер (рис. 5.1 г, з, а, е). Такий вигляд сумарних кривих 

свідчить про відсутність односпрямованих стійких тенденцій мінімальних витрат 

води річок. Разом з тим, сумарні криві мінімальних середніх 30-ти добових витрат 

води за межень для річок з нестійким льодоставом показують інші тенденції 

(рис. 6.2). Так, для гірських річок Карпат, які мають нестійкий зимовий режим, що 

обумовлюється частими відлигами та випадінням дощів різної тривалості та 

інтенсивності на сумарних кривих не було виявлено суттєвих відхилень у їхніх 

напрямках, тобто такі ряди спостережень є однорідними. Винятком є річки, які 

мають значний антропогенний вплив та індивідуальні особливості формування 

мінімального стоку. Загалом, до таких річок належать річки Криму, Приазов’я, 

Сіверського Донця, Південного Бугу тощо. Отже, для виявлення причин 

особливих тенденції мінімальних витрат води річок надалі виконано аналіз 
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інтегральних кривих відхилень, які було побудовано для всіх рядів спостережень, 

які досліджувались.  

   

   

   

   

Рисунок 6.1 – Сумарні криві мінімальних середніх 30-ти добових витрат води за 

літньо-осінню (а, б, в, г, ґ, д) та зимову (е, є, ж, з, и, і) межень для деяких річок зі 

стійким льодоставом 
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Рисунок 6.2 – Сумарні криві мінімальних середніх 30-ти добових витрат води з 

нестійким льодоставом для деяких річок  

 

6.3 Циклічні коливання мінімального стоку води 

 

Аналіз інтегральних кривих відхилень мінімальних середніх 30-ти добових 

витрат води за літньо-осінню та зимову межень показав, що для всіх річок зі 

стійким льодоставом у період 1960-1970 роки відбувся перехід від мало- до 

багатоводної фази гідрологічного циклу, яка триває дотепер та закінчення якої 

неможливо спрогнозувати (рис. 6.3). Винятком є гірські річки Карпат, які мають 

інші циклічні коливання мінімальних витрат води в зимову межень (рис. 6.3 г) та 

деякі відмінності в коливаннях у літньо-осінню межень (рис. 6.3 б). Аналіз 

суміщених графіків інтегральних кривих відхилень показав, що у кожній фізико-

географічній зоні як в зимову, так і в літньо-осінню межень на більшості 

гідрологічних постів мінімальний стік води річок є синхронним і в переважній 

більшості – синфазним. Це свідчить про однорідність кліматичних умов їхнього 

формування. Разом з тим, для річок Карпат з нестійким льодоставом 

спостерігаються різноманітні циклічні коливання, які є асинхронними та 

асинфазними (рис. 6.4 а). Відмінності тенденцій мінімального стоку води 

карпатських річок можна пояснити особливостями підстильної поверхні 

водозборів, а саме гірським рельєфом, який значно порізаний річковими 

долинами (визначає своєрідні закономірності формування стоку, які 

проявляються в нерівномірності розподілу в басейні опадів, температури та 
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вологості повітря); експозицією схилів (навітряні схили отримують значно більшу 

кількість опадів, тимчасом як протилежні схили характеризуються зменшенням 

кількості опадів); наявністю великих лісових масивів (залісеність басейнів, яка в 

деяких частинах досягає 95%, що зменшує меженний стік) тощо [42, 395]. 

 

  

  

Рисунок 6.3 – Інтегральні криві відхилень мінімальних середніх 30-ти добових 

витрат води за літньо-осінню (а, б) та зимову (в, г) межень для деяких річок зі 

стійким льодоставом  

Циклічні коливання гірських річок Криму у переважній більшості 

характеризуються асинхронністю та синфазністю (рис. 6.4 б).   
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Рисунок 6.4 – Інтегральні криві відхилень мінімальних середніх 30-ти добових 

витрат води для деяких річок Карпат (а) та Криму (б) з нестійким льодоставом 

 

Так саме, як і максимальний стік води весняного водопілля рівнинних річок 

мінімальний стік води літньо-осіньої та зимової межені річок зі стійким 

льодоставом вирізняється значною тривалістю багаторічних фаз циклічних 

коливань. Аналіз найтриваліших рядів спостережень меженного стоку води, 

наприклад, рядів на гідрологічних постах р. Південний Буг – смт Олександрівка, 

р. Стир – м. Луцьк, р. Прут – м. Чернівці, р. Дністер – м. Заліщики тощо, показав, 

що вони не мають повного циклу коливань, тобто завершених багатоводної та 

маловодної фаз (рис. 6.3). Такі ряди є нерепрезентативними для коректного 

визначення середнього значення. Разом з тим, з подовженням рядів спостережень, 

вони набудуть репрезентативності – наявності хоча б одного повного циклу 

багаторічних коливань, що дозволить визначити стале середнє значення рядів 

спостережень. Отже, на сьогодні ряди спостережень мінімальних витрат води 

можна віднести до тимчасово квазістаціонарних та квазіоднорідних.  

Циклічні коливання мінімального стоку води за літньо-осінню та зимову 

межень є протифазними до циклічних коливань максимального стоку води 

весняного водопілля рівнинних річок (див. розділ 5, п. п.5.2, рис. 5.2).  
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Враховуючи вищенаведене можна зробити наступні висновки: 

– Ряди спостережень мінімальних витрат води річок України можна 

віднести до квазіоднорідних та квазістаціонарних, що пояснюється наявністю в 

рядах тільки маловодної й багатоводної фаз циклічних коливань, їхньою значною 

тривалістю. Квазіоднорідність та квазістаціонарність рядів спостережень має 

тимчасовий характер і виникає тільки в разі суміщеного аналізу різних фаз 

водності (мало- і багатоводної).  

– У рядах спостережень мінімальних середніх 30-ти добових витрат води за 

літньо-осінню та зимову межень для річок зі стійким льодоставом у період 1960-

1970 рр. відбувся перехід від мало- до багатоводної фази гідрологічного циклу. 

Винятком є мінімальний стік води за зимову межень гірських річок Карпат, які 

мають інші тенденції циклічних коливань.  

– У кожній фізико-географічній зоні як в зимову, так і в літньо-осінню 

межень на більшості гідрологічних постів мінімальний стік води річок є 

синхронним і в переважній більшості – синфазним, що свідчить про однорідність 

кліматичних умов їхнього формування.  

– Циклічні коливання мінімального стоку води за літньо-осінню та зимову 

межень є протифазними до циклічних коливань максимального стоку води 

весняного водопілля рівнинних річок. 

– Для річок Карпат з нестійким льодоставом мінімальні середні 30-ти 

добові витрати води мають різноманітні циклічні коливання, які є асинхронними 

та асинфазними, що можна пояснити особливостями підстильної поверхні 

водозборів.  

– Циклічні коливання мінімальних середніх 30-ти добових витрат води 

гірських річок Криму з нестійким льодоставом у переважній більшості 

характеризуються асинхронністю та синфазністю. 
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РОЗДІЛ 7 

 

МОЖЛИВІ ЗМІНИ ВОДНОГО СТОКУ РІЧОК УКРАЇНИ  

НА СЕРЕДИНУ ХХІ СТОЛІТТЯ  

 

 

Модельний комплекс Mike 11 було розроблено відділом гідродинаміки та 

водних ресурсів Технічного університету Данії в 1973 р. і з того часу відбувається 

постійне вдосконалення всіх його модулів. В останньому ж керівному документі 

ВМО з гідрологічної практики, який вийшов друком у 2009 р., програмні 

продукти MIKE by DHI рекомендовано для застосування всім національним 

гідрометеорологічним службам як найуспішніші моделювальні гідрологічні 

комплекси [11]. 

Mike 11 – професійний пакет програм для моделювання стоку та якості 

води, транспорту наносів у річках, естуаріях, системах каналів та інших водних 

об’єктах. Модель має модульну структуру, яка складається з наступних базових 

модулів: гідрологічного, гідродинамічного, адвекції-дисперсії та транспорту 

зв’язаних наносів, якості води, транспорту незв’язаних наносів. Кожен з цих 

модулів має додаткові більш детальні модулі.  

Гідродинамічний модуль (HD) є головним модулем у MIKE 11, тобто він 

формує основу для всіх інших модулів: прогнозу паводків, адвекції – дисперсії 

(перенесення та розповсюдження домішок), якості води, перенесення зважених 

наносів, прориву гребель. 

Гідрологічний модуль (RR) дозволяє моделювати стік води з водозбору 

річки, що утворюється від танення снігу, випадіння дощів, який у подальшому 

може бути використаний в якості бокового припливу у гідродинамічному модулі.  

Модуль адвекції-дисперсії (AD) та транспорту зв’язаних наносів дозволяє 

моделювати перенесення завислих та тягнених наносів, що є основою для 

визначення накопичення наносів у гідротехнічних спорудах, каламутності і якості 

води. 
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Модуль якості води (WQ) пов’язаний з модулем AD й розглядає процеси 

реакцій в багатокомпонентних системах, які включають розклад органічних 

речовин, фотосинтез, дихання рослин, нітрифікацію та обмін киснем з 

атмосферою. Масовий баланс параметрів розраховується для всіх точок з кроком 

у часі з застосуванням методу раціональної екстраполяції в інтегрованій 

двокровій процедурі с AD модулем. 

Кожен з модулів MIKE 11 має додаткові модулі, які є більш детальними. 

Модульна структура MIKE 11 відкриває значні можливості для користувача: 

- кожен модуль може використовуватися окремо; 

- передача даних між модулями відбувається в автоматичному режимі; 

- підключення нових модулів відбувається дуже швидко. 

- встановлюється зв’язок між фізичними процесами на водозборі річки 

(річкова морфологія, рух води у руслі, рух наносів, якість води). 

Для прогнозування повеней та паводків різного походження, визначення 

зон ймовірного затоплення зазвичай застосовуються два модуля: гідрологічний та 

гідродинамічний.  

 

7.1. Адаптація модуля NAM моделі Rainfall-Runoff програмного 

гідрологічного комплексу Mike 11 до річок, які розташовані в різних фізико-

географічних зонах 

 

Гідрологічний модуль Rainfall-Runoff (RR) містить додаткові модулі, серед 

яких для моделювання формування стоку води найбільш вживаними є 

гідрологічний модуль (NAM), модуль одиничного гідрографу (UHM), модель 

накопичення вологи ґрунтом (SMAP) та розподілена модель Discharge River 

Forecast (DRiFt). Аналіз літературних джерел по використанню програмного 

комплексу MIKE 11 для моделювання й прогнозування повеней й паводків на 

річках у різних регіонах Європи та світу свідчить, що застосування гідрологічного 

модуля NAM дозволяє найкраще моделювати стік води з водозбору річки, що 

утворюється від танення снігу, а також випадіння дощів та який у подальшому 
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використовується в якості бокового припливу у гідродинамічному модулі (HD) 

[33-35, 404]. Таким чином, модуль NAM найкраще підходить для моделювання 

стоку води річок України, для яких в залежності від фізико-географічних умов 

їхніх басейнів характерні такі фази водного режиму як водопілля, сніго-дощові, 

дощові паводки та літньо-осіння і зимова межень. Необхідно зазначити, що 

перспективним для використання є модуль розподіленої моделі DRiFt. Однак, 

якісне застосування розподілених моделей сьогодні в Україні не можливо. По-

перше, відсутні цифрові карти рельєфу (ізолінії через 5-15 см) навіть для 

паводконебезпечних районів Карпатського регіону. По-друге, внаслідок 

відсутності спостережень за схиловим стоком неможливо виконати якісну 

верифікацію моделей [405]. 

Модуль NAM RR MIKE 11 – неперервна детермінована модель «опади-

стік» з зосередженими параметрами на концептуальній основі, яка описує 

процеси формування водного стоку на водозборі річки шляхом постійного 

врахування вмісту води в чотирьох умовних резервуарах: поверхневий, 

підповерхневий стік, ґрунтові води та сніготанення. Модуль NAM (скорочення з 

датської мови «Nedbør-Afstrømnings-Model», що значить «опади-стік-модель») 

використовується для моделювання середньозважених значень опадів і водного 

стоку з водозборів річок площею від декількох км
2
 до 10 000 км

2
. Водозбори 

річок, площа яких перевищує 10 000 км
2
 розбиваються на субводозбори. Крім 

того, модель NAM використовується для загального гідрологічного аналізу, для 

прогнозування небезпечних повеней та дощових паводків (зазвичай у сукупності з 

гідродинамічним модулем), для відновлення-розширення рядів витрат води, 

прогнозування стоку води в умовах посухи [404].  

NAM RR MIKE 11 застосовує для моделювання вихідні дані з часовим 

кроком від 1 хвилини до 1 доби. Як правило, часовий крок даних відповідає 

часовому кроку атмосферних опадів. Вихідні дані можуть мати наступні часові 

інтервали спостережень: 

- атмосферні опади – від 1 хвилини до 1 доби; 

- потенційне випаровування – від 1 доби до 1 місяця; 
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- температура повітря – 1 доба; 

- витрати води – від 1 хвилини до 1 доби. 

Всі параметри моделі NAM розподілені у відповідні блоки. Так, блок 

«Поверхнево-кореневої зони» містить наступні параметри: 

- максимальний запас продуктивної вологи у поверхневому шарі ґрунту 

(Umax) − сукупний загальний вміст вологи у шарі рослинності (найвищі шари 

ґрунту), звичайна величина якого знаходиться в межах 10-20 мм; 

- максимальний запас продуктивної вологи в кореневій зоні (Lmax) − 

максимальний запас вологи в кореневій зоні, який є доступним для транспірації 

рослинністю та звичайна величина якого знаходиться в межах 50-300 мм; 

- коефіцієнт поверхневого стоку (CQOF) − визначає розподіл атмосферних 

опадів між поверхневим стоком та інфільтрацією. Змінюється в діапазоні від 0 до 

1,0; 

- час трансформації ґрунтового стоку (CKIF) − визначає кількість 

ґрунтового стоку, який зменшується зі збільшенням константи часу. Змінюється в 

діапазоні від 500 до 1000 годин; 

- час трансформації поверхневого стоку (CK1,2) − визначає форму піків 

гідрографу та змінюється в діапазоні від 3 до 48 годин; 

- пороговий параметр для формування поверхневого стоку (TOF) − визначає 

відносний вміст вологи у кореневій зоні, вище якого утворюється поверхневий 

стік. Максимальне допустиме значення – 0,99; 

- пороговий параметр для формування ґрунтового стоку (TIF) − визначає 

відносний вміст вологи у кореневій зоні, вище якого утворюється ґрунтовий стік. 

Параметри блоку «Ґрунтові води» поділяються на загальні (для більшості 

модулів NAM є обов’язковими і цілком достатніми для визначення) та спеціальні 

(дозволяють враховувати особливі випадки). До загальних параметрів належать:  

- час трансформації підземного ґрунтового стоку (CKBF) − може 

визначатися через спад гідрографу в посушливі роки; 

- порогове значення початку проникнення вологи в ґрунтові води (TG) − 

визначає відносний вміст вологи у кореневій зоні, вище якого відбувається 
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поповнення вологою підземного ґрунтового стоку. Максимальне допустиме 

значення – 0,99. 

Спеціальні параметри: 

- відношення площ водозборів – визначає співвідношення між площею 

підземного водозбору та площею поверхневого водозбору. Звичайне значення – 1; 

- питома водовіддача ґрунтових вод (Sy) − визначається при умові, що 

рівень підземних ґрунтових вод використовується для верифікації NAM. Залежить 

від гідрогеологічних умов водозбору; 

-  граничний рівень підземних ґрунтових вод для ґрунтового стоку 

(GWLBF0) – показує відстань між середнім рівнем водозбірної поверхні та 

мінімальними рівнями води в річці. Визначається при умові, що рівень ґрунтових 

вод використовується для верифікації NAM;  

- сезонні коливання максимального рівня підземних ґрунтових вод – 

визначаються як різниця між максимальними й мінімальними глибинами 

ґрунтових вод за сезонами; 

- капілярне підняття, глибина одиничної витрати (GWLBF1) – визначається 

як глибина ґрунтових вод, що викликає висхідну капілярну течію в 1 мм/добу, 

коли верхні ґрунтові шари сухі. Ефект капілярної течії для більшості модулів 

NAM незначний; 

- водозабір – водозабір ґрунтових вод або відкачування, кількість води в мм, 

яку можуть забирати з ґрунтових вод за місяць; 

- мінімальний підземний ґрунтовий стік (Cqlow) – спад ґрунтових вод, 

найкраще описується, коли підземний водозбір має два басейна; у такому разі 

Cqlow  визначає процентне відношення сумарного надходження (перетікання) води 

у нижній басейн, %; 

- час трансформації мінімального підземного ґрунтового стоку (Cklow) – 

визначається для Cqlow >0 як час трансформації ґрунтового стоку, яке зазвичай 

більше ніж CKBF, год. 

Блок «Сніготанення» описує процеси накопичення та танення снігу двома 

методами (звичайний та розподілений). Звичайний (простий) метод дозволяє 
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вводити параметри загалом для всього водозбору річки, а розподілений – дозволяє 

встановлювати кількість висотних зон на водозборі річки з окремими 

параметрами температури повітря, атмосферних опадів, що вводяться для кожної 

зони.  

Простий метод використовує тільки два загальних параметри: 

- коефіцієнт танення (Csnow) – визначає кількість снігу, який тане за добу. 

Звичайне значення 2-4 мм/добу; 

- визначальна температура (T0) – температура при якій атмосферні опади 

накопичується у вигляді снігу. Зазвичай T0 дорівнює 0 
0
С.  

Спеціальні параметри: 

- сезонні коливання Csnow – використовується коли Csnow змінюється 

протягом року; 

- коефіцієнт радіації – задається в файлах часових рядів; 

- коефіцієнт накопичення снігу – використовується, коли ефект танення 

снігу внаслідок дії атмосферних опадів суттєвий. 

Параметри висотних зон: 

- кількість висотних зон – визначає кількість висотних зон на водозборі 

річки, для яких розраховується окремо кількість атмосферних опадів та 

температура повітря; 

- висота метеостанції – визначає висоту опорної метеостанції, за даними 

якої розраховуються температура повітря та кількість атмосферних опадів для 

даної висотної зони; 

- вертикальний градієнт сухого термометра – визначає вертикальний 

градієнт сухого термометра для приводки температури у відповідність до сухого 

стану; 

- вертикальний градієнт вологого термометра − визначає вертикальний 

градієнт вологого термометра для приводки температури у відповідність до 

вологого стану в дні з атмосферними опадами вище 10 мм; 
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- опорний рівень для станції, по якій визначаються опади – визначає висоту 

опорної метеостанції, за даними якої визначаються атмосферні опади для даної 

зони; 

- корегування опадів – визначає вертикальний градієнт для корегування 

опадів. 

У блоці «Початкові умови» визначаються початкові значення для 

наступних параметрів:  

- відносний вміст вологи у поверхневій зоні (U/Umax); 

- відносний вміст вологи у кореневій зоні (L/Lmax); 

- поверхневий стік (QOF); 

- ґрунтовий стік (QIF); 

- підземний ґрунтовий стік (BF); 

- мінімальний ґрунтовий стік (BF-Low); 

- запас снігу.  

Блок «Автокалібрування» дозволяє виконувати калібрування гідрологічного 

модуля для найбільш важливих параметрів моделі:  

- максимальний запас продуктивної вологи в поверхневому шарі ґрунту 

(Umax); 

- максимальний запас продуктивної вологи в кореневій зоні (Lmax); 

-  коефіцієнт поверхневого стоку (CQOF); 

- час трансформації ґрунтового стоку (CKIF); 

- час трансформації поверхневого стоку (CK1,2); 

- пороговий параметр для формування поверхневого стоку (TOF); 

- пороговий параметр для формування ґрунтового стоку (TIF); 

- порогове значення початку проникнення вологи в підземні ґрунтові води 

(TG); 

- час трансформації підземного ґрунтового стоку (CKBF). 

Процедура калібрування у NAM вирішує наступні цілі:  

- досягнення хорошого узгодження між середніми значеннями 

змодельованого й історичного стоку; 
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- досягнення хорошого узгодження форми змодельованого й історичного 

гідрографів; 

- досягнення хорошого узгодження максимальних величин змодельованого 

й історичного стоку; 

- досягнення хорошого узгодження мінімальних величин змодельованого й 

історичного стоку. 

Однак, у процесі калібрування необхідно знаходити оптимальне рішення з 

врахуванням пріоритетних цілей моделювання. Так, завжди можна знайти набір 

параметрів, які забезпечать добре моделювання максимального стоку, але не дуже 

відповідне моделювання мінімального стоку і навпаки [404]. Враховуючи те, що у 

роботі пріоритетною ціллю моделювання є моделювання середньодобового та 

середньомісячного стоку води, оскільки дані МЗЦАО для отримання достовірних 

результатів осереднюються в місячному та річному діапазонах за 20-30 років, у 

подальшому було виконано калібрування модуля NAM з визначенням набору 

параметрів, які добре забезпечують саме цей вид моделювання.  

У наших роботах [317-319, 403, 405-407] було виконано калібрування 

гідрологічного модуля на основі безперервної серії спостережень впродовж 3-5 

років. Для калібрування модуля NAM були використані історичні добові дані 

спостережень за витратами води, атмосферними опадами та температурою 

повітря за трирічний період для обраних репрезентативних водозборів річок. За 

критерій якості виконаного калібрування модуля NAM для водозборів річок і 

відповідно його ефективності та застосування в подальшому моделюванні з 

використанням кліматичних даних прийнято відношення середньої квадратичної 

похибки повірочних прогнозів ( S ) до середнього квадратичного відхилення 

прогнозної величини ( σ ), тобто σS /  [408, 409]. Величини S  та σ  визначаються за 

формулами 

 

1n

yy
n

1

2

i



 

 ,     (7.1) 



 206 

де yi – значення елемента; y  – середнє значення; n – число членів ряду. 

 
n
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 ,     (7.2) 

де y – фактичне значення величини; y’ – прогнозне значення. 

Якість калібрування визначається згідно даних табл. 7.1. Виконані 

розрахунки показників якості калібрування модуля NAM RR Mike 11 для 

середньомісячних витрат води по водозборах річок наведені в табл. 7.2 та на 

рис. 7.1. В процесі виконання дослідження виявилося, що найбільш успішне 

калібрування було виконано тільки для басейнів гірських річок, а саме басейнів 

річок Тиса, Сірет, Прут, Дністер та Західного Бугу.  

 

Таблиця 7.1 Показники якості методики при кількості членів ряду n ≥ 25 [408, 409] 

Категорія 

Показники якості  

σS /  R 

забезпеченість 

допустимої похибки 

прогнозів, % 

добра ≤ 0,50 ≥ 0,87 ≥ 82 

задовільна 0,51 – 0,80 0,86 – 0,60 81 – 60 

 

Приклад виконаного калібрування для деяких водозборів наведено на 

рис. 7.2. Аналіз результатів табл. 7.2 показав, що згідно табл. 7.1 калібрування 

модуля NAM має добру категорію якості за виключенням водозборів р. Уж – 

м. Ужгород та р. Вишня – с. Твіржа. Такі показники якості повністю дозволяють 

використовувати модуль NAM RR Mike 11 для історичного та прогнозного 

моделювання. 

У наших роботах [317-319, 403, 405-407] було виконано історичне 

моделювання для базового періоду 1991-2010 рр. для деяких водозборів річок з 

метою перевірки відповідності змодельованих модулем NAM RR 
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середньомісячних витрат води спостережним витратам. Оцінка якості виконаного 

історичного моделювання наведена в табл. 7.3 та рис. 7.4.  

 

Таблиця 7.2 – Показники якості калібрування модуля NAM RR Mike 11 для 

середньомісячних витрат води по водозборах річок [318] 

Річка-пункт Період σ/S  R δдоп, % 

р. Стрий – смт Верхнє 

Синьовидне  
1998-2000 0,36 0,94 94,5 

р. Свіж – смт Букачівці 1998-2000 0,45 0,89 86,5 

р. Ріка – смт Міжгір’я 2007-2009 0,45 0,90 86,5 

р. Боржава – с. Довге 2007-2009 0,41 0,91 90,1 

р. Уж – м. Ужгород 2007-2009 0,53 0,84 79,8 

р. Сірет – м. Сторожинець 2004-2006 0,33 0,95 95,7 

р. Прут – м. Яремча 2004-2006 0,32 0,95 96,3 

р. Вишня – с. Твіржа 2007-2009 0,51 0,85 81,6 
 

 

Рисунок 7.1 – Результати калібрування модуля NAM RR MIKE 11 для 

водозбору р. Ріка – смт Міжгір’я 
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Рисунок 7.2 – Кореляційні залежності середньомісячних витрат води за 

даними спостережень та середньомісячних витрат, які були змодельовані 

модулем NAM RR MIKE 11  

Аналіз результатів виконаного моделювання свідчить, що якість 

моделювання за незалежними даними має категорію, яка повністю відповідає 

категорії якості калібрування. Отже, виконана адаптація модуля NAM RR Mike 11 

до водозборів річок надалі дозволяє виконати прогнозне моделювання з 

використанням даних моделей загальної циркуляції атмосфери та океану, що 

дозволить отримати оцінки можливих майбутніх змін водних ресурсів. 

Для рівнинних річок, а також гірських річок Криму адаптувати модуль 

NAM виявилось майже неможливим. Такі результати пояснюються як 

особливостями умов формування стоку гірських та рівнинних річок у різних 

фізико-географічних зонах на території України, так і самою структурою моделі 

NAM RR Mike 11. 

Гірським річкам Карпатського регіону притаманний паводковий режим 

стоку впродовж року. Дощові та сніго-дощові паводки різної повторюваності 

спостерігаються на цих річках 3-8 разів на рік [410]. Значні похили місцевості 

зумовлюють швидкоплинні перебіги паводків з одночасним швидким скиданням 

схилових вод до руслової мережі як в теплу, так і в холодну пори року. 
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Таблиця 7.3 Показники якості моделювання історичних середньомісячних витрат 

води модулем NAM RR Mike 11 [318] 

Річка-пункт Період σ/S  R δдоп, % 

р. Стрий – смт Верхнє 

Синьовидне  
1991-2010 0,47 0,91 84,9 

р. Ріка – смт Міжгір’я 1991-2010 0,36 0,94 93,8 

р. Уж – м. Ужгород 1991-2010 0,54 0,86 78,9 

р. Прут – м. Яремча 1991-2010 0,44 0,90 87,4 

р. Сірет – м. Сторожинець 1991-2010 0,45 0,91 86,5 

 

  

  

Рисунок 7.3 – Кореляційні залежності середньомісячних витрат води за 

даними спостережень та середньомісячних витрат, які були змодельовані 

модулем NAM RR Mike 11 за період 1991-2010 рр. 
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Отже, для гірських річок Закарпаття та Прикарпаття впродовж року 

спостерігаються середні кореляційні залежності між водним стоком та 

атмосферними опадами, які стають тісними при подальшому осередненні 

(річному) (див. п. 7.2). Приклад таких залежностей для деяких водозборів річок 

наведено на рис. 7.4. Такі кореляційні залежності вказують на те, що майже при 

кожному випадінні дощу на гірських річках спостерігається інтенсивне стікання 

води по поверхні водозбору річки з утворенням дощових паводків (рис. 7.5). 

  

Рисунок 7.4 – Кореляційні залежності між сумами опадів (Р, мм) та шарами 

стоку води (h, мм) за місяць для водозборів гірських річок  

за період 1991-2010 рр. 

 

В той же час для водозборів рівнинних річок України спостерігаються інші 

кореляційні залежності опадів та шарів стоку води. Формування дощового стоку 

на річках є складним процесом, який відбувається внаслідок взаємодії 

метеорологічних факторів, які значно змінюються як в часі, так і в просторі і 

обумовлюють характер випадіння опадів (інтенсивність, тривалість, площу 

зрошення) та ґрунтово-фізичних характеристик поверхні річкових водозборів, які 

визначають величину втрат на інфільтрацію, швидкість та час добігання по 

схилам і руслу. 
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Рисунок 7.5 – Комплексні графіки сум опадів та шарів стоку за місяць для 

водозборів гірських річок за період 2007-2009 рр. 

Найбільш сприятливі умови формування дощових паводків спостерігаються 

на правих притоках р. Прип’ять (Волино-Подільська височина), що пояснюється 

орографічними особливостями водозборів річок та рясними опадами, які 

випадають тут майже щорічно та охоплюють значні території. В межах 

Придніпровської низовини умови формування дощових паводків можна 
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охарактеризувати як несприятливі, що також пов’язано з особливостями території 

(безстічні та заболочені ділянки). Найбільш несприятливі умови формування 

дощового стоку води спостерігаються в південних районах України 

(Причорноморська низовина), що пов’язано з загальною посушливістю території 

та значними втратами вологи на інфільтрацію у сухі ґрунти [190].  

У роботах [190, 196] вказується, що значна частина дощових опадів, які 

випадають на рівнинних територіях України у теплий період року поверхневого 

стоку не утворює, тобто є неефективними. Зазвичай неефективні опади цілком 

інфільтруються в ґрунти водозборів річок, затримуються рослинами і 

випаровуються. Так, у роботі [196] встановлено, що за матеріалами спостережень 

Придеснянської воднобалансової станції з 1018 випадків випадінь дощів паводки 

сформувалися лише в 128 випадках, коли шар опадів становив більше 10-12 мм. 

Також, було виявлено, що в деяких випадках на водозборах, наприклад, річок 

Берди та Інгулу в серпні навіть опади величиною 27-33 мм не спричинили 

формування стоку, тоді як у квітні та жовтні-листопаді опади висотою лише 5-6 

мм утворювали стік. Загалом, відмічається, що неефективні опади змінюються 

впродовж теплого періоду року і відповідають ходу зміни середньомісячної 

температури повітря, хоча й, в значній мірі, також залежать від характеристик 

ґрунтів водозборів річок та їхньої зволоженості.  

Необхідно також зазначити, що на водозборах рівнинних річок майже 

щорічно в різних частинах України спостерігається одноразове випадіння значної 

кількості опадів (100 мм і більше), які обумовлюють формування значних, іноді 

навіть катастрофічних дощових паводків на річках, тимчасових водотоках та 

дрібній гідрографічній мережі (балки, улоговини) [190]. Однак, такі явища не в 

змозі вплинути на рівень кореляційних зв’язків між опадами та водним стоком 

впродовж року, які для водозборів рівнинних річок зазвичай є слабкими. Так, з 

рис. 7.6 дуже добре видно, що такі зв’язки не тільки дуже слабкі, але й від’ємні. 

Така ситуація виникає внаслідок того, що опади, які випадають у зимовий період, 

йдуть переважно на накопичення снігозапасів, а опади теплої пору року – 
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здебільшого неефективні. Так, з рис. 7.7 чітко видно, що в літні місяці 

відбувається «провал» опадів, тобто при наявності дощів стік не утворюється.  

 

  

Рисунок 7.6 – Кореляційні залежності між сумами опадів (Р, мм) та шарами 

стоку води (h, мм) за місяць для водозборів рівнинних річок  

за період 1991-2010 рр. 

Цілком зрозуміло, що за таких умов формування стоку на рівнинних річках 

відбувається досить значна зміна в умовах зволоження ґрунтів, випаровуванням, 

трансформації схилового стоку, часу його добігання до руслової мережі, 

коефіцієнтів стоку тощо в холодну та теплу пори року. Внаслідок того, що модуль 

NAM RR Mike 11 є моделлю з зосередженими параметрами, тобто кожен з її 

параметрів є середнім показником певного процесу формування стоку на 

водозборі річки, можна припустити, що модуль NAM не в змозі враховувати різкі 

зміни показників впродовж року, а відповідно і зовсім різні умови формування 

стоку води в період водопілля та дощового стоку в теплий період року. Зрозуміло, 

що такі відмінності є мінімальними саме для гірських річок, для яких 

характерним є паводковий режим впродовж усього року. Необхідно також 

зазначити, що труднощі при адаптації модуля NAM виникають не тільки на 

водозборах річок, які мають різні умови формуванням стоку впродовж року, але й 

антропогенним навантаженням на річки. Так, більшість річок центральної, східної 

та південної частин України мають значне зарегулювання, безповоротній забір 

води, перекиди стоку і т.п. 
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Рисунок 7.7 – Комплексні графіки сум опадів та шарів стоку за місяць для 

водозборів рівнинних річок за період 2007-2009 рр. 

До таких річок насамперед требо віднести гірські річки Криму, водозбори 

яких, крім значного антропогенного навантаження характеризуються ще й 

наявністю карсту [192]. Все це разом і обумовлює слабкі кореляційні зв’язки 

опадів та водного стоку впродовж року (рис. 7.8), що й не дозволяє виконати 

адаптацію модуля NAM RR Mike 11 до річок Криму, хоча вони, як і річки 

Карпатських гір, також мають паводковий режим. 
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Рисунок 7.8 – Кореляційні залежності між сумами опадів (Р, мм) та шарами 

стоку води (h, мм) за місяць для водозборів гірських річок Криму 

за період 2000-2010 рр. 

 

Необхідно зазначити, що отримання хороших результатів по адаптації 

модуля NAM до водозборів річок також залежить від якості визначення кількості 

опадів, які випадали на басейн річки, наявності іншої гідрометеорологічної 

інформації (випаровування, зволоження ґрунтів, рівня залягання ґрунтових вод і 

т.п. Зрозуміло, що такі розрахунки залежать як від методики визначення тих чи 

інших параметрів, так і від наявності пунктів гідрометеорологічних спостережень 

в межах водозбору річки. На деяких водозборах взагалі відсутні метеорологічні 

спостереження, що значно погіршує результат калібрування. Так, наприклад, як 

зазначено у нашій праці [405], в межах водозбору р. Боржава – с. Довге немає 

жодної метеорологічної станції, а атмосферні опади вимірюються тільки в пункті 

с. Довге, який є замикальним створом. Цілком зрозуміло, що виконати якісне 

калібрування за умов майже повної відсутності необхідної гідрометеорологічної 

інформації, особливо для гірського водозбору, неможливо. 

Саме тому, виходячи із методичних міркувань, мети, задач, спрямованості, 

способів і можливостей наших досліджень, надалі для репрезентативних 

водозборів річок, для яких виявилося неможливим виконати адаптацію модуля 

NAM RR Mike 11, була виконана статистична реалізація методу водного балансу, 
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який також дозволяє отримати оцінки можливих змін водних ресурсів з 

використанням даних моделей загальної циркуляції атмосфери та океану та їхніх 

регіональних версій.  

 

7.2 Статистична реалізація методу водного балансу для репрезентативних 

річкових басейнів 

 

Під водним балансом будь-якої території розуміють співвідношення між 

надходженням, витратами та змінами води, яке визначається в різних просторових 

та часових діапазонах. Водно-балансові розрахунки дозволяють дослідити всі 

взаємозв’язки цього співвідношення та забезпечити їхнє кількісне визначення та 

ув’язку [1, 411].  

Формування водного балансу річкових водозборів відбувається з моменту 

надходження опадів на їхню поверхню. Частина опадів під дією сили тяжіння 

стікає з поверхні водозбору у вигляді поверхневого стоку, інфільтрується в товщу 

ґрунтів, витрачається на випаровування, транспірацію рослинністю. Одночасно 

відбувається накопичення та витрачання поверхневих та підземних запасів 

вологи, які були накопичені раніше. Отже, формування водного балансу річкового 

водозбору відбувається внаслідок взаємодії значної кількості чинників, які діють 

в атмосфері, на поверхні та у ґрунтах басейну [411].  

Метод водного балансу широко використовується при водогосподарському 

проектуванні, оцінці впливу лісу та агромеліорації на водний стік річок, дозволяє 

складати водний баланс територій, які є мало вивченими у гідрологічному 

відношенні і т.п. Починаючи з другої половини ХХ ст. метод водного балансу є 

майже основним методом для оцінки впливу кліматичних змін на водний стік як 

окремих річкових басейнів, так і регіонів, країн та континентів [315].  

В залежності від мети та цілей дослідження, а також забезпеченості 

необхідними даними спостережень, рівняння водного балансу можуть бути дуже 

різноманітними, особливо, коли розрахунки водних балансів проводяться за певні 

проміжки часу, а саме: місяці, сезони, календарні, гідрологічні роки та 
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багаторічний період. Останній є найпростішим варіантом розрахунку водного 

балансу. Враховуючи, те що, як вже неодноразово наголошувалось, дані МЗЦАО 

та їхніх регіональних версій для отримання достовірних результатів 

осереднюються, зазвичай, у річному діапазонах за 20-30 років, у роботі буде 

використано рівняння водного балансу річкового замкнутого водозбору для 

багаторічного періоду, яке має наступний вигляд [411] 

EPh  ,      (7.3) 

де h  – середній шар стоку за багаторічний період, мм;  

P  – середня кількість опадів, яка випала на водозбір річки за багаторічний 

період, мм;  

E  – середнє багаторічне значення випаровування, мм. 

Середній шар стоку за багаторічний період визначається за даними 

спостережень на гідрологічному посту. Для визначення середньої кількості 

опадів, яка випала на водозбір річки, існує декілька методів, які мають певні 

обмеження. Так, метод середнього арифметичного значення опадів застосовується 

при рівномірному розташуванні опадомірів на водозборі річки. Зрозуміло, що 

такий випадок трапляється дуже рідко, а для гірських водозборів зовсім не 

підходить, оскільки для них існує залежність між опадами та висотою водозбору. 

Найбільш вживаними методами, які використовуються для розрахунку опадів є 

спосіб ізогієт та спосіб зважування [409]. Побудова ізогієт на карті дозволяє 

врахувати особливості рельєфу водозбору річки та визначити кількість опадів на 

будь-який ділянці (лісовій, степовій тощо). Однак, цей метод є трудомістким, 

незважаючи на те, що в сучасних гідрологічних дослідженнях вже застосовуються 

географічні інформаційні системи (ГІС), які прискорюють розрахунки. Проте, ГІС 

зазвичай є комерційними програмами, а відповідно, і не для всіх фахівців 

доступними [285]. Крім того, ГІС потребують наявності цифрових карт рельєфу 

водозборів, які також не є доступними, особливо враховуючи потрібне 

розширення. Спосіб зважування дозволяє розрахувати середній шар опадів як 

середнє значення з показів кожного опадомірного пункту з урахуванням його 
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«ваги», тобто вагового коефіцієнту. Зазвичай за ваговий коефіцієнт приймається 

відношення площі, на яку розповсюджуються опади, які були визначені на 

опадомірному пункті до всієї площі водозбору. Цей метод зазвичай у ГІС 

реалізовано полігонами Тіссена. Однак, в цьому випадку не враховується рельєф 

та інші особливості водозбору річки. Більш коректним способом визначення 

вагових коефіцієнтів є метод множинної кореляції. При цьому, вагові коефіцієнти 

беруться пропорційними коефіцієнтам регресії так, щоб їхня сума дорівнювала 

одиниці. Цей метод використовують, коли є достатньо тривалі ряди спостережень 

за опадами та водним стоком, оскільки при його реалізації відбувається побудова 

кореляційних залежностей водного стоку від опадів. Метод характеризує не 

середній шар стоку по басейну річки, а стокоутворюючий ефект дощів, які 

випадали на різноманітні ділянки водозбору річки [409, 412]. Отже, цей метод є 

універсальним як для гірських, так і рівнинних водозборів річок, що й дозволяє 

його подальше використання в нашому дослідженні.  

Розрахувати випаровування з площі водозбору річки з більш менш 

прийнятною точністю майже неможливо, оскільки за даними спостережень 

можливо розрахувати випаровування для окремих випадків, тобто випаровування 

з водної поверхні, ґрунтів, рослинності. Всі ці види випаровування мають до того 

ж певні особливості. Так, наприклад, ґрунти мають багато різновидів і, 

відповідно, величини випаровування, хоча й не набагато, але все ж таки 

відрізняються. Зрозуміло, що в межах водозбору річки таких нюансів багато, які 

майже неможливо врахувати. Отже, величини випаровування для водозбору річки 

можна розрахувати дуже орієнтовно [13, 411]. Однак, для багаторічного періоду, 

внаслідок осереднення щорічних нев’язок водного балансу, випаровування можна 

розрахувати з формули (7.3).  

У нашій роботі [249] було досліджено кореляційні зв’язки складових 

водного балансу для річкових водозборів, які розташовані в різних фізико-

географічних умовах. Вперше залежність випаровування від опадів дослідив 

російський вчений Ольдекоп, який і запропонував рівняння такої залежності. У 

роботі українського гідролога Огієвського А.В. [13] наводяться три основні типи 
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співвідношень між опадами, випаровуванням та водним стоком, а саме коли 

спостерігається: 

1. пряма залежність водного стоку від опадів при слабкої залежності 

випаровування від опадів; 

2. чітко виражена залежність випаровування від опадів при слабкої 

залежності водного стоку від опадів; 

3. достатньо чітка залежність від опадів як водного стоку, так і 

випаровування.  

Зрозуміло, що той чи інший тип залежності є наслідком розташування 

річкових водозборів в певних фізико-географічних умовах. Крім того, в природі 

можуть спостерігатися проміжні типи співвідношень, які будуть близькими тому 

чи іншому типу.   

Території України притаманна наявність різних природно-кліматичних 

умов. Так, раніше, при адаптації модуля NAM RR Mike 11, вже була показана 

різниця між кореляційними зв’язками опадів та водним стоком для гірських та 

рівнинних річок впродовж року. В свою чергу, рівнинні річки також мають певні 

відмінності. Отже, дослідження кореляційних зв’язків між складовими водного 

балансу за багаторічний період для водозборів річок надасть можливість як 

виявити наявність різних типів співвідношень для території України, так і 

врахувати їхні особливості при реалізації методу водного балансу.   

Для кожного басейну річки були розраховані середні значення основних 

складових водного балансу (шар стоку, опади та випаровування) за період 1961-

2010 рр. та побудовані їхні кореляційні залежності (додаток Є). Типи 

співвідношень між елементами водного балансу визначалася за мірою лінійних 

кореляційних зв’язків за класифікацією, що наведена в таблиці 7.4. Для кожного 

водозбору річки були розраховані значення основних складових водного балансу 

(шари стоку, опадів та випаровування) за період 1961-2010 рр. та побудовані їхні 

кореляційні залежності. Аналіз отриманих результатів показав, що для водозборів 

річок на території України притаманні всі три типи співвідношень між опадами, 
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випаровуванням та водним стоком за Огієвським. Однак були виявлені і проміжні 

співвідношення (табл. 7.5).  

 

Таблиця 7.4 Класифікація міри лінійних кореляційних зв’язків  
 

Міра зв’язку 
Коефіцієнти кореляції 

(R) 

дуже сильна або дуже тісна R > 0,90 

сильна або тісна 0,70 < R < 0,89 

середня 0,50 < R < 0,69 

помірна 0,30 < R < 0,49 

слабка 0,20 < R < 0,29 

дуже слабка R < 0,19 

 

Таблиця 7.5 Типи співвідношень між опадами (Р), випаровуванням (Е) та водним 

стоком (h) для водозборів річок України [249] 

Район Підрайон RE(P) Rh(P) Характеристика співвідношень 

І 

I а 

RE(P) > 0,90 

0,50 < Rh(P) 

<0,69 

дуже сильна залежність 

випаровування від опадів при 

середньої залежності водного 

стоку від опадів 

I б 
0,20 < Rh(P) 

<0,49 

дуже сильна залежність 

випаровування від опадів при 

помірної та слабкої залежності 

водного стоку від опадів 

I в 
0,70 < RE(P) 

< 0,89 

0,50 < Rh(P) 

<0,89 

сильна залежність 

випаровування від опадів при 

сильної та середньої залежності 

водного стоку від опадів 

ІІ 

IІ а 
0,50 < RE(P) 

< 0,89 

0,70 < Rh(P) 

< 0,89 

сильна залежність водного 

стоку від опадів при сильної та 

середньої залежності 

випаровування від опадів 

IІ б 
0,20 < RE(P) 

<0,69 
Rh(P) > 0,70 

дуже сильна та сильна 

залежність водного стоку від 

опадів при середньої, помірної 

та слабкої залежності 

випаровування від опадів 

Примітка: RE(P) – коефіцієнт кореляції між випаровуванням та опадами; Rh(P) – коефіцієнт 

кореляції між шаром стоку та опадами. 
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Вся територія України була поділена на два райони за тіснотою зв’язку між 

опадами, водним стоком та випаровуванням. Так, для першого району 

характерний дуже сильний та сильний зв'язок між випаровуванням та опадами. До 

цього району належать басейни рівнинних річок, в тому числі, степові та північні 

напівгірські басейни річок Кримського півострова. Для другого району, навпаки, 

характерний дуже сильний та сильний зв'язок між водним стоком та опадами. Цей 

район сформовано гірськими та напівгірськими водозборами річок Карпат і 

гірськими водозборами річок Криму. Подальший поділ на підрайони відбувався в 

залежності від сили зв’язків між водним стоком та опадами для першого району 

або навпаки, між випаровуванням та опадами для другого району. Пряма 

залежність водного стоку від опадів при середньої, помірної та слабкої залежності 

випаровування від опадів характерна для гірських річок басейну Тиси та Пруту. 

Достатньо чітка залежність від опадів як водного стоку, так і випаровування 

простежується в басейнах річок Західного Бугу, гірських річках та верхніх 

лівобережних притоках річки Дністер, Сірет, півночі Полісся та на гірських річках 

Криму. Для всіх інших басейнів спостерігається дуже тісна залежність 

випаровування від опадів при середньої, помірної або слабкої залежності водного 

стоку від опадів. Зрозуміло, що отримані кореляційні залежності повністю 

відображають умови формування стоку річок в різних фізико-кліматичних зонах.  

Враховуючи вищенаведене був виконаний просторовий розподіл основних 

типів співвідношень між елементами водного балансу річкових водозборів по 

території України з використанням ГІС MapInfo (рис. 7.9). Необхідно зазначити, 

що для рівнинних річок зв’язок опадів з водним стоком зменшується по мірі 

просування на південь (підрайон І б). Зв'язок випаровування з опадами 

зменшується зі збільшенням висоти місцевості (підрайон IІ б). Однак внаслідок 

нерівномірності розташування, а також недостатності в південних та гірських 

районах гідрометеорологічної мережі спостережень на території України виділити 

вище наведені території в окремі підрайони сьогодні не є можливим. Так, на 

більшості річок Причорномор’я гідрометричні спостереження були припинені 

наприкінці 80-х років минулого століття. 
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Рисунок 7.9 – Просторовий розподіл основних типів співвідношень між елементами водного балансу річкових 

водозборів по території України (за табл. 7.5) [249] 

 

2
2
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Спостереження за опадами у високогірних районах Карпат проводяться 

тільки на двох метеорологічних станціях (Плай та Пожежевська). Зрозуміло, що 

цього недостатньо для вивчення просторового розподілу опадів на водозборах 

гірських річок. 

Таким чином, враховуючи кореляційні залежності між складовими водного 

балансу річкових водозборів України легко зрозуміти, що адаптацію моделей 

класу NAM RR Mike 11 можна виконати лише до басейнів річок, які мають чітку 

виражену залежність водного стоку від опадів. Для всіх інших річок потрібно 

застосовувати моделі іншого класу. Необхідно, зазначити, що метод водного 

балансу є універсальним методом, який можна використати для басейнів річок з 

будь-якими співвідношеннями між опадами, стоком та випаровуванням.  

Для оцінки перспективних змін водного стоку річок водно-балансові 

співвідношення будуть використовуватися наступним чином. Спочатку для 

кожного репрезентативного водозбору річки за даними спостережень 

визначаються взаємозв’язки між шаром стоку (h, мм), опадами (Р, мм) та 

випаровуванням (Е, мм) за рівняннями [413] 

EPh m  ,     (7.4) 

Ph ,      (7.5) 

де  – коефіцієнт стоку; 

m – коефіцієнт зменшення шару стоку як функція зміни випаровування, що 

визначається за формулою [413] 

E

hP 
m  .      (7.6) 

Зрозуміло, що значення коефіцієнта редукції повинно дорівнювати одиниці, 

щоб виконувалося рівняння (7.3). 

Потім, методом множинної регресії визначається лінійна залежність між 

випаровуванням (Е, мм), опадами (Р, мм) та температурою повітря (Т, 
0
С), яка 

описується рівнянням [413] 

cTba  PE  ,     (7.7) 
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де а – вільний член; 

b, c – коефіцієнти регресії. 

У подальшому саме залежності (7.5) та (7.7) і будуть використані для 

визначення можливого майбутнього водного стоку води. При цьому, висувається 

припущення, що незважаючи на прогнозовану зміну кліматичних показників 

(опадів та температури повітря) впродовж ХХІ століття залежності, які отримані 

за 50 років спостережень, залишатимуться стабільними.    

На основі побудованих залежностей складників водного балансу для всіх 

водозборів за період 1961-2010 рр. були визначені відповідні коефіцієнти стоку 

для формули (7.5) та лінійні залежності між випаровуванням, опадами та 

температурою повітря для формули (7.7) методом множинної регресії. Результати 

розрахунків наведено в табл. 7.6.  

 

Таблиця 7.6 Значення коефіцієнтів стоку () та параметрів для формули (7.7) для 

репрезентативних водозборів річок за період 1961-2010 рр. 

№ Річка-пункт =h/P 
Вільний 

член (а) 

Коефіцієнти регресії 

b c 

1. р. Вишня – с. Твіржа 0,324 199,7 0,39 -0,96 

2. 
р. Західний Буг – 

м. Кам'янка Бузька 
0,318 113,1 0,61 -7,94 

3. р. Ріка – смт Міжгір’я 0,687 19,4 0,17 22,4 

4. р. Уж – м. Ужгород 0,527 245,6 0,21 -0,71 

5. р. Прут – м. Яремча 0,749 -1,33 0,09 22,4 

6. р. Сірет – м. Сторожинець 0,421 150,5 0,35 5,81 

7. 
р. Стрий – смт Верхнє 

Синьовидне 
0,564 -254,2 0,33 60,4 

8. 
р. Б.Надворнянська –  

м. Черніїв (1984-2010 рр.) 
0,553 -219,5 0,48 24,6 

9. р. Свіж – смт Букачівці 0,270 72,5 0,7 -7,27 

10. р. Серет – м. Чортків 0,207 30,5 0,82 -6,48 

11. р. Смотрич – с. Цибулівка 0,151 47,6 0,85 -5,95 

12. 
р. Південний Буг –  

с. Тростянчик 
0,142 -42,0 0,87 4,61 

13. р. Велика Вісь – м. Ямпіль 0,065 -52,0 0,95 5,76 

14. р. Тилігул – с. Березівка 0,039 -31,4 0,95 3,95 

15. р. Стохід – смт Любешів 0,176 72,0 0,81 -8,27 

16. р. Горинь – с. Деражне 0,210 -18,6 0,81 0,92 
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№ Річка-пункт =h/P 
Вільний 

член (а) 

Коефіцієнти регресії 

b c 

17. р. Уборть – с. Перга 0,212 118,5 0,63 -0,85 

18. 
р. Тетерів – м. Іванків 

(1985-2010 рр.) 
0,147 67,9 0,71 2,47 

19. 
р. Рось – м. Корсунь-

Шевченківський 
0,121 -29,6 0,86 5,23 

20. 
р. Інгулець –  

м. Кривий Ріг 
0,054 -27,2 0,94 3,82 

21. р. Десна – м. Чернігів 0,205 35,5 0,76 -2,12 

22. р. Сула – м. Лубни 0,108 5,32 0,85 3,24 

23. 
р. Ворскла – м. Кобеляки 

(1966-2010 рр.) 
0,137 -18,63 0,85 3,77 

24. 
р. Самара – с. Кочережки 

(1965-2010 рр.) 
0,046 -3,90 0,95 0,82 

25. 
р. Сіверський Донець –  

м. Ізюм 
0,184 -67,3 0,85 6,08 

26. 
р. Красна –  

с. Червонопопівка 
0,118 -117,0 0,94 10,8 

27. 
р. Лугань – м. Луганськ 

(1965-2010 рр.) 
0,172 -126,2 0,92 8,95 

28. р. Кальміус – смт Сартана 0,174 -141,5 0,92 9,64 

29. р. Молочна – с. Токмак 0,066 -61,1 0,99 3,13 

30. 
р. Бельбек – с. Фруктове 

(1964-2010 рр.) 
0,220 84,7 0,65 -0,54 

31. р. Салгир – с. Дворіччя  0,040 44,0 0,92 -2,39 
 

Надалі для оцінки якості отриманих водно-балансових співвідношень 

виконано розрахунки середніх значень складників водного балансу з 

використанням даних табл. 7.6 і формул (7.5-7.7) та їхнє порівняння з даними 

спостережень за період 1961-2010 рр. Аналіз отриманих результатів (табл. 7.7) 

показує, що отримані кореляційні залежності дозволяють розраховувати середні 

значення шарів стоку та випаровування з репрезентативних водозборів з високою 

точністю, що й дозволяє використати їх для прогнозу можливих майбутніх змін 

водних ресурсів. 
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Таблиця 7.7 Середні значення складників водного балансу репрезентативних водозборів річок за період 1961-2010 рр. 

№ Річка-пункт 
Спостережні Розрахункові 

h, мм Е, мм Р, мм Т, 
0
С Е, мм h, мм m 

1. р. Вишня – с. Твіржа 201 439 640 7,77 442 207 0,97 

2. 
р. Західний Буг – 

м. Кам'янка Бузька 
227 493 720 7,67 491 229 1,00 

3. р. Ріка – смт Міжгір’я 813 377 1190 6,85 375 818 0,99 

4. р. Уж – м. Ужгород 472 435 907 8,19 430 478 0,99 

5. р. Прут – м. Яремча 700 240 939 7,16 244 704 0,97 

6. р. Сірет – м. Сторожинець 329 466 795 6,61 467 335 0,98 

7. 
р. Стрий – смт Верхнє 

Синьовидне 
564 438 1002 5,98 438 565 1,00 

8. 
р. Б. Надворнянська –  

м. Черніїв  
519 416 936 7,64 417 517 1,01 

9. р. Свіж – смт Букачівці 180 488 668 7,53 485 180 1,00 

10. р. Серет – м. Чортків 136 516 652 7,46 516 135 1,00 

11. р. Смотрич – с. Цибулівка 100 557 657 7,74 560 99,4 1,00 

12. 
р. Південний Буг –  

с. Тростянчик 
90,7 548 639 7,61 549 90,7 1,00 

13. р. Велика Вісь – м. Ямпіль 36,4 523 560 8,06 526 36,5 0,99 

14. р. Тилігул – с. Березівка 20,8 515 536 9,18 514 21,2 1,00 

15. р. Стохід – смт Любешів 117 550 667 7,64 549 117 1,00 

 2
2
7
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Продовження таблиці 7.7 

16. р. Горинь – с. Деражне 144 538 682 7,37 541 144 1,00 

17. р. Уборть – с. Перга 141 539 680 7,18 541 144 0,99 

18. р. Тетерів – м. Іванків  87,2 512 599 7,68 512 88,3 1,00 

19. 
р. Рось – м. Корсунь-

Шевченківський 
68,0 496 564 7,74 496 68,5 1,00 

20. р. Інгулець – м. Кривий Ріг 27,1 481 508 8,48 482 27,3 1,00 

21. р. Десна – м. Чернігів 128 499 627 6,33 498 128 1,00 

22. р. Сула – м. Лубни 65 546 611 7,29 548 65,8 0,99 

23. р. Ворскла – м. Кобеляки 80,5 509 590 7,28 510 80,8 1,00 

24. р. Самара – с. Кочережки 25,9 544 570 8,57 545 26,1 1,00 

25. 
р. Сіверський Донець –  

м. Ізюм 
104 459 563 7,62 458 103 1,01 

26. р. Красна – с. Червонопопівка 64,7 476 541 7,99 477 63,8 1,00 

27. р. Лугань – м. Луганськ 92,4 437 529 8,58 437 90,9 1,01 

28. р. Кальміус – смт Сартана 105 489 592 8,72 488 103 1,01 

29. р. Молочна – с. Токмак 41,1 563 604 8,48 564 39,8 1,00 

30. р. Бельбек – с. Фруктове 126 460 586 10,8 460 129 0,99 

31. р. Салгир – с. Дворіччя 9,37 499 508 10,4 500 9,71 1,00 
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7.3 Проекції змін середньорічного стоку води на середину ХХІ століття 

 

Перспективна оцінка змін водних ресурсів річок проводиться за даними 

регіональних кліматичних моделей, які повинні реалістично відтворювати 

кліматичні характеристики в басейні річки. Зрозуміло, що саме від верифікації 

РКМ і залежить достовірність оцінок можливих змін водного стоку річок. Для 

перспективної оцінки в якості базового періоду вибрано період 1991-2010 рр., 

прогнозованого – 2031-2050 рр. та оптимальний сценарій А1В викидів 

парникових газів.   

У роботах Краковської С.В та ін. [414, 415] була виконана верифікація РКМ 

для території України по температурі повітря та атмосферним опадам. Серед усіх 

кліматичних характеристик річкового басейну саме опади мають провідну роль, 

тому для перспективних оцінок водного стоку були вибрані проекції РКМ, які 

мають найкращі показники верифікації щодо кількості опадів. Виявилося, що для 

періоду 1991-2010 рр., який було визначено в якості базового, до таких належить 

чотири РКМ: REMO/ECHAM5, RCA3-E/ECHAM5, RCA3-B/BCM, 

RRCM/HadCM3Q0. При цьому, зазначається, що кожна з РКМ може бути кращою 

в одному регіоні і мати значні помилки в іншому. Усереднення за площею 

декількох моделей може компенсувати недоліки кожної з них в певних районах 

[414]. Отже, аналіз проекцій з ансамблів РКМ, що наведено на рис. 7.10 показує, 

що найкращі результати отримані для західної, центральної та північної частини 

України. Набагато гірше всі 4 РКМ відтворюють кількісні показники опадів у 

східній та південних частинах України. Надалі для оцінки можливих майбутніх 

змін середньорічного стоку річок для східної та південної частин України 

використані тільки дві РКМ (REMO, RCA3-E), які найкраще «працюють» для цієї 

території.  
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Рисунок 7.10 – Просторовий розподіл коефіцієнтів кореляції, що розраховані для 

кожного вузла координатної сітки для проекцій ансамблів РКМ зі стандартного 

(1961-1990 рр.) на сучасний (1991-2010 рр.) період порівняно з даними E-Obs [415] 
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Для гірських річок Карпатського регіону на основі моделювання модулем 

NAM RR Mike 11 використано три РКМ (REMO, RCA3-E, RCA3-B), оскільки РКМ 

RRCM має спрощену календарну шкалу, що не відповідає календарному кроку 

моделі NAM RR. Саме це і не дозволило використати дані RRCM для 

моделювання в даному регіоні. Для решти території України використані чотири 

РКМ (REMO, RCA3-E, RCA3-B, RRCM). 

Для кожного репрезентативного водозбору річки було підготовлено масив 

даних (температура повітря, опади, випаровування) з вузлів РКМ для періодів 

1991-2010 рр. (базовий) та 2031-2050 рр. (прогнозований). Приклад наведено на 

рис. 7.11.  

 

Рисунок 7.11 – Розрахункова координатна сітка РКМ (зелені хрестики) та 

репрезентативні водозбори в басейні р. Дунай (блакитні лінії) для яких 

вибиралися масиви даних для гідрологічних моделей з відповідних вузлів 

сітки (фіолетові квадратики)  
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Для модуля NAM RR Mike 11 були підготовлені добові дані, а для водно-

балансового методу – щомісячні. Абсолютні значення кліматичних характеристик 

прогнозованих РКМ на перспективу 2031-2050 рр. отримано на основі 

застосування методики додавання до фактичних значень базового періоду 

прогнозованих змін (різниця між двома періодами). Такий підхід дозволяє значно 

зменшити систематичні помилки моделей та їхніх ансамблів. Зауважимо, що 

надалі саме така методика була застосована і для отримання проекцій змін 

середньорічного стоку води с застосуванням модуля NAM RR Mike 11. 

На основі отриманого масиву даних були визначені проекції зміни 

кліматичних показників (температури повітря, опадів) на період 2031-2050 рр. за 

сценарієм А1В по відношенню до базового 1991-2010 рр. для кожного 

репрезентативного басейну. Ці дані безпосередньо і були використані для оцінки 

можливих майбутніх змін середньорічного стоку за водно-балансовим методом.   

Застосування ансамблевого підходу замість оцінок, що отримані тільки за 

даними однією або декількох РКМ дозволить отримати більш обґрунтовані 

оцінки, оскільки усереднення знижує діапазон як значень, так і їхніх похибок, 

наближуючи, таким чином, проекції до значення середньорічного стоку води, яке 

спостерігається на водозборі річки.  

У наших роботах [318, 319, 403, 405-407] при використанні модуля NAM 

RR Mike 11 для гірських репрезентативних водозборів було виконано прогнозне 

моделювання стоку води для періоду 1991-2010 рр. за даними трьох РКМ, а саме 

REMO/ECHAM5, RCA3-E/ECHAM5, RCA3-B/BCM. Створення ансамблю 

відбувалося на основі розрахунку трьох статистичних характеристик, а саме 

середнього значення, принципу найбільшої схожості змодельованого і 

спостережного гідрографів та коефіцієнтів кореляції між ними. Принцип 

найбільшої схожості усередненого багаторічного гідрографу, який отримано за 

результатами моделювання за даними декількох (ансамблю) РКМ до 

багаторічного гідрографу за даними спостережень здійснювався на основі 

використання середньої евклідової відстані  
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1
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QQ
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1
 ,     (7.8) 

де j – місяць року;  

QN – спостережна витрата води, м
3
/с;  

QR – змодельована витрата води за даними РКМ, м
3
/с.   

Оптимальним визнається той ансамбль, для якого отримуються найменші 

значення середньої евклідової відстані, найбільші коефіцієнти кореляції та 

найменша відносна похибка середнього значення. Аналіз результатів розрахунків, 

які наведено в табл. 7.7 та рис. 7.12, показав, що не завжди для водозборів річок 

можна скласти ансамбль. Для більшості басейнів річок, виявилося, що зі всіх 

можливих варіантів як ансамблів, так і РКМ, за статистичними показниками 

найкращий результат дають дані тільки однієї РКМ, а саме REMO. В таких 

випадках оцінка перспективних змін середньорічного стоку води виконувалася 

тільки за результатами моделювання модуля NAM за даними РКМ REMO. 

Оптимальні варіанти ансамблів для кожного водозбору річки, які і були 

використані для оцінки можливих майбутніх змін середньорічного стоку води в 

табл. 7.7 виділені синім кольором. Результати моделювання й отримані проекції 

зміни середньорічного стоку води для басейнів-індикаторів наведено в табл. 7.8 та 

рис. 7.13.  
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Таблиця 7.7 Статистичні характеристики гідрографів середньорічного стоку води, які отримано за результатами 

моделювання модулем NAM RR Mike 11 за даними РКМ за період 1991-2010 рр. відносно даних спостережень 

Річка-пункт 
Історичне, 

Qсер.,м
3
/с 

REMO REMO, RCA3-E 
REMO, RCA3-E, 

RCA3-B 
REMO, RCA3-B 

Qсер.  R Qсер.  R Qсер.  R Qсер.  R 

р. Вишня – с. Твіржа 4,36 5,90 0,89 0,82 8,98 1,37 0,76 8,36 1,24 0,57 6,51 0,90 0,64 

р. Стрий – смт Верхнє 

Синьовидне 
42,0 29,2 4,69 0,81 74,5 9,74 0,89 81,8 11,8 0,82 62,8 7,37 0,56 

р. Свіж – смт 

Букачівці 
2,74 3,98 0,48 0,64 7,63 1,42 0,57 7,74 1,46 0,17 5,98 0,95 0,57 

р. Ріка – смт Міжгір’я 14,7 10,1 1,49 0,92 20,4 2,16 0,75 22,2 2,38 0,81 17,9 1,22 0,87 

р. Боржава – с. Довге 10,8 8,13 0,98 0,90 12,9 0,98 0,77 - - - - - - 

р. Уж – м. Ужгород 28,8 24,0 1,89 0,95 54,8 5,03 0,71 58,5 8,91 0,87 45,0 5,04 0,90 

р. Сірет –  

м. Сторожинець 
8,23 8,63 1,20 0,20 13,5 1,72 0,64 15,4 2,17 0,81 13,9 1,81 0,68 

р. Прут – м. Яремча 13,9 7,38 2,52 0,49 26,9 3,87 0,94 19,7 1,85 0,93 16,1 1,41 0,92 

 

 
   

2
3
4
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Рисунок 7.12 – Багаторічні гідрографи водного стоку, які отримано за результатами моделювання модулем NAM 

RR Mike 11 за даними РКМ, а також за даними спостережень за період 1991-2010 рр. [318] 
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Таблиця 7.8 Проекції середньорічного стоку води річок України на період 2031-2050 рр. по відношенню до базового періоду 

1991-2010 рр., які отримано за даними РКМ та їхніх ансамблів на основі моделювання модулем NAM RR Mike 11 

Місяць 

Історичні,  

1991-2010 

Можливі зміни,  

2031-2050 

Історичні,  

1991-2010 

Можливі зміни,  

2031-2050 

Історичні,  

1991-2010 

Можливі зміни,  

2031-2050 

середнє, 

м
3
/с 

Δ,  

м
3
/с 

% від 

історич- 

ного 

середнє, 

м
3
/с 

Δ,  

м
3
/с 

% від 

історич- 

ного 

середнє, 

м
3
/с 

Δ,  

м
3
/с 

% від 

історич- 

ного 

 р. Вишня – с. Твіржа р. Стрий – смт Верхнє Синьовидне р. Свіж – смт Букачівці 

I 4,11 0,75 18,1 26,4 4,95 18,7 2,58 0,20 7,92 

II 5,69 0,21 3,60 31,8 15,9 50,0 2,81 0,14 5,02 

III 8,27 -2,37 -28,6 64,9 -9,20 -14,2 3,99 -0,72 -18,0 

IV 7,34 -0,64 -8,71 83,6 -13,3 -15,9 3,83 -0,78 -20,5 

V 4,04 0,13 3,18 42,5 -2,24 -5,28 2,39 -0,23 -9,41 

VI 4,39 0,63 14,4 41,7 2,49 5,97 2,72 0,22 8,19 

VII 3,92 -0,16 -3,96 44,8 3,64 8,12 2,52 0,40 15,9 

VIII 2,35 0,18 7,79 29,7 2,33 7,83 2,38 -0,23 -9,64 

IX 2,87 0,39 13,7 34,8 1,03 2,96 2,77 -0,46 -16,4 

X 2,33 0,47 20,3 36,7 2,13 5,81 2,20 0,04 1,87 

XI 3,50 -0,85 -24,3 37,9 -9,73 -25,7 2,43 -1,17 -48,2 

XII 3,55 0,14 3,97 29,0 2,60 8,96 2,25 0,76 33,6 

Рік 4,36 -0,09 -2,12 42,0 0,05 0,12 2,74 -0,15 -5,52 

 2
3
7
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Продовження таблиці 7.8 

Місяць 

Історичні,  

1991-2010 

Можливі зміни,  

2031-2050 

Історичні,  

1991-2010 

Можливі зміни,  

2031-2050 

Історичні,  

1991-2010 

Можливі зміни,  

2031-2050 

середнє, 

м
3
/с 

Δ,  

м
3
/с 

% від 

історич- 

ного 

середнє, 

м
3
/с 

Δ,  

м
3
/с 

% від 

історич- 

ного 

середнє, 

м
3
/с 

Δ,  

м
3
/с 

% від 

історич- 

ного 

 р. Ріка – смт Міжгір’я р. Боржава – с. Довге р. Уж – м. Ужгород 

I 10,4 2,19 21,0 10,6 2,90 27,4 27,9 6,17 22,1 

II 10,9 2,81 25,8 10,5 2,38 22,6 31,4 10,4 33,2 

III 23,9 3,51 14,7 19,4 1,25 6,47 60,4 -10,2 -16,9 

IV 27,1 -5,71 -21,1 18,6 -5,65 -30,3 50,7 -13,7 -27,0 

V 14,6 -0,91 -6,22 11,7 0,18 1,57 26,7 -3,62 -13,5 

VI 11,2 -0,09 -0,78 7,87 -0,41 -5,26 18,4 -2,63 -14,3 

VII 14,0 -0,36 -2,53 7,90 -0,65 -8,21 17,1 -1,72 -10,0 

VIII 8,0 -2,61 -32,4 5,61 -1,95 -34,9 12,7 -1,05 -8,24 

IX 10,2 0,96 9,40 5,27 -0,25 -4,84 13,9 -0,87 -6,27 

X 14,1 -0,46 -3,30 7,50 -3,98 -53,0 19,8 -2,55 -12,9 

XI 16,5 -3,40 -20,6 11,9 -4,79 -40,4 32,9 -8,02 -24,4 

XII 15,0 1,11 7,41 13,1 6,07 46,3 33,6 7,66 22,8 

Рік 14,7 -0,25 -1,68 10,8 -0,41 -3,78 28,8 -1,68 -5,83 

 2
3
8
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Продовження таблиці 7.8 

Місяць 

Історичні,  

1991-2010 

Можливі зміни,  

2031-2050 

Історичні,  

1991-2010 

Можливі зміни,  

2031-2050 

середнє, 

м
3
/с 

Δ,  

м
3
/с 

% від 

історичного 

середнє, 

м
3
/с 

Δ,  

м
3
/с 

% от  

історичного 

 р. Сірет – м. Сторожинець р. Прут – м. Яремча 

I 3,81 -0,64 -16,7 4,76 2,14 44,9 

II 5,21 1,42 27,2 6,58 2,97 45,1 

III 9,34 -0,52 -5,60 14,4 -0,55 -3,84 

IV 13,95 -2,86 -20,5 27,2 -4,67 -17,2 

V 9,67 -2,70 -27,9 20,7 1,21 5,83 

VI 13,37 1,21 9,07 19,8 0,84 4,25 

VII 12,72 0,71 5,57 19,6 -0,06 -0,28 

VIII 9,42 -1,21 -12,8 14,1 -2,34 -16,7 

IX 7,81 -1,11 -14,2 13,8 2,09 15,1 

X 5,23 0,00 0,02 9,84 -0,35 -3,53 

XI 4,34 -1,85 -42,7 9,29 -1,62 -17,4 

XII 3,89 -1,22 -31,2 6,28 -0,61 -9,77 

Рік 8,23 -0,73 -8,87 13,9 -0,08 -0,58 

2
3
9
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Рисунок 7.13 – Багаторічні гідрографи за даними спостережень та їхні проекції можливих змін [318] 
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Крім того, для всіх репрезентативних водозборів була виконана оцінка 

можливих майбутніх змін за водно-балансовим методом за рівняннями (7.5-

7.7), а також даними табл. 7.6 з використанням даних РКМ. Створення 

ансамблів для цього методу виконувалося за результатами верифікації РКМ 

для території України щодо кількості опадів. Зрозуміло, що в рівняннях (7.5-

7.7) в якості опадів та температури повітря використані їхні проекції за РКМ 

на період 2031-2050 рр. При розрахунках значення коефіцієнта редукції 

(рівняння (7.6)) повинно дорівнювати одиниці. У випадках, коли ця умова не 

виконувалася було виконано аналіз водно-балансових співвідношень саме 

для базового періоду. Виявилося, що для деяких водозборів річок 

коефіцієнти стоку та регресії, вільний член у рівняннях (7.5) та (7.7) водно-

балансових співвідношень для базового періоду 1991-2010 рр. не 

співпадають зі значеннями для всього періоду, тобто 1961-2010 рр. Це 

призводить або до завищення, або до заниження багаторічних значень 

середньорічного стоку води при використанні водно-балансових залежностей 

за період 1961-2010 рр. до періоду 1991-2010 рр., що уявно можна побачити 

на рис. 7.14, на якому для деяких річок наведені залежності опадів від шару 

стоку для двох періодів. Такі розбіжності пояснюються циклічними 

коливаннями середньорічного стоку річок. Так, наприклад, для р. Салгир – 

с. Дворіччя та р. Сула – м. Лубни період 1961-2010 рр. охоплює як 

багатоводну, так і маловодну фази. В той час як період 1991-2010 рр. для 

річки Салгир охоплює тільки багатоводну фазу, а для річки Лубни навпаки – 

маловодну. Тому, для усунення відповідних похибок для таких річок 

використані водно-балансові залежності, які були визначені саме для 

базового періоду (табл. 7.9). Такий підхід є цілком виправданим, оскільки 

при використанні даних РКМ застосовується методика додавання до 

фактичних значень базового періоду прогнозованих змін (різниця між двома 

періодами). Разом з тим, такий підхід має як переваги, так і недоліки.  
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Рисунок 7.14 – Залежності між опадами та шаром стоку для двох періодів для 

деяких річок України 

 

Таблиця 7.9 Значення коефіцієнтів стоку () та параметрів для формули (7.7) 

для репрезентативних водозборів річок за період 1991-2010 рр. 

№ Річка-пункт =h/P 
Вільний 

член (а) 

Коефіцієнти регресії 

b c 

1. р. Прут – м. Яремча 0,721 -199,3 0,31 11,7 

2. р. Уж – м. Ужгород 0,509 447,7 0,31 -32,1 

3. 
р. Стрий – смт Верхнє 

Синьовидне 
0,519 -582,7 0,62 67,1 

4. р. Сула – м. Лубни 0,092 -43,4 0,92 4,15 

5. р. Лугань – м. Луганськ 0,156 -296,4 0,96 25,6 

6. р. Молочна – м. Токмак 0,052 -35,1 0,99 0,65 

7. р. Салгир – с. Дворіччя 0,024 -20,9 0,97 2,51 

8. р. Тилігул – с. Березівка 0,031 -66,0 0,98 6,09 
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З одного боку, дозволяє значно зменшити систематичні помилки РКМ, 

а з другого – не враховує будь-які інші особливості гідрометеорологічних 

характеристик, а саме циклічних коливань. Отже, припускається, що для 

прогнозного періоду (2031-2050 рр.) будуть характерні такі ж саме фази 

водності як і для базового періоду (1991-2010 рр.). З огляду на це, водно-

балансові співвідношення необхідно визначати або за даними базового 

періоду, або багаторічний період для визначення водно-балансових 

співвідношень повинен прийматися за базовий, або потрібно виконувати 

аналіз циклічних коливань гідрометеорологічних характеристик і вибирати 

сталі періоди, тобто, коли водно-балансові співвідношення будуть сталі як 

для багаторічного, так і для базового періодів. У випадку останнього способу 

для різних річок може виявитися, що календарно такі періоди будуть не 

співпадати, що значно ускладнить застосування даних РКМ. Отже, найбільш 

простим способом є перший. 

Результати розрахунків перспективних змін середньорічного стоку річок 

України до середини ХХІ століття, які виконані за водно-балансовими 

співвідношеннями наведено в табл. 7.10.   
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Таблиця 7.10 Проекції середньорічного стоку води річок України на період 2031-2050 рр. відносно базового періоду 

1991-2010 рр., які отримано за даними РКМ та водно-балансовими залежностями 

№ Річка – пункт 

1991-2010 рр. 2031-2050 рр. 

спостереження проекції РКМ за залежностями (3.5-3.7) 

Е, мм Р, мм Т, 
0
С h, мм назва Р, мм Т, 

0
С Е, мм h, мм m 

1. р. Вишня – с. Твіржа 437 677 8,27 240 REMO 708 9,13 467 229 1,02 

2. 
р. Західний Буг –  

м. Кам'янка Бузька 
467 716 8,18 249 

REMO 705 9,33 469 224 1,02 

RCA3-Е 715 9,26 476 227 1,02 

RCA3-B 759 8,70 507 241 1,02 

RRCM 772 10,0 505 245 1,04 

3. р. Прут – м. Яремча 284 1014 7,53 733 
REMO 994 8,65 289 717 0,96 

RCA3-B 1058 8,08 303 763 0,99 

4. р. Ріка – м. Міжгір’я 380 1220 7,30 840 
REMO 1216 8,24 410 835 0,97 

RCA3-B 1228 7,72 401 843 0,96 

5. р. Сірет – м. Сторожинець 480 866 7,11 386 REMO 851 8,15 496 358 0,99 

6. р. Уж – м. Ужгород 452 914 8,56 462 REMO 867 9,07 425 442 1,00 

7. р. Свіж – смт Букачівці 488 674 8,05 186 REMO 664 8,97 472 179 1,03 

8. 
р. Стрий – смт Верхнє 

Синьовидне 
508 1060 6,39 508 REMO 1063 7,50 579 551 0,91 

9. 
р. Б.Надворнянська –  

м. Черніїв 
426 972 7,78 426 

REMO 980 8,36 456 542 0,96 

RCA3-Е 947 8,46 443 524 0,95 

RCA3-B 1014 8,36 472 561 0,96 

RRCM 1043 8,61 493 577 0,95 

 

 

   

2
4
5
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Продовження таблиці 7.10 

№ Річка – пункт 

1991-2010 рр. 2031-2050 рр. 

спостереження проекції РКМ за залежностями (3.5-3.7) 

Е, мм Р, мм Т, 
0
С h, мм назва Р, мм Т, 

0
С Е, мм h, мм m 

10. р. Серет – м. Чортків 523 665 7,98 141 

REMO 631 9,16 488 131 1,03 

RCA3-Е 649 9,08 504 135 1,03 

RCA3-B 731 8,48 575 152 1,01 

RRCM 687 9,99 529 142 1,03 

11. р. Смотрич – с. Цибулівка 567 671 8,18 105 

REMO 648 9,35 543 98,1 1,02 

RCA3-Е 651 9,30 545 98,4 1,02 

RCA3-B 759 8,66 642 115 1,01 

RRCM 668 10,3 554 101 1,02 

12. 
р. Південний Буг – 

с. Тростянчик 
556 636 8,06 79,2 

REMO 601 9,30 523 74,8 1,01 

RCA3-Е 603 9,21 525 75,1 1,01 

RCA3-B 703 8,60 616 87,5 1,00 

RRCM 633 10,2 547 78,8 1,01 

13. р. Велика Вісь – м. Ямпіль 529 563 8,48 34,1 
REMO 517 9,85 496 33,7 0,97 

RCA3-Е 490 9,81 470 32,0 0,97 

14. р. Тилігул – с. Березівка 512 529 9,60 16,5 
REMO 464 10,9 455 14,4 0,99 

RCA3-Е 440 10,9 432 13,7 0,99 

15. р. Стохід – смт Любешів 592 717 8,17 125 

REMO 710 9,11 572 125 1,02 

RCA3-Е 749 9,28 602 131 1,03 

RCA3-B 812 8,76 657 142 1,02 

RRCM 789 10,1 628 138 1,04 

 
16. р. Горинь – с. Деражне 513 651 7,90 138 

REMO 626 9,10 497 132 1,00 

RCA3-Е 667 9,02 530 140 1,00 

RCA3-B 755 8,45 601 159 0,99 

RRCM 663 9,96 528 140 0,99 

 

 

2
4
6
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Продовження таблиці 7.10 

№ Річка – пункт 

1991-2010 рр. 2031-2050 рр. 

спостереження проекції РКМ за залежностями (3.5-3.7) 

Е, мм Р, мм Т, 
0
С h, мм назва Р, мм Т, 

0
С Е, мм h, мм m 

17. р. Уборть – с. Перга 541 678 7,80 138 

REMO 684 9,03 541 145 0,98 

RCA3-Е 688 8,96 544 145 0,98 

RCA3-B 762 8,42 591 161 1,01 

RRCM 707 9,87 555 150 1,00 

18. р. Тетерів – м. Іванків 512 604 7,89 91,3 

REMO 590 9,11 509 86,9 0,98 

RCA3-Е 573 9,06 497 84,5 0,96 

RCA3-B 662 8,51 559 97,5 0,98 

RRCM 607 9,99 523 89,4 0,99 

19. 
р. Рось – м. Корсунь-

Шевченківський 
493 556 8,16 62,8 

REMO 519 9,45 465 58,5 0,99 

RCA3-Е 520 9,35 465 58,6 1,00 

RCA3-B 550 8,77 489 62,0 1,01 

RRCM 551 10,3 499 62,2 0,98 

20. 
р. Інгулець –  

м. Кривий Ріг 
486 512 8,93 26,6 

REMO 485 10,29 468 26 0,98 

RCA3-Е 471 10,32 455 25 0,98 

21. р. Десна – м. Чернігів 505 636 6,98 131 

REMO 663 8,44 522 136 1,01 

RCA3-Е 671 8,30 528 137 1,01 

RCA3-B 600 7,75 476 123 1,00 

RRCM 625 9,07 491 128 1,01 

22. р. Сула – м. Лубни 554 610 7,87 56,5 
REMO 605 9,28 551 55,8 0,99 

RCA3-Е 597 9,16 544 55,1 1,00 

23. р. Ворскла – м. Кобеляки 496 573 7,75 77,4 
REMO 578 9,18 494 77,5 1,01 

RCA3-Е 565 9,10 482 75,8 1,02 

 

 

 

   

2
4
7
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Продовження таблиці 7.10 

 

№ Річка – пункт 

1991-2010 рр. 2031-2050 рр. 

спостереження проекції РКМ за залежностями (3.5-3.7) 

Е, мм Р, мм Т, 
0
С h, мм назва Р, мм Т, 

0
С Е, мм h, мм m 

24. р. Самара – с. Кочережки 565 594 8,93 29,1 
REMO 575 10,4 551 26,3 0,99 

RCA3-Е 585 10,38 560 26,8 0,99 

25. 
р. Сіверський Донець –  

м. Ізюм 
470 573 8,11 103 

REMO 571 9,61 466 101 1,02 

RCA3-Е 560 9,50 455 99 1,03 

26. 
р. Красна –  

с. Червонопопівка 
477 544 8,34 66,1 

REMO 545 9,92 502 64,3 0,96 

RCA3-Е 532 9,88 489 62,7 0,98 

27. р. Лугань – м. Луганськ 469 558 8,98 88,5 
REMO 556 10,4 504 86,7 0,93 

RCA3-Е 565 10,5 513 88,1 0,94 

28. р. Кальміус – смт Сартана 513 613 9,18 103 
REMO 632 10,6 542 109 0,97 

RCA3-Е 626 10,7 538 108 0,97 

29. р. Молочна – с. Токмак 581 615 8,84 33,8 
REMO 592 10,26 557 31,0 1,01 

RCA3-Е 621 10,3 586 32,5 1,01 

30. р. Бельбек – с. Фруктове 457 590 11,2 132 
REMO 601 12,4 468 132 0,98 

RCA3-Е 616 12,39 478 135 0,99 

31. р. Салгир – с. Дворіччя 539 552 10,7 13,1 
REMO 552 10,7 541 13,4 0,99 

RCA3-Е 570 11,74 562 13,8 0,99 

 

   

2
4
8
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Аналіз таблиці 7.10 показує, що найбільша нев’язка водного балансу 

отримана для південних та східних водозборів, що можна пояснити слабкими 

зв’язками між його складовими (див. додаток Є). З іншого боку, ці райони 

характеризуються недостатньою мережею метеорологічних спостережень, 

що може впливати на якість визначення опадів, які випали на водозбір річки, 

а відповідно і на якість водно-балансових співвідношень. Тому перспективні 

оцінки зміни середньорічного стоку води для цієї частини України можна 

розглядати тільки як орієнтовні. Ансамблеві оцінки можливих майбутніх 

змін водного стоку річок на середину ХХІ століття по відношенню до 

базового періоду 1991-2010 рр. у відносних значеннях наведені в табл. 7.11.   

 

Таблиця 7.11 Оцінки можливих майбутніх змін середньорічного стоку 

репрезентативних водозборів річок України на середину ХХІ століття 

відносно базового періоду 1991-2010 рр., які отримані за даними РКМ водно-

балансовим методом, %. 

 

№ Річка – пункт REMO RCA3-Е RCA3-B RRCM 
Анса-

мбль 

1. р. Вишня – с. Твіржа -4,45 - -  -4,45 

2. 
р. Західний Буг –  

м. Кам'янка Бузька 
-10,1 -8,85 -3,28 -1,56 -5,95 

3. р. Прут – м. Яремча -2,18 4,19 - - 1,01 

4. р. Ріка – м. Міжгір’я -0,58 - 0,40 - -0,09 

5. 
р. Сірет –  

м. Сторожинець 
-7,27 - - - -7,27 

6. р. Уж – м. Ужгород -4,34 - - - -4,34 

7. 
р. Стрий – смт Верхнє 

Синьовидне 
-1,32 - - - -0,16 

8. 
р. Б.Надворнянська –  

м. Черніїв 
0,84 -4,13 2,58 5,58 0,80 

9. р. Свіж – смт Букачівці -3,65 - - - -3,65 

10. р. Серет – м. Чортків -7,55 -4,83 7,14 0,67 -1,14 

11. р. Смотрич – с. Цибулівка -6,34 -5,98 9,75 -3,54 -1,53 
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Продовження таблиці 7.11 

№ Річка – пункт REMO RCA3-Е RCA3-B RRCM 
Анса-

мбль 

12. 
р. Південний Буг –  

с. Тростянчик 
-5,51 -5,13 10,6 -0,48 -0,14 

13. р. Велика Вісь – м. Ямпіль -1,20 -6,33 - - -3,77 

14. р. Тилігул – с. Березівка -12,6 -17,1 - - -14,9 

15. р. Стохід – смт Любешів -0,13 5,30 14,1 10,3 7,55 

16. р. Горинь – с. Деражне -4,82 1,43 14,8 0,85 3,07 

17. р. Уборть – с. Перга 4,87 5,49 16,8 8,41 8,90 

18. р. Тетерів – м. Іванків -4,86 -7,45 6,76 -2,08 -1,91 

19. 
р. Рось – м. Корсунь-

Шевченківський 
-6,80 -6,69 -1,25 -0,99 -3,93 

20. 
р. Інгулець –  

м. Кривий Ріг 
-2,08 -4,94 - - -3,51 

21. р. Десна – м. Чернігів 3,24 4,54 -6,52 -2,69 -0,36 

22. р. Сула – м. Лубни -5,74 -2,39 - - -4,07 

23. р. Ворскла – м. Кобеляки 0,21 -2,00 - - -0,89 

24. р. Самара – с. Кочережки -9,54 -7,95 - - -8,74 

25. 
р. Сіверський Донець –  

м. Ізюм 
-2,13 -3,92 - - -3,03 

26. 
р. Красна –  

с. Червонопопівка 
-2,70 -5,13 - - -3,92 

27. р. Лугань – м. Луганськ -2,01 -0,47 - - -1,24 

28. р. Кальміус – смт Сартана 5,09 4,12 - - 4,60 

29. р. Молочна – с. Токмак -8,15 -3,61 - - -5,88 

30. р. Бельбек – с. Фруктове -0,21 2,31 - - 1,05 

31. р. Салгир – с. Дворіччя 2,03 5,46 - - 3,74 

 

Аналіз табл. 7.11 показує, що оцінювання можливих майбутніх змін 

середньорічного стоку води репрезентативних водозборів річок України на 

середину ХХІ століття по відношенню до базового періоду 1991-2010 рр., які 

отримані за даними чотирьох РКМ вирізняються значною невизначеністю у 

майбутніх тенденціях. За такої ситуації саме ансамблеве усереднення й може 

надати приблизні проекції змін водного стоку. 

Для водозборів гірських річок для оцінювання перспективних змін 

середньорічного стоку води було застосовано два методи одночасно, а саме 
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гідрологічний модуль NAM RR Mike 11 та водно-балансового метод, що 

дозволило виконати порівняльний аналіз отриманих результатів (табл. 7.12). 

З табл. 7.12 видно, що за двома методами отримано близькі результати.  

 

Таблиця 7.12 Порівняльний аналіз перспективних оцінок змін середньорічного 

стоку води деяких річок України до середини ХХІ століття відносно базового 

періоду 1991-2010 рр., які отримані різними методами [318] 

 

Метод 
Назва РКМ *hсер., % 

REMO, % RCA3-B, % 

р. Вишня – с. Твіржа 

Водно-балансовий -4,45 - 
-3,29 

NAM RR Mike 11 -2,12 - 

р. Ріка – смт Міжгір’я 

Водно-балансовий -0,58 0,40 
-0,89 

NAM RR Mike 11 -1,62 -1,74 

р. Уж – м. Ужгород 

Водно-балансовий -4,34 - 
-5,09 

NAM RR Mike 11 -5,83 - 

р. Прут – м. Яремча 

Водно-балансовий -2,18 4,19 
0,22 

NAM RR Mike 11 -3,61 2,46 

р. Сірет – м. Сторожинець 

Водно-балансовий -7,27 - 
-8,07 

NAM RR Mike 11 -8,87 - 

р. Стрий – смт Верхнє Синьовидне 

Водно-балансовий -0,16 - 
-0,02 

NAM RR Mike 11 0,12 - 

р. Свіж – смт Букачівці 

Водно-балансовий -3,65 - 
-4,58 

NAM RR Mike 11 -5,52 - 

* – середня оцінка з двох методів 
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Результати розрахунків за водно-балансовим методом і гідрологічне 

моделювання модулем NAM RR Mike 11 за даними РКМ (сценарій А1В) 

дозволили отримати проекції середньорічного стоку води у вигляді шарів 

стоку (мм) для репрезентативних водозборів річок до середини ХХІ століття 

по відношенню до базового періоду 1991-2010 рр., що й надало змогу 

виконати просторове узагальнення можливих його змін (%) з застосуванням 

ГІС MapInfo (рис. 7.15). Аналіз отриманих результатів показує, що незначне 

підвищення середньорічного стоку води можна очікувати на гірських річках 

Криму та в басейні річки Кальміус – до 2-4 %. На деяких річках Полісся 

можливо підвищення водного стоку до 10 %. Водність Карпатських річок та 

річок північної частини не зміниться. На інших річках буде спостерігатися не 

суттєве зменшення стоку. Найбільше зниження стоку можливо очікувати 

тільки для річок Причорномор’я. Однак, як вже зазначалося вище, такі 

оцінки потрібно розглядати тільки як дуже приблизні внаслідок того, що для 

цієї території отримана найбільша нев’язка водного балансу (до 30 % і 

більше), а РКМ гірше ніж для інших територій відтворюють кількісні 

показники опадів. Можна очікувати змін у внутрішньорічному розподілі 

стоку річок: підвищення стоку зимової межені, зміщення початку весняної 

повені на більш ранні строки. Проте, найімовірніше такі отримані зміни 

(рис. 7.13) обумовленні не зовсім якісним відтворенням РКМ кількісних 

показників опадів базового періоду в басейнах річок (див. рис. 7.12).  

Таким чином, очікувані зміни середньорічного стоку води річок 

України на середину ХХІ століття за даними 4 РКМ (REMO, RCA3-E, RCA3-

B, RRCM) за сценарієм розвитку суспільства А1В відносно базового періоду 

1991-2010 рр. найвірогідніше будуть знаходитися в межах природних 

коливань водності.  
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Рисунок 7.15 – Можливі майбутні зміни середньорічного стоку води (%) річок України на період 2031-2050 рр. 

відносно базового періоду 1991-2010 рр. за даними РКМ, сценарій A1B [318] 
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3
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Враховуючи вищенаведене можна зробити наступні висновки: 

– Дослідження майбутніх можливих змін водного стоку річок України 

виконано за даними чотирьох РКМ, які мають найкращу верифікацію для 

території України – REMO/ECHAM5, RCA3-E/ECHAM5, RCA3-B/BCM, 

RRCM/HadCM3Q0 на період 2031-2050 рр. за сценарієм А1В відносно базового 

1991-2010 рр. для кожного репрезентативного басейну. 

– Досліджено кореляційні зв’язки між річними опадами, водним стоком і 

випаровуванням в річкових басейнах у різних фізико-географічних зонах за 

період 1961-2010 рр. Виявилося, що чітка залежність від опадів як водного стоку, 

так і випаровування простежується в басейнах річок Західного Бугу, гірських 

річках та верхніх лівобережних притоках річки Дністер, Сірет, півночі Полісся та 

на гірських річках Криму. Пряма залежність водного стоку від опадів при 

помірної та слабкої залежності випаровування від опадів характерна для річок 

басейну Тиси та Пруту. Для всіх інших басейнів спостерігається дуже тісна 

залежність випаровування від опадів при помірної та слабкої залежності водного 

стоку від опадів. Зв’язок опадів з водним стоком зменшується по мірі просування 

на південь. 

– Виходячи зі структури модуля NAM RR Mіkе 11 (модель із 

зосередженими параметрами), а також відмінними співвідношеннями між 

опадами, водним стоком і випаровуванням у різних природно кліматичних зонах 

на території України калібрування модуля NAM RR Mіkе 11 вдалося виконати 

тільки для водозборів річок, які мають достатньо чіткі залежності від опадів як 

водного стоку, так і випаровування. Для всіх інших річок потрібно застосовувати 

гідрологічні моделі іншого класу. Для гірських річок Криму калібрування NAM 

не вдалося виконати як через значне антропогенне навантаження, так і значну 

закарстованість їхніх басейнів. 

– Аналіз результатів верифікації модуля NAM для базового періоду 1991-

2010 рр. свідчить, що якість моделювання за незалежними даними має категорію, 

яка повністю відповідає категорії якості калібрування.  
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– Виконано статистичну реалізацію методу водного балансу для 

репрезентативних річкових басейнів за період 1961-2010 рр. Здійснено 

верифікацію водно-балансових співвідношень для базового періоду 1991-2010 рр., 

що надало змогу для деяких водозборів річок виконати їхнє корегування. 

– Вперше для перспективних оцінок водного стоку річок України 

застосовано ансамблевий підхід, що дозволило отримати більш достовірні оцінки. 

Створення ансамблів для модуля NAM RR Mіkе 11 відбувалося за статистичними 

параметрами – середнім значенням, середньої Евклідової відстані та коефіцієнту 

кореляції, а для водно-балансового методу за результатами верифікації РКМ для 

території України щодо кількості опадів. 

– Проекції середньорічного стоку води річок України на середину ХХІ 

століття відносно базового періоду 1991-2010 рр., які отримано за даними РКМ 

для сценарію розвитку суспільства А1В на основі використання модуля NAM RR 

Mіkе 11 та водно-балансового методу показують, що найвірогідніше очікувані 

зміни середньорічного стоку будуть знаходитися в межах природних коливань 

водності.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано методологію гідролого-генетичного 

аналізу водного стоку і виконано її практичну реалізацію. Основні висновки 

дисертаційної роботи полягають у наступному: 

1. Виконано аналіз сучасних методів дослідження водного стоку річок, а 

також їхню класифікацію. Усі методи було поділено на три основні групи, а саме: 

за способом отримання вихідної інформації та знань, методи за приналежністю до 

наукової дисципліни та комбіновані методи. Доведено, що гідролого-генетичні 

методи належать до комбінованих методів дослідження. 

2. Обґрунтовано та відпрацьовано методологічні засади комплексного 

гідролого-генетичного аналізу водного стоку річок, який дозволяє отримувати 

більш достовірні оцінки як сучасних, так і можливих змін річкового стоку, що 

досягається застосуванням певних послідовно-обґрунтованих методик та 

підходів. Отже, у роботі розроблено методику оцінювання однорідності та 

стаціонарності рядів спостережень, методичні підходи щодо класифікації та 

районування гідрологічних характеристик на основі кривих Ендрюса, побудови 

карт просторового розподілу гідрологічних характеристик з використанням ГІС-

технологій, удосконалено методичні підходи щодо дослідження 

внутрішньорічного розподілу стоку води річок, а також створено методологію 

дослідження можливих майбутніх змін водного стоку річок з використанням 

даних регіональних кліматичних моделей. 

3. Встановлено, що просторово-часова мінливість річного стоку води річок 

України добре узгоджується з коливаннями річних сум атмосферних опадів у 

різних фізико-географічних зонах. Ряди спостережень середньорічного стоку води 

річок є однорідними і стаціонарними, оскільки його багаторічні тенденції 

вказують на наявність у рядах спостережень повних циклів коливань як 

довгострокових, так і короткострокових. Короткі ряди спостережень є 
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квазістаціонарними, оскільки їхня тривалість є недостатньою для визначення фаз 

водності – маловодної та багатоводної. Вигляд інтегральних кривих відхилень 

середньорічної температури повітря на території України показує, що підвищення 

температури повітря, яке особливо інтенсивно спостерігається з кінця ХХ 

століття, є тільки однією з фаз довготривалих вікових циклічних коливань. 

4. Визначено сучасні статистичні параметри річного стоку води річок 

України. Просторовий розподіл норми стоку та коефіцієнтів варіації річного 

стоку води річок виконано з застосуванням принципу неперекривання водозборів 

річок у ГІС MapInfo Version 12 з використанням тріангуляційного методу, який 

дозволяє позбутися суб’єктивних чинників і автоматично отримувати значення у 

будь-який точці карти. Точність побудови інтерполяційних поверхонь норми 

стоку та коефіцієнтів варіації річного стоку води річок України складає ± 5,34 і 

± 4,06 % відповідно. Отримані карти норми стоку і коефіцієнтів варіації річного 

стоку води річок загалом правильно відображають їхні зміни по території 

України, а саме їхній просторовий розподіл підпорядковується фізико-

географічній зональності, яка порушується висотною поясністю та 

індивідуальними особливостями водозборів річок. Отже, отримані карти можуть 

бути рекомендовані для практичного застосування. 

5. Реалізовано алгоритм класифікації річкових басейнів на основі кривих 

Ендрюса для виявлення однорідних гідрологічних районів на прикладі річного 

стоку води річок України, який вирізняється достовірністю та об’єктивністю. 

Отримано 13 однорідних гідрологічних районів за умовами формування річного 

стоку води, з яких 4 райони було поділено на підрайони. Виконано їх просторове 

представлення за допомогою ГІС МарInfo. Сучасна мережа гідрологічних 

спостережень України є недостатньою і недосконалою для узагальнення 

просторових характеристик. 

6. Встановлено, що ряди спостережень середньомісячних витрат води 

річок України є однорідними та стаціонарними, крім річок, що перебувають під 

значним антропогенним впливом. Середньомісячні витрати води річок України в 



 258 

кожній фізико-географічній зоні характеризуються синхронними коливаннями. 

Внаслідок довготривалих циклічних коливань середньорічного стоку води річок 

відбувається внутрішньорічний перерозподіл стоку води. На рівнинних річках в 

маловодну фазу водності по відношенню до багатоводної спостерігаються менші 

витрати води за період весняного водопілля і більші витрати води за період 

літньо-осінньої межені. На гірських річках багатоводна фаза відносно маловодної 

характеризується меншими витратами води за період сніго-дощових паводків і 

більшими – за період дощових паводків. Залежно від фази водності змінюється 

перший місяць багатоводного сезону водогосподарського року. 

7. За синхронними коливаннями середньомісячних витрат води річок 

України отримано 10 основних схем внутрішньорічного розподілу стоку води на 

основі аналізу даних за весь період спостережень з урахуванням циклічних 

коливань. Визначено сучасні строки, тривалість періодів, сезонів 

внутрішньорічного розподілу водного стоку річок України. Виконано 

районування річкових водозборів України за сучасними типами 

внутрішньорічного розподілу стоку води і з застосуванням ГІС MapInfo. Загалом 

внутрішньорічний розподіл стоку води річок України підпорядковуються фізико-

географічній зональності, на яку впливають висотна поясність та індивідуальні 

особливості водозборів річок. 

8. Ряди спостережень максимальних витрат води весняного водопілля 

рівнинних річок України можна віднести до квазіоднорідних та 

квазістаціонарних, що пояснюється наявністю у рядах лише багатоводної і 

маловодної фаз циклічних коливань, їхньою значною тривалістю, а також 

істотною мінливістю максимального стоку води. Ряди спостережень 

максимальних витрат води паводків змішаного походження гірських річок Карпат 

та Криму є однорідними та стаціонарними, окрім рядів, які мають значний 

антропогенний вплив. Просторово-часові коливання максимального стоку води 

весняного водопілля та паводків змішаного походження річок України 

характеризуються синхронністю та синфазністю.  
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9. Визначено сучасні статистичні параметри максимального стоку води 

річок України та виконано просторовий розподіл середнього багаторічного шару 

стоку води весняної повені та паводків змішаного походження, а також його 

коефіцієнту варіації з застосуванням принципу неперекривання водозборів річок у 

ГІС MapInfo. Однак, для річок Криму просторовий розподіл цих характеристик є 

дещо умовним, оскільки витримати вимоги щодо картування гідрологічних 

характеристик для цього регіону не є можливим. Отримані карти можуть бути 

рекомендовані для практичного застосування. 

10. Багаторічні тенденції максимальних витрат води дощових паводків 

річок України характеризуються циклічними коливаннями, які мають невелику 

тривалість (у середньому 20-30 років) порівняно з тривалістю циклічних коливань 

максимальних витрат води весняної повені рівнинних річок України. Ряди 

спостережень максимальних витрат води дощових паводків річок України є 

однорідними та стаціонарними, оскільки їх довготривалі циклічні коливання 

мають багатоводні та маловодні фази. Довготривалі циклічні коливання 

максимальних витрат води дощових паводків є синхронними та синфазними, крім 

річок басейну Сіверського Дінця, Приазов’я та Криму. 

11. Ряди спостережень мінімальних середніх 30-ти добових витрат води 

річок України можна віднести до квазіоднорідних та квазістаціонарних, що 

пояснюється наявністю в рядах тільки маловодної та багатоводної фаз циклічних 

коливань, їхньою значною тривалістю. У кожній фізико-географічній зоні як в 

зимову, так і в літньо-осінню межень на більшості гідрологічних постів 

мінімальний стік води річок є синхронним і в переважній більшості – синфазним, 

що свідчить про однорідність кліматичних умов їхнього формування. Циклічні 

коливання мінімального стоку води за літньо-осінню та зимову межень є 

протифазними до циклічних коливань максимального стоку води весняного 

водопілля рівнинних річок. Для річок Карпат з нестійким льодоставом мінімальні 

середні 30-ти добові витрати води мають різноманітні циклічні коливання, які є 

асинхронними та асинфазними, що можна пояснити особливостями підстильної 
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поверхні водозборів. Циклічні коливання мінімальних середніх 30-ти добових 

витрат води гірських річок Криму з нестійким льодоставом у переважній 

більшості характеризуються асинхронністю та синфазністю.  

12. Кореляційні зв’язки між річними опадами, водним стоком і 

випаровуванням в річкових басейнах у різних фізико-географічних зонах за 

період 1961-2010 рр. мають відмінні типи співвідношень. Чітка залежність від 

опадів як водного стоку, так і випаровування простежується в басейнах річок 

Західного Бугу, гірських річках та верхніх лівобережних притоках річки Дністер, 

Сірет, півночі Полісся та на гірських річках Криму. Пряма залежність водного 

стоку від опадів при помірної та слабкої залежності випаровування від опадів 

характерна для річок басейну Тиси та Пруту. Для всіх інших басейнів 

спостерігається дуже тісна залежність випаровування від опадів за помірної та 

слабкої залежності водного стоку від опадів. Зв’язок опадів з водним стоком 

зменшується по мірі просування на південь. Виконано районування території 

України за основними типами співвідношень між елементами водного балансу за 

багаторічний період з застосуванням ГІС MapInfo. Уточнення та визначення меж 

деяких підрайонів можливо в майбутньому при реконструкції 

гідрометеорологічних спостережень. 

13. Показано, що виходячи зі структури модуля NAM RR Mіkе 11 (модель 

із зосередженими параметрами), а також відмінними співвідношеннями між 

опадами, водним стоком і випаровуванням у різних природно кліматичних зонах 

на території України калібрування модуля NAM RR Mіkе 11 можна виконати 

тільки для водозборів річок, які мають достатньо чіткі залежності від опадів як 

водного стоку, так і випаровування. Для всіх інших річок потрібно застосовувати 

гідрологічні моделі іншого класу. Для гірських річок Криму калібрування NAM 

не вдалося виконати як через значне антропогенне навантаження, так і значну 

закарстованість їхніх басейнів. 

14. Уперше застосовано комплексний підхід (одночасне застосування 

декількох методів, ретельна адаптація, верифікація моделей, ансамблевий підхід) 
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для отримання більш достовірних перспективних оцінок водного стоку річок 

України. Проекції середньорічного стоку води річок України на середину ХХІ 

століття  відносно базового періоду 1991-2010 рр., які отримано за даними РКМ 

для сценарію розвитку суспільства А1В показують, що найвірогідніше очікувані 

зміни середньорічного стоку будуть знаходитися в межах природних коливань 

водності. 
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Додаток А  

Акти впровадження 
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Додаток Б  

Відомості про відновлення та приведення до багаторічного періоду рядів середньорічного стоку води річок України  

Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік 
n  10 R  0,7 2/ kk   

басейн р. Висла 

р. Вишня – с. Твіржа 

р. Полтва – с. Полтва 16 0,89 10,3 1948-53 

р. Желдець – х. Лугове 41 0,84 13,4 1993 

р. Західний Буг – cмт Сасів 12 0,80 5,98 1951-75, 1988-2013 

р. Рата – с. Волиця 
р. Полтва – с. Полтва 15 0,87 8,98 1948-49 

р. Желдець – х. Лугове 41 0,92 20,3 1950-54 

р. Солокія –  

м. Червоноград 

р. Полтва – м. Буськ 51 0,77 11,4 1948 

р. Свиня – м. Жовкла 51 0,82 13,8 1953-54 

р. Рата – с. Волиця 51 0,92 22,4 1955-62 

р. Луга – м.Володимир-

Волинський 

р. Турія – с. Ягідне 49 0,71 9,02 1932-33, 1940, 1946-53 

р. Стохід – с. Малинівка 49 0,72 9,33 1954-64 

басейн р. Дунай 

р. Чорна Тиса – cмт 

Ясіня 

р. Стрий –  

с. Новий Кропивник 
29 0,74 7,62 1953-55 

р. Біла Тиса – с. Луги 

р. Тиса – с. Ділове 33 0,85 12,5 1933-41 

р. Тересва – с. Дубове 33 0,77 10,5 1946 

р. Тиса – м. Рахів 59 0,86 17,3 1947-54 

р. Косівська –  

с. Косівська Поляна 

р. Ріка – cмт Міжгір’я 51 0,71 9,30 1946-51 

р. Теребля – cмт Колочава 36 0,78 9,87 1952-55 

р. Тересва – с. Нересниця 31 0,80 9,76 1956-62 

р. Тересва – cмт Усть-

Чорна 

р. Тересва – с. Дубове 38 0,86 14,1 1946, 1977 

р. Теребля – с. Острика 15 0,95 15,5 1947-48 

р. Тересва – cмт Усть-Чорна 15 0,95 15,4 1995-98 

3
1
0
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік 
n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Ріка – cмт Міжгір’я 

р. Стрий – м. Турка 15 0,76 5,72 
1907-10, 1913, 1916-18, 1922-23, 

1944 

р. Опір – м. Сколе 57 0,81 13,9 1924-27  

р. Латориця – м. Чоп 57 0,85 16,7 1928-37 

р. Стрий – cмт Верхнє 

Синьовидне 
63 0,77 12,6 1938-40 

р. Орява – х.Святослав 68 0,74 11,7 1945 

р. Біла Тиса – с. Розтоки 16 0,86 8,95 1955, 1972-87 

р. Боржава – с. Довге 

р. Стрий – м. Турка 14 0,71 4,73 
1907-10, 1913, 1916-18, 1922-23, 

1938, 1944 

р. Опір – м. Сколе 57 0,78 12,4 1924-27 

р. Латориця – м. Чоп 57 0,86 17,0 1928-37 

р. Латориця –  

м. Свалява 

р. Опір – м. Сколе 52 0,75 10,8 1924-27 

р. Латориця – м. Чоп 52 0,83 14,3 1928-37 

р. Боржава – с. Довге 52 0,84 14,8 1947-52 

р. Стрий – с. Новий Кропивник 23 0,85 10,2 1953-54 

р. Уж – cмт Великий Березний 26 0,86 11,3 1955-61 

р. Стара – с. Зняцеве 
р. Латориця – м. Чоп 57 0,94 28,6 1928-37 

р. Теребля – с. Острика 12 0,88 8,58 1947-51 

р. Уж – с. Зарічеве 

р. Стрий – м. Турка 14 0,75 5,43 
1907-10, 1913, 1916-18, 1922-27, 

1938, 1944 

р. Латориця – м. Чоп 57 0,87 17,7 1928-37 

р. Ріка – cмт Міжгір’я 67 0,87 6,07 1946 

р. Тур’я – с. Сімер 

р. Уж – с. Зарічеве 56 0,85 16,0 1947-51 

р. Жденявка – с. Верхня 

Грабовниця 
30 0,87 12,8 

1952-54 3
1
1
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік 
n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Тур’я – с. Сімер р. Уж – cмт Великий Березний 30 0,87 13,1 1955-57 

р. Сірет –  

м. Сторожинець 
р. Михидра – х. Липовани 17 0,98 29,5 1946-52 

р. Прут – м. Яремча р. Михидра – х. Липовани 20 0,90 12,7 1946-49 

р. Чорнява – с. Любківці р. Сірет – м. Сторожинець 29 0,82 10,3 1953, 1955, 1958-60, 1962, 1964-84 

басейн р. Дністер 

р. Дністер – м. Самбір 

р. Дністер – смт Журавно 42 0,91 19,8 1895-1914, 1926-29, 1941-43 

р. Дністер – м. Галич 68 0,83 16,5 1915, 1918, 1920-25 

р. Стрий – м. Турка 15 0,77 9,99 1916, 1931-38, 1944 

р. Тисмениця – м. Дрогобич 68 0,86 18,8 1940 

р. Дністер – с. Жванець 37 0,87 14,8 1945 

р. Стрий – м. Турка 27 0,73 7,05 1944 

р. Стрв’яж – с. Луки 
р. Дністер – смт Журавно 42 0,73 8,98 1895-1914, 1926-29, 1941-42 

р. Щирець – cмт Щирець 56 0,86 16,7 1946-56 

р. Верещиця –  

м. Комарне 
р. Щирець – cмт Щирець 56 0,89 19,5 1946-56 

р. Бистриця –  

с. Озимина 

р. Дністер – с. Стрілки 54 0,71 9,72 1914, 1916, 1918, 1925-29 

р. Тисмениця – м. Дрогобич 58 0,81 13,9 1940-42, 1945 

р. Дністер – м. Самбір 58 0,82 14,8 1947-48 

р. Стрий – с. Новий Кропивник 29 0,89 13,9 1953, 1966, 1969 

р. Тисмениця –  

м. Дрогобич 

р. Стрий – м. Турка 15 0,74 5,38 
1907-10, 1913, 1922-23, 1931-38, 

1944 

р. Дністер – с. Стрілки 56 0,75 11,1 1914, 1916, 1918, 1920, 1925-29 

р. Щирець –  

cмт Щирець 

р. Стрий – м. Турка 14 0,73 5,00 
1907-10, 1913, 1916-18, 1922-23, 

1925-29, 1931-38, 1944 

р. Верещиця – м. Комарне 56 0,89 19,5 1960 

 

3
1
2
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік 
n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Стрий – с. Ясениця 

р. Опір – м. Сколе 31 0,71 7,23 1924-29 

р. Дністер – м. Самбір 31 0,73 7,65 1946-53 

р. Яблунька – м. Турка 13 0,89 8,93 1954-61 

р. Стрий – с. Завадівка 31 0,95 22,9 1962-82 

р. Опір – м. Сколе 

р. Дністер – с. Стрілки 56 0,77 12,2 1914, 1916-18, 1920 

р. Стрий – cмт Верхнє 

Синьовидне 
58 0,84 15,9 1930-40, 1951-52 

р. Стрий – с. Новий Кропивник 28 0,92 16,6 1953-56 

р. Свіча – х. Мислівка 
р. Рибник – с. Рибник 30 0,75 8,18 1949-52 

р. Стрий – с. Новий Кропивник 30 0,80 9,72 1953-54 

р. Лужанка – с. Гошів 
р. Стрий – м. Турка 12 0,81 6,21 

1907-10, 1913, 1916-18, 1922-23, 

1925-38, 1944, 1946-48 

р. Тисмениця – м. Дрогобич 65 0,76 12,4 1940-43, 1945 

р. Сукіль – с. Тисів 

р. Тисмениця – м. Дрогобич 55 0,78 12,3 1940-43, 1945-48 

р. Рибник – с. Рибник 26 0,85 10,8 1949-52 

р. Стрий – с. Новий Кропивник 26 0,94 18,3 1953-58 

р. Свіж – cмт Букачівці 

р. Серет – м. Чортків 57 0,77 11,9 
1898-1908, 1910-11, 1913, 1923-

29 

р. Тисмениця – м. Дрогобич 57 0,76 11,7 1940-43 

р. Гнила Липа - cмт Більшівці 57 0,78 12,5 1945 

р. Гнила Липа - м. Рогатин 31 0,94 20,4 1946-56 

р. Лімниця –  

с. Осмолода 
р. Лімниця – с. Перевозець 57 0,77 12,0 1954-56 

р. Чечва – с. Спас 
р. Лужанка – с. Гошів 58 0,79 12,8 1949-53 

р. Лімниця – с. Перевозець 58 0,87 17,8 1954-55 

р. Луква – с. Боднарів р. Бистриця-Солот. – с. Гута 60 0,81 14,0 1949-53 

 

3
1
3
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік 
n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Ворона –  

м. Тисмениця 

р. Лужанка – с. Гошів 52 0,73 10,2 1949, 1951-53 

р. Луква – с. Боднарів 52 0,83 14,6 1955 

р. Болохівка – с. Томашівці 26 0,89 13,1 1956-60 

р. Бистриця-

Солотвинська –  

м. Івано-Франківськ 

р. Лужанка – с. Гошів 30 0,71 6,99 1949, 1951-53 

р. Луква – с. Боднарів 30 0,87 13,3 1954-55, 1957-60, 1962, 1964-83 

р. Бистриця Надворнян-

ська – с. Черніїв 

р. Бистриця-Солотвинська –  

с. Гута 
30 0,79 9,21 1949-53 

р. Лімниця – с. Перевозець 30 0,84 11,4 1954-55 

р. Чечва – с. Спас 30 0,86 12,6 1956-83 

р. Гнила Липа –  

cмт Більшівці 

р. Серет – м. Чортків 69 0,79 14,4 1898-1908, 1910-11 

р. Стрипа – м. Бучач 50 0,85 15,2 1912-13, 1923-29 

р. Золота Липа –  

м. Бережани 

р. Серет – м. Чортків 68 0,82 15,5 
1898-1908, 1910-11, 1913, 1923-

29, 1945 

р. Стрипа – м. Бучач 50 0,80 12,7 1912 

р. Коропець –  

cмт Коропець 

р. Серет – м. Чортків 65 0,89 22,0 1898-1908, 1910-11, 1945-48 

р. Стрипа – м. Бучач 50 0,91 21,0 1912-13, 1923-29 

р. Жванчик – с. Ластівці 60 0,77 12,3 1931-39 

р. Жванчик – с. Кугаївці 65 0,76 12,2 1940 

р. Стрипа – х. Каплинці 

р. Стрипа – м. Бучач 50 0,75 10,4 1912-13, 1923-29 

р. Ушиця –  

с. Кривчани 
25 0,71 6,43 1931-40, 1943-45 

р. Серет – смт Велика 

Березовиця 

р. Серет – м. Чортків 52 0,77 11,6 1898-1908, 1910-11, 1945 

р. Стрипа – м. Бучач 50 0,81 12,8 1912-13, 1923-29 

р. Гнила Липа – м. Рогатин 26 0,91 15,1 1946-61 

р. Нічлава – с. Стрілківці р. Серет – м. Чортків 59 0,76 11,7 1898-1908, 1910-11, 1913, 1923-29 

 

3
1
4
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік 
n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Нічлава – с. Стрілківці 
р. Жванчик – с. Ластівці 59 0,83 15,1 1931-35 

р. Жванчик – с. Кугаївці 59 0,85 16,6 1939-40, 1947-52 

р. Нічлава –  

с. Стрілківці 

р. Ушиця – с. Кривчани 16 0,77 11,5 1943-44 

р. Смотрич – с. Цибулівка 59 0,82 14,8 1945-46 

р. Збруч – м. Волочиськ 

р. Серет – м. Чортків 57 0,73 10,4 1898-1908, 1910-11 

р. Стрипа – м. Бучач 50 0,76 10,8 1912-13, 1923-29 

р. Ушиця – с. Кривчани 14 0,97 19,6 1931-40, 1943-56 

р. Ушиця – с. Зіньків 57 0,80 13,6 1942 

р. Жванчик –  

с. Ластівці 

р. Серет – м. Чортків 60 0,74 11,4 
1898-1908, 1910-11, 1913, 1923-

29 

р. Смотрич –  

с. Цибулівка 
69 0,79 14,4 1940, 1945 

р. Серет – с. Городище 11 0,89 8,46 1946-53 

р. Смотрич – с. Купин 

р. Серет – м. Чортків 69 0,72 11,3 
1898-1908, 1910-11, 1913, 1923-

29 

р. Ушиця – с. Кривчани 32 0,88 13,8 1931-36, 1944 

р. Ушиця – с. Зіньків 72 0,73 11,8 1942 

р. Мукша – с. Мала 

Слобідка 

р. Ушиця – с. Кривчани 17 0,86 9,34 1931-35, 1937-40, 1943-45 

р. Серет – с. Городище 11 0,93 10,7 1946-53 

р. Студениця –  

с. Голозубинці 

р. Смотрич – с. Цибулівка 43 0,89 17,6 1931-40, 1945-70 

р. Смотрич – с. Купин 43 0,72 8,93 1943 

р. Ушиця – с. Зіньків р. Ушиця – с. Кривчани 29 0,81 9,95 1931-35, 1943-45 

р. Лядова –  

с. Жеребилівка 

р. Смотрич – с. Купин 50 0,81 13,0 1937-40, 1943, 1945-63 

р. Ушиця – с. Зіньків 50 0,79 12,2 1942 

р. Марківка –  

с. Підлісівка 

р. Ушиця – с. Кривчани 20 0,84 9,32 1931-40, 1943-50 

р. Ушиця – с. Зіньків 63 0,70 10,1 1942 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік 
n  10 R  0,7 2/ kk   

басейн р. Південний Буг 

р. Південний Буг –  

с. Пирогівці 
р. Південний Буг – м. Сабарів 22 0,72 6,17 

1931-32, 1937-38, 1940, 1942, 
1944-45, 1947-49, 1956, 1960, 1962 

р. Бужок –  

смт Меджибіж 
р. Случ – с. Громада 37 0,91 17,1 

1926-35, 1937-40, 1945-51, 1989-

2010 

р. Бужок – смт 

Меджибіж 
р. Згар – cмт Літин 37 0,72 8,29 1941, 1944 

р. Іква – cмт Стара 

Синява 

р. Південний Буг – c. Лелітка 51 0,71 9,34 1927-35, 1943, 1945 

р. Роставиця – с. Матюші 22 0,73 6,48 1937-40 

р. Згар – cмт Літин 
р. Случ – с. Громада 79 0,72 12,2 1926 

р. Південний Буг – c. Лелітка 62 0,74 11,4 1927-29 

р. Рів – с. Демидівка р. Південний Буг – м. Сабарів 51 0,85 15,7 1940, 1942-44 

р. Савранка – с. Осички 

р. Південний Буг – с. Підгір’я 61 0,76 12,2 1926 

р. Синюха – с. Синюхин Брід 74 0,81 16,1 1927-30, 1943-44 

р. Синиця – с. Любашівка 18 0,88 10,5 1931-35 

р. Південний Буг – м. Сабарів 46 0,70 8,61 1942 

р. Кодима –  

с. Катеринка 
р. Синюха – с. Синюхин Брід 73 0,72 12,0 1928-29, 1943 

р. Гнилий Тікич –  

cмт Лисянка 

р. Велика Вись – с. Ямпіль 69 0,72 11,1 1926, 1932, 1934 

р. Синюха – с. Синюхин Брід 69 0,89 22,3 
1928-29, 1931, 1933, 1935, 1937-

40, 1943-44 

р. Велика Вись –  

с. Ямпіль 

р. Гірський Тікич – с. Тальне 12 0,94 12,5 1916, 1943 

р. Синюха – с. Синюхин Брід 81 0,86 20,9 1944 

р. Ятрань –  

с. Покотилове 

р. Південний Буг – с. Підгір’я 56 0,71 985 1926 

р. Синюха – с. Синюхин Брід 59 0,94 28,2 1927-30 

р. Інгул – с. Інгуло-Кам’янка 10 0,95 13,1 1931-40, 1943-54 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік 
n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Чорний Ташлик –  

с. Тарасівка 

р. Велика Вись – с. Ямпіль 77 0,75 13,2 1926 

р. Синюха – с. Синюхин Брід 77 0,79 15,1 1928-29 

р. Інгул – с. Інгуло-Кам’янка 28 0,92 16,4 1931-32, 1944 

р. Мертвовід – с. Крива 

Пустош 

р. Велика Вись – с. Ямпіль 65 0,83 16,1 1926 

р. Синюха – с. Синюхин Брід 65 0,85 16,9 1928-29 

р. Інгул – с. Інгуло-Кам’янка 16 0,91 11,6 1931-35, 1937, 1939-40, 1943-48 

р. Інгул – с. Седнівка 
р. Велика Вись – с. Ямпіль 60 0,81 14,3 1926 

р. Синюха – с. Синюхин Брід 60 0,88 19,4 1927-30 

р. Інгул – с. Седнівка 
р. Інгул – с. Інгуло-Кам’янка 11 0,96 16,3 1931-40, 1944-53 

р. Чорний Ташлик – с. Тарасівка 60 0,90 22,5 1943 

басейн р. Дніпро 

р. Прип’ять – с. Річиця 

р. Тур’я – м. Ковель 52 0,77 11,3 1923-24, 1926-28, 1931 

р. Тур’я – с. Ягідне 52 0,84 14,8 1932, 1940 

р. Вижівка – смт Стара Вижівка 52 0,87 17,1 
1946, 1948-51, 1953, 1955-56, 

1958 

р. Тур’я – м. Ковель 

р. Стир – с. Полонне 10 0,74 4,38 1935 

р. Стир – м. Луцьк 79 0,74 12,7 1940 

р. Вижівка – смт Стара Вижівка 68 0,87 20,0 1945 

р. Стохід –  

смт Любешів 
р. Стохід – с. Малинівка 53 0,88 18,0 1955-60 

р. Стир – м. Луцьк р. Стир – с. Полонне 13 0,94 4,44 1938 

р. Горинь – с. Оженіне 

р. Стир – м. Луцьк 68 0,71 10,9 1923, 1944 

р. Случ – м. Сарни 68 0,83 16,7 1924-25,  

р. Случ – с. Громада 68 0,90 23,0 1926-35, 1945 

р. Хомора – с. Понінка 33 0,90 16,2 1936-40 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік 
n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Устя – с. Корнин 
р. Горинь – смт Ямпіль 27 0,82 9,70 1936-40  

р. Іква – с. Великі Млинівці 27 0,85 11,0 1945-86 

р. Случ – с. Громада 

р. Случ – м. Сарни 76 0,75 13,0 1924 

р. Тетерів – м. Житомир 84 0,79 15,7 1925 

р. Тетерів – с. Макалевичі 48 0,76 10,6 1944 

р. Хомора –  

cмт Понінка 

р. Смілка – с. Сусли 33 0,86 13,2 1945 

р. Горинь – с. Оженіне 33 0,90 16,2 1946-54, 1988-2013 

р. Тня – с. Броники 
р. Случ – с. Громада 71 0,74 12,2 1926-29, 1931-33, 1935 

р. Смілка – с. Сусли 68 0,89 22,1 1945 

р. Смілка – с. Сусли 
р. Случ – с. Громада 69 0,74 12,1 1926-29, 1931-33, 1935 

р. Хомора – с. Понінка 33 0,86 13,2 1937-40 

р. Льва – с. Осницьк р. Вирка – с. Сварині  56 0,77 11,8 1948-49, 1952-53, 1955-56 

р. Уборть – с. Перга 

р. Уж – с. Поліське 42 0,89 15,5 
1916-20, 1922-24,1926-27, 1942, 

1946-49, 1951-53 

р. Уборть – с. Рудня Іванівська 

(510 км
2
) 

17 0,90 11,4 1928-35, 1937-38, 1940 

р. Жерів – с. Бабиничі 15 0,89 9,98 1945 

р. Уж – м. Коростень 
р. Уж – с. Поліське 50 0,93 24,8 

1916-20, 1922-24, 1926-29, 1931-

35, 1937-38, 1940, 1942 

р. Жерів – с. Бабиничі 23 0,94 17,2 1945 

р. Норин –  

с. Славенщина 
р. Уж – с. Поліське 32 0,94 21,5 

1916-20, 1922-24, 1926-38, 1940, 

1942, 1946-53, 1955-63 

р. Тетерів – с. Троща р. Тетерів – м. Житомир 66 0,76 12,3 1925-29, 1931-40, 1945, 1947 

р. Гнилоп’ять –  

с. Головенка 

р. Тетерів – м. Житомир 74 0,95 36,2 1925-35 

р. Тетерів – с. Макалевичі 48 0,90 19,6 1943-44 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік 
n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Гуйва – с. Городівка 
р. Тетерів – м. Житомир 69 0,87 19,9 1925-39, 1945 

р. Тетерів – с. Макалевичі 43 0,84 13,9 1944 

р. Ірша – с. Українка р. Уж – с. Поліське 65 0,90 22,2 1916-20, 1922-24, 1942 

р. Ірпінь – с. Мостище 
р. Здвиж –  

с. Гавронщина 
25 0,77 7,86 1951-53, 1955-57 

р. Стугна – с. Здорівка 
р. Роставиця – с. Матюші 56 0.72 6.25 1937-38, 1940 

р. Роська – с. Скала 33 0,79 9,82 1953, 1956 

р. Рось –  

с. Крупнодеринці 

р. Рось – м. Корсунь-

Шевченківський 
64 0,74 11,7 1929-35, 1941-43 

р. Рось – с. Фесюри 62 0,85 16,9 1936 

р. Роставиця – с. Матюші 22 0,89 12,1 1937-40 

р. Здвиж – с. Гавронщина 25 0,88 12,2 1944-49 

р. Тясьмин – с. Велика-

Яблунівка 

р. Велика Вись – с. Ямпіль 68 0,84 17,2 1926-31 

р. Тясмин – м. Чигирин 13 0,95 14,3 1932-35, 1937, 1939-45 

р. Серебрянка –  

с. Балаклія 

р. Велика Вись – с. Ямпіль 61 0,73 10,9 1926, 1928-29 

р. Інгул – с. Інгуло-Кам’янка 12 0,83 6,68 
1931-35, 1937, 1939-40, 1944-46, 

1951-53, 1955-56 

р. Вільшанка – с. Мліїв р. Гнилий Тікіч – смт Лисянка 55 0,76 11,7 1945-53, 1955-56, 1971-72 

р. Інгулець – с. Іскрівка 

р. Інгулець – с. Могилівка 30 0,77 8,58 1926, 1929, 1931-34, 1956 

р. Інгулець – м. Кривий Ріг 56 0,77 12,0 
1937, 1939-40, 1942, 1945-49, 

1951-53, 1955 

р. Івотка – с. Івот  
р. Клевень – с. Шарпівка 55 0,80 13,3 1931-35 

р. Терн – с. Будки 16 0,91 11,9 1936-40, 1944-58 

р. Убідь – с. Кудрівка 
р. Клевень – с. Шарпівка 57 0,77 12,2 1931-35 

р. Терн – с. Будки 18 0,80 7,51 1936-40, 1944-56 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік 
n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Клевень –  

с. Шарпівка 

р. Остер – с. Кривицьке 11 0,77 5,11 1942-43 

р. Есмань – с. Ротівка 37 0,85 13,4 1944-55 

р. Снов – с. Носівка 
р. Десна – м. Чернігів 58 0,82 14,5 1886-87, 1895-1918, 1920-55 

р. Есмань – с. Ротівка 32 0,75 11,1 1919 

р. Трубіж –  

смт Баришівка 

р. Трубіж – м. Переяслів-

Хмельницький 
52 0,89 16,9 1936-38, 1940 

р. Недра – смт Березань 51 0,88 18,4 1945-48 

р. Удай – м. Прилуки 53 0,82 14,0 1953 

р. Удай – с. Курінька 27 0,91 15,6 1956-58, 1960 

р. Недра – смт Березань 
р. Удай – м. Прилуки 62 0,86 17,9 1936-40, 1951-53 

р. Удай – с. Курінька 36 0,92 17,4 1954, 1960, 1962, 1978 

р. Супій – с. Піщане 

р. Золотоношка –  

с. Золотоноша 
55 0,78 12,0 1945-49, 1952-53 

р. Удай – с. Курінька 29 0,91 16,2 1955-58 

р. Золотоношка –  

с. Золотоноша 

р. Супій – с. Піщане 55 0,78 12,1 1928-40 

р. Остер – с. Кривицьке 10 0,71 3,93 1942-44 

р. Сула – с. Зеленківка 

р. Сула – м. Ромни 65 0,87 19,7 1926-27 

р. Сула – с. Снятин 35 0,91 17,7 1928-31 

р. Псел – с. Крупець 41 0,78 10,6 1941 

р. Сула – м. Лубни 75 0,82 16,3 1942-43 

р. Ромен – м. Ромни 
р. Сула – м. Ромни 56 0,73 10,5 1926-36 

р. Сула – м. Лубни 58 0,80 13,5 1937-38, 1940, 1942-53, 1955 

р. Перевід –  

с. Сасинівка 

р. Супій – с. Піщане 55 0,81 13,5 1928-35  

р. Удай – м. Прилуки 58 0,85 16,4 
1936-38, 1940, 1945-47, 1953, 

1955 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік 
n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Оржиця – с. Маяківка 
р. Супій – с. Піщане 55 0,76 11,3 1928-40 

р. Удай – м. Прилуки 60 0,72 10,4 1945-53 

р. Удай – м. Прилуки р. Сула – с. Галицьке 12 0,88 8,36 1927, 1929-35 

р. Удай – м. Прилуки 
р. Сула – с. Снятин 31 0,86 12,5 1928 

р. Остер – с. Кривицьке 14 0,94 13,3 1942-44 

р. Псел – м. Суми 

р. Сула – м. Ромни 59 0,74 11,2 1926-27  

р. Псел – с. Запсілля 67 0,84 16,8 1928-35 

р. Псел – м. Гадяч 58 0,87 17,8 1936-37 

р. Сула – м. Лубни 69 0,73 11,5 1942-43 

р. Сула – с. Зеленківка 69 0,82 16,0 1944-47 

р. Хорол – м. Миргород 

р. Сула – м. Ромни 72 0,85 18,4 1934 

р. Сула – м. Лубни 65 0,89 6,15 1942-43 

р. Грунь – с. Римарівка 20 0,93 14,9 1946-53, 1955 

р. Говтва – с. Михнівка 

р. Сула – м. Ромни 54 0,80 12,9 1926 

р. Сула – с. Снятин 28 0,83 10,6 1929, 1931-33, 1957 

р. Псел – с. Запсілля 56 0,81 13,5 1937, 1940, 1953, 1955 

р. Сула – м. Лубни 56 0,76 11,4 1942 

р. Сула – с. Зеленківка 56 0,78 12,5 1947 

р. Хорол –  

с. Петрівка-Роменська 
15 0,92 12,2 1958, 1960 

р. Ворскла –  

с. Чернеччина 

р. Хорол – м. Миргород 58 0,79 12,8 1926, 1944 

р. Ворскла – с. Соколки  11 0,96 14,5 1928, 1930-31, 1933-40, 1945-53 

р. Псел – с. Запсілля 60 0,93 26,2 1929, 1932 

р. Мерло – м. Богодухів р. Уди – м. Золочів 11 0,88 7,84 1954 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік 
n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Оріль – с. Степанівка р. Орчик – с. Чернещина 26 0,89 13,1 
1957-1958, 1960, 1963-64, 1967-

68, 1970-71, 1977-83, 1985-87 

р. Берестова –  

м. Красноград 
р. Бритай – с. Тихопілля 12 0,93 11,5 1958 

р. Орчик –  

с. Чернещина 
р. Оріль – с.Чорноглазівка 20 0,89 12,0 1956 

р. Самара –  

с. Коханівка 

р. Велика Тернівка –  

c. Богданівка 
51 0,75 9,55 1937, 1939-40 

р. Середня Терса – х. Розділля 16 0,90 11,3 1947, 1951, 1953, 1956 

р. Велика Тернівка –  

c. Богданівка 

р. Вовча – смт Васильківка 59 0,81 14,1 1931-34, 1946 

р. Вовча – с. Іскра 11 0,73 4,37 1945 

р. Середня Терса – х. Розділля 19 0,88 9,46 1947, 1951, 1953, 1956, 1963 

р. Мокрі Яли –  

х. Грушівський 

р. Вовча – смт Васильківка 62 0,82 14,8 1931-34 

р. Вовча – с. Іскра 15 0,99 38,9 1944-49, 1956, 1960, 1963-64 

р. Солона –  

с. Новопавлівка 

р. Вовча – смт Васильківка 54 0,77 11,7 
1931-35, 1937-40, 1946-47, 1953, 

1956 

р. Самара – с. Коханівка 51 0,78 11,7 1958, 1960 

р. Гайчур – с. Андріївка 
р. Вовча – смт Васильківка 66 0,84 16,9 1931-32, 1934 

р. Вовча – с. Іскра 19 0,91 12,6 1945-47, 1953 

р. Мала Терса –  

с. Троїцьке 

р. Вовча – смт Васильківка 56 0,74 10,8 1931-32, 1937, 1940, 1946 

р. Середня Терса – х. Розділля 17 0,94 14,9 1947, 1951, 1953, 1956 

р. Кільчень –  

с. Олександрівка Перша 

р. Середня Терса – х. Розділля 15 0,71 5,0 1947 

р. Базавлук – с. Катерино-

Наталівка 
27 0,82 10,0 1951-53, 1955-56, 1960 

р. М.Сура –  

cмт Кринички 
р. Базавлук – с. Кат.-Наталівка 27 0,79 8,67 1953, 1956, 1977 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік 
n  10 R  0,7 2/ kk   

басейн р. Сіверський Донець 

р. Cіверський Донець – 

с. Огірцеве 

р. Cіверський Донець –  

м. Лисичанськ 
54 0,75 11,0 1893-1909 

р. Cіверський Донець –  

смт Станично-Луганське 
23 0,80 8,35 1914-17 

р. Cіверський Донець –  

м. Зміїв 
54 0,84 15,0 1923-33, 1944-46 

р. Cіверський Донець – с. Біла 

Калітва 
16 0,92 12,6 1934-41, 1947-59 

р. Вовча – м. Вовчанськ 

р. Оскіл – м. Куп’янськ 59 0,81 13,9 1924, 1926-35, 1951-52 

р. Борова – с. Воєводівка 18 0,70 5,29 1940, 1948 

р. Оскіл – ГЕС 

Червонооскільська  
59 0,81 14,3 1953, 1955 

р. Хотімля –с. 

Гарашківка 
р. Красна – с. Червонопопівка 39 0,80 10,9 

1948, 1956-63, 1965-66, 2005-

2013 

р. Уди – cмт Пересічна 
р. Лопань – смт Казача Лопань 47 0,71 8,92 1956-57 

р. Уди – cмт Безлюдівка 47 0,88 17,1 1960, 1963 

р. Лопань – смт Казача 

Лопань 
р. Уди – c. Золочев 10 0,92 9,93 1954-55 

р. Сухий Торець –  

cмт Черкаське 

р. Борова – с. Воєводівка 14 0,92 12,1 1940, 1948, 1952-53, 1955-57 

р. Айдар – с. Новоселівка 53 0,71 9,36 1951 

р. Бритай – с. Тихопілля 10 0,98 19,2 1958, 1970 

р. Бахмут – м. Сіверськ 

р. Кр.Торець – смт Ол.-Дружківка 54 0,74 10,4 1929 

р. Борова – с. Воєводівка 15 0,72 5,09 1940 

р. Красна – с. Червонопопівка 54 0,81 13,6 1948, 1956-57 

р. Каз. Торець – смт Райське 54 0,89 19,8 1955 

р. Бритай – с. Тихопілля 11 0,96 15,0 1958, 1960 

 

3
2
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік 
n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Жеребець –  

с. Торське 

р. Борова – с. Воєводівка 14 0,93 13,2 
1940, 1948-49, 1952-53, 1955-57, 

1959-60 

р. Айдар – cмт Білолуцьк 53 0,85 15,7 1951 

р. Красна – с. Червонопопівка 53 0,90 20,1 1958 

р. Красна –  

с. Червонопопівка 

р. Оскіл – м. Куп’янськ 58 0,76 11,6 1924, 1926-29, 1931-35 

р. Борова – с. Воєводівка 19 0,93 14,7 1940, 1952-53, 1955 

р. Айдар – cмт Білолуцьк 58 0,88 19,0 1951 

р. Айдар –  

cмт Білолуцьк 

р. Оскіл – м. Куп’янськ 65 0,76 12,5 1924, 1926-35 

р. Красна – с. Червонопопівка 58 0,88 19,0 1948 

р. Євсуг – cмт Петрівка 
р. Борова – с. Воєводівка 11 0,92 10,2 

1940, 1948, 1952-53, 1955-57, 

1960-63 

р. Айдар – с. Новоселівка 50 0,87 16,6 1951, 1958 

р. Лугань – м. Зимогір’я 

р. Кр.Торець – смт Ол.-Дружківка 50 0,73 9,75 1929 

р. Борова – с. Воєводівка 11 0,83 6,39 
1940, 1948-49, 1952-53, 1955-57, 

1960 

р. Бахмут – м. Сіверськ 50 0,88 17,7 1959, 1961 

р. Лугань – м. Луганськ 49 0,93 24,9 1962-63 

р. Вільхова –  

м. Луганськ 

р. Велика Кам’янка –  

с. Верхньогарасимівка 
43 0,73 9,15 1941, 1945-46, 1956, 1958 

р. Деркул –  

cмт Біловодськ 

р. Айдар – cмт Білолуцьк 48 0,78 11,5 1951-53, 1955-58, 1961-63 

р. Деркул – х. Юганів 21 0,89 12,0 1959 

р. Айдар – с. Бахмутівка 22 0,86 10,4 1960, 1964-65 

р. Велика Кам’янка –  

с. Верхньогарасимівка 
р. Лугань – м. Луганськ 40 0,78 10,4 2003-06, 2010-11 

річки Приазов’я 

р. Молочна – м. Токмак 
р. Берда – c. Осипенко 64 0,74 11,4 1916-18, 1926-28, 1930, 1933-37 

р. Міус – с. Матвіїв Курган 20 0,79 7,62 1929, 1931-32, 1947-48 

 

3
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік 
n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Молочна – м. Токмак 
р. Обитічна – м. Приморськ 64 0,82 15,1 1938-40 

р. Кільтиччя – с. Ново-Троїцьке 36 0,73 8,24 1949 

р. Лозуватка –  

с. Новоолексіївка 

р. Берда – c. Осипенко 61 0,82 14,9 1916-18, 1926-30, 1933-37 

р. Міус – с. Матвіїв Курган 20 0,70 5,35 1931-32, 1947-48 

р. Обитічна – м. Приморськ 67 0,91 24,1 1938-40, 1950 

р. Обитічна –  

м. Приморськ 

р. Берда – c. Осипенко 67 0,85 17,9 1916-18, 1926-29, 1933-34, 1937 

р. Міус – с. Матвіїв Курган 20 0,73 6,11 1931-32, 1947-48 

р. Берда – c. Осипенко р. Берда – с. Білоцерківка 12 0,88 8,47 1949 

р. Мокра Волноваха –  

с. Миколаївка 

р. Кальміус – с. Вознесенка 10 0,71 3,88 1953 

р. Калець – х. Перемога 17 0,87 9,81 1960 

р. Кальчик –  

с. Кременівка 

р. Обитічна – м. Приморськ 56 0,71 9,65 1938-40, 1950, 1952-53 

р. Обитічна – с. Шевченко 30 0,83 10,9 1955-57 

р. Міус – с. Стрюкове 
р. Міус – с. Матвіїв Курган 16 0,85 8,52 

1929, 1931-32, 1947-48, 1950, 

1952, 1955 

р. Міус – с. Куйбишево 16 0,81 7,23 1958-59 

р. Нагольна – с. Дякове 

р. Кринка – с. Благодатне 31 0,80 9,96 1940, 1948 

р. Вільхова – cмт Олексієво-

Орловка 
31 0,88 14,0 

1947, 1953, 1955-59, 1961, 1963-

64, 1966-68, 1970, 1973-74, 

1976-82 

р. Вільхова –  

cмт Олексієво-Орловка 
р. Міус – с. Матвіїв Курган 20 0,90 12,3 1929, 1931-32, 1948 
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Додаток В 

Норма, коефіцієнти варіації та асиметрії середньорічного стоку річок України 

№ 

Річка – пункт та 

період 

спостережень П
л
о

щ
а 

в
о
д

о
зб

о
р

у
, 

м
2
 Період за який 

виконано розрахунок 

К
іл

ьк
іс

ть
  

р
о
к
ів

 

Параметри 

аналітичної 

кривої  

М
ет

о
д

 

в
и

зн
ач

ен
н

я
 

п
ар

ам
ет

р
ів

 

З
ак

о
н

 

р
о

зп
о
д

іл
у

 Середньорічний 

стік різної забез-

печеності, м
3
/с 

Qсер., 

м
3
/с 

Cv Cs/Cv 50% 75% 95% 

басейн р. Висли 

1 
р. Вишня – с. Твіржа 

(1954-92, 1994-2013) 
562 1948-2013 66 3,37 0,48 3,42 МНП ТПГ 3,02 2,24 1,46 

2 
р. Полтва – м. Буськ  

(1946-2013) 
1440 1946-2013 68 9,54 0,36 1,33 МНП ТПГ 9,25 7,05 4,41 

3 
р. Рата – с. Волиця 

(1955-2013) 
1140 1948-2013 66 6,28 0,40 3,31 МНП ТПГ 5,83 4,52 3,15 

4 
р. Солокія – м. Чер-

воноград (1963-2013) 
931 1948, 1953-2013 62 4,32 0,46 3,25 МНП ТПГ 3,92 2,93 1,92 

5 

р. Луга – м. Володи-

мир-Волинський 

(1965-2013) 

1270 1932-33, 1940, 1946-2013 71 4,22 0,21 3,48 ММ БІН 4,06 3,25 2,35 

басейн р. Дунай 

1 
р. Чорна Тиса –  

cмт Ясіня (1956-

2013) 
194 1953-2013 61 4,86 0,26 2,54 ММ ТПГ 4,72 3,94 3,02 

2 
р. Біла Тиса –  

с. Луги (1955-2013) 
189 1933-41, 1946-2013 77 4,99 0,22 1,42 МНП ТПГ 4,93 4,21 3,26 

3 
р. Косівська –  

с. Косівська Поляна 

(1963-2013) 
122 1946-2013 68 4,37 0,25 1,19 ММ ТПГ 4,31 3,60 2,67 

4 
р. Тересва –  

cмт Усть-Чорна 
(1949-76, 1978-2013) 

572 1946-2013 68 18,1 0,26 1,71 МНП ТПГ 17,7 14,8 11,1 
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№ 

Річка – пункт та 

період 

спостережень П
л
о

щ
а 

в
о
д

о
зб

о
р

у
, 

м
2
 Період за який 

виконано розрахунок 

К
іл

ьк
іс

ть
  

р
о
к
ів

 

Параметри 

аналітичної 

кривої  

М
ет

о
д

 

в
и

зн
ач

ен
н

я
 

п
ар

ам
ет

р
ів

 

З
ак

о
н

 

р
о

зп
о
д

іл
у

 Середньорічний 

стік різної забез-

печеності, м
3
/с 

Qсер., 

м
3
/с 

Cv Cs/Cv 50% 75% 95% 

5 
р. Ріка – cмт Між-

гір’я (1946-2013) 
550 

1907-10, 1913, 1916-18, 

1922-40, 1944-2013 
97 14,2 0,25 0,58 ММ ТПГ 14,1 11,7 8,47 

6 
р. Боржава –  
с. Довге (1947-2013) 

408 

1907-10, 1913, 1916-18, 

1922-23, 1924-38, 1944, 

1947-2013 

93 11,5 0,28 1,07 МНП ТПГ 11,3 9,19 6,46 

7 

р. Латориця –  

м. Свалява  

(1962-2013) 

680 1924-37, 1947-2013 81 14,7 0,31 2,18 МНП ТПГ 14,2 11,5 8,27 

8 
р. Стара – с. Зняцеве 

(1952-2013) 
224 1928-37, 1947-2013 77 2,22 0,37 1,78 МНП ТПГ 2,13 1,62 1,04 

9 
р. Уж – с. Зарічеве 

(1947-2013) 
1280 

1907-10, 1913, 1916-18, 

1922-38, 1944, 1946-2013 
93 21,8 0,26 

-

0,09 
ММ ТПГ 21,8 18,0 12,4 

10 
р. Тур’я – с. Сімер 

(1958-2013) 
464 1947-2013 67 9,20 0,30 1,67 МНП ТПГ 8,97 7,24 5,14 

11 
р. Сірет – м. Сторо-

жинець (1953-2013) 
672 1946-2013 68 6,45 0,41 1,24 МНП ТПГ 6,21 4,53 2,56 

12 
р. Прут – м. Яремча 

(1950-2013) 
597 1946-2013 68 12,5 025 3,29 МНП ТПГ 12,1 10,3 8,18 

13 
р. Чорнява – с. Люб-

ківці (1985-2013) 
333 

1953, 1955, 1958-60, 

1962, 1964-2013 
56 1,61 0,39 1,89 МНП ТПГ 1,54 1,16 0,73 

14 

р. Білий Черемош – 

с. Яблуниця  

(1958-2013) 

552 1958-2013 56 9,38 0,40 4,45 МНП ТПГ 8,60 6,80 4,97 

15 
р. Путила – смт Пу-

тила (1963-2013) 
181 1963-2013 51 2,57 0,34 1,21 МНП ТПГ 2,50 1,93 1,23 
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№ 

Річка – пункт та 

період 

спостережень П
л
о

щ
а 

в
о
д

о
зб

о
р

у
, 

м
2
 Період за який 

виконано розрахунок 

К
іл

ьк
іс

ть
  

р
о
к
ів

 

Параметри 

аналітичної 

кривої  

М
ет

о
д

 

в
и

зн
ач

ен
н

я
 

п
ар

ам
ет

р
ів

 

З
ак

о
н

 

р
о

зп
о
д

іл
у

 Середньорічний 

стік різної забез-

печеності, м
3
/с 

Qсер., 

м
3
/с 

Cv Cs/Cv 50% 75% 95% 

басейн р. Дністер 

1 
р. Дністер – м. Сам-

бір (1946-2013) 
850 

1895-1916, 1918, 1920-

29, 1931-38, 1940-2013 
115 12,2 0,48 2,29 МНП ТПГ 11,1 7,90 4,58 

2 
р. Стрв’яж –  

с. Луки (1957-2013) 
910 

1895-1914, 1926-29, 

1941-42, 1946-2013 
93 11,4 0,50 3,69 МНП ТПГ 10,2 7,50 4,93 

3 
р. Верещиця – м. Ко-

марне (1957-2013) 
812 1946-2013 68 4,81 0,48 4,35 МНП ТПГ 4,29 3,24 2,23 

4 

р. Бистриця – с. Ози-

мина (1954-65, 

1967-68, 1970-2013) 
206 

1914, 1916, 1918, 1925-

29, 1940-42, 1945, 1947-

48, 1953-2013 

76 2,63 0,41 2,67 МНП ТПГ 2,45 1,86 1,23 

5 

р. Тисмениця –  

м. Дрогобич  

(1940-43, 1945-

2013) 

250 

1907-10, 1913-14, 1916, 

1918, 1920, 1922-23, 

1925-29, 1931-38, 1940-

2013 

98 3,48 0,40 1,31 МНП ТПГ 3,35 2,47 1,43 

6 
р. Щирець –  

cмт Щирець  
(1946-59, 1961-2013) 

307 

1907-10, 1913, 1916-18, 

1922-23, 1925-29, 1931-

38, 1944, 1946-2013 

92 1,91 0,45 3,48 МНП ТПГ 1,73 1,31 0,88 

7 
р. Стрий – с. Ясени-

ця (1983-2013)  
1020 1924-29, 1946-2013 74 20,9 0,25 1,40 МНП ТПГ 20,5 17,1 12,8 

8 
р. Рибник – с. Май-

дан (1983-2013) 
138 1983-2013 31 3,65 0,21 1,98 МНП ТПГ 3,60 3,11 2,50 

9 
р. Опір – м. Сколе 
(1924-29, 1957-2013) 

733 
1914, 1916-18, 1920, 

1924-40, 1951-2013 
85 13,1 0,31 1,52 МНП ТПГ 12,7 10,1 6,96 

10 
р. Свіча – х. Мис-

лівка (1955-2013) 
201 1949-2013 65 5,34 0,29 4,57 МНП ТПГ 5,06 4,24 3,36 
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№ 

Річка – пункт та 

період 

спостережень П
л
о

щ
а 

в
о
д

о
зб

о
р

у
, 

м
2
 Період за який 

виконано розрахунок 

К
іл

ьк
іс

ть
  

р
о
к
ів

 

Параметри 

аналітичної 

кривої  

М
ет

о
д

 

в
и

зн
ач

ен
н

я
 

п
ар

ам
ет

р
ів

 

З
ак

о
н

 

р
о

зп
о
д

іл
у

 Середньорічний 

стік різної забез-

печеності, м
3
/с 

Qсер., 

м
3
/с 

Cv Cs/Cv 50% 75% 95% 

11 
р. Лужанка – с. Го-

шів (1949-2013) 
146 

1907-10, 1913, 1916-18, 

1922-23, 1925-38, 1940-

2013 

97 2,62 0,36 2,31 МНП ТПГ 2,49 1,95 1,33 

12 
р. Сукіль – с. Тисів 

(1959-2013) 
138 1940-43, 1945-2013 73 3,00 0,28 1,06 МНП ТПГ 2,95 2,39 1,67 

13 
р. Свіж – cмт Бука-

чівці (1957-2013) 
465 

1898-1908, 1910-11, 

1913, 1923-29, 1940-43, 

1945-2013 

94 2,72 0,34 2,37 МНП ТПГ 2,60 2,05 1,44 

14 
р. Лімниця – с. Осмо-

лода (1957-2013) 
203 1954-2013 60 6,91 0,22 1,19 ММ ТПГ 6,85 5,86 4,55 

15 
р. Чечва – с. Спас 

(1956-2013) 
269 1949-2013 65 4,96 0,35 3,21 МНП ТПГ 4,67 3,72 2,68 

16 
р. Луква – с. Бодна-

рів (1954-2013) 
185 1949-2013 65 2,30 0,35 1,02 МНП ТПГ 2,25 1,73 1,08 

17 
р. Ворона – м. Тис-

мениця (1962-2013) 
657 

1949, 1951-53, 1955-60, 

1962-2013 
62 4,71 0,41 2,46 МНП ТПГ 4,40 3,30 2,13 

18 

р. Бистриця-Солот-

винська – м. Івано-

Франківськ  

(1984-2013) 

777 
1949, 1951-55, 1957-60, 

1962, 1964-2013 
61 10,8 0,38 1,99 МНП ТПГ 10,3 7,79 5,06 

19 

р. Бистриця Надвор-

нянська – с. Черніїв 

(1984-2013) 
679 1949-2013 65 10,9 0,34 2,28 МНП ТПГ 10,5 8,25 5,73 

20 
р. Гнила Липа –  

cмт Більшівці  
848 

1898-1908, 1910-13, 

1923-29, 1945-2013 
91 4,57 0,59 3,50 ММ БІН 4,10 3,52 3,19 
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№ 

Річка – пункт та 

період 

спостережень П
л
о

щ
а 

в
о
д

о
зб

о
р

у
, 

м
2
 Період за який 

виконано розрахунок 

К
іл

ьк
іс

ть
  

р
о
к
ів

 

Параметри 

аналітичної 

кривої  

М
ет

о
д

 

в
и

зн
ач

ен
н

я
 

п
ар

ам
ет

р
ів

 

З
ак

о
н

 

р
о

зп
о
д

іл
у

 Середньорічний 

стік різної забез-

печеності, м
3
/с 

Qсер., 

м
3
/с 

Cv Cs/Cv 50% 75% 95% 

(1945-2013) 

21 

р. Золота Липа –  

м. Бережани  

(1946-2013) 

690 
1898-1908, 1910-13, 

1923-29, 1945-2013 
91 4,49 0,29 3,49 МНП ТПГ 4,30 3,56 2,74 

22 

р. Коропець –  

cмт Коропець 

(1949-2013) 

476 

1898-1908, 1910-13, 

1923-29, 1931-40, 1945-

2013 

101 2,70 0,32 2,48 МНП ТПГ 2,59 2,09 1,51 

23 
р. Стрипа – х. Кап-

линці (1946-2013) 
411 

1912-13, 1923-29, 1931-

40, 1943-2013 
90 1,71 0,35 1,79 МНП ТПГ 1,64 1,27 0,84 

24 

р. Серет – смт Вели-

ка Березовиця 

(1962-2013) 
939 

1898-1908, 1910-13, 

1923-29, 1945-2013 
91 5,34 0,26 3,67 МНП ТПГ 5,14 4,37 3,49 

25 

р. Нічлава –  

с. Стрілківці  

(1955-2013) 

584 
1898-1908, 1910-11, 1913, 

1923-29, 1931-35, 1939-40, 

1943-52, 1955-2013 
96 2,05 0,46 2,75 МНП ТПГ 1,88 1,38 0,88 

26 
р. Збруч – м. Воло-

чиськ (1957-2013) 
712 

1898-1908, 1910-11 

1957-2013 
104 3,17 0,34 2,26 МНП ТПГ 3,03 2,40 1,68 

27 
р. Жванчик –  

с. Ластівці  
(1931-39, 1954-2013) 

703 

1898-1908, 1910-11, 

1913, 1923-29, 1931-40, 

1945-2013 

100 2,04 0,41 1,98 МНП ТПГ 1,93 1,43 0,89 

28 
р. Смотрич –  

с. Купин (1937-40, 

1943, 1945-2013) 

799 

1898-1908, 1910-11, 

1913, 1923-29, 1931-40, 

1942-2013 

103 3,23 0,36 2,48 МНП ТПГ 3,06 2,39 1,64 

29 
р. Мукша – с. Мала 
Слобідка (1954-2013) 

302 
1931-35, 1937-40, 1943-

2013 
80 0,84 0,46 1,67 МНП ТПГ 0,79 0,56 0,31 
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Річка – пункт та 

період 

спостережень П
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З
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о
д
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 Середньорічний 

стік різної забез-

печеності, м
3
/с 

Qсер., 

м
3
/с 

Cv Cs/Cv 50% 75% 95% 

30 

р. Студениця –  

с. Голозубинці 

(1971-2013) 

296 
1931-40, 1943, 1945-

2013 
80 0,90 0,34 2,32 МНП ТПГ 0,86 0,68 0,47 

31 

р. Ушиця – с. Зінь-

ків (1937-40, 1942, 

1946-2013) 

525 
1931-35, 1937-40, 1942-

2013 
81 2,18 0,47 6,03 ММ БІН 1,78 1,53 1,46 

32 
р. Калюс – cмт Нова 

Ушиця (1951-2013) 
259 1951-2013 63 0,80 0,22 2,26 МНП ТПГ 0,79 0,68 0,54 

33 
р. Лядова – с. Жере-

билівка (1964-2013) 
652 

1937-40, 1942-43, 1945-

2013 
75 1,59 0,35 2,37 МНП ТПГ 1,51 1,19 0,83 

34 

р. Марківка –  

с. Підлісівка  

(1951-2013) 

615 1931-40, 1942-2013 82 1,35 0,24 4,55 МНП ТПГ 1,30 1,12 0,92 

басейн р. Південний Буг 

1 

р. Південний Буг –  

с. Пирогівці  

(1964-2013) 

827 

1931-32, 1937-38, 1940, 

1942, 1944-45, 1947-49, 

1956, 1960, 1962, 1964-

2013 

64 4,02 0,38 2,43 МНП ТПГ 3,80 2,92 1,95 

2 

р. Бужок – 

смт Меджибіж 

(1952-88) 

698 
1926-35, 1937-41, 1944-

2010  
85 2,32 0,40 3,42 МНП ТПГ 2,15 1,66 1,16 

3 
р. Іква – cмт Стара 

Синява (1946-2013) 
439 

1927-35, 1937-40, 1943, 

1945-2013 
83 1,92 0,32 1,64 МНП ТПГ 1,87 1,47 1,00 

4 
р. Згар – cмт Літин 
(1931-41, 1944-2013) 

692 
1926-29, 1931-41, 1944-

2013 
85 2,08 0,42 1,23 МНП ТПГ 2,00 1,45 0,80 
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5 

р. Рів – с. Демидівка 

(1916-18, 1922-39, 

1945-2013) 
1130 

1916-18, 1922-40, 1942-

2013 
94 3,73 0,40 1,42 ММ ТПГ 3,58 2,64 1,54 

6 
р. Савранка –  

с. Осички  
(1936-40, 1945-2013) 

1740 1926-40, 1942-2013 87 2,67 0,37 2,71 МНП ТПГ 2,52 1,97 1,36 

7 

р. Кодима – с. Кате-

ринка (1931-40, 

1945-2013) 

2390 
1928-29, 1931-40, 1943, 

1945-2013 
82 1,95 0,56 3,38 МНП ТПГ 1,69 1,21 0,77 

8 

р. Гнилий Тікич –  

cмт Лисянка  

(1945-2013) 

1450 
1926, 1928-29, 1931-35, 

1937-40, 1943-2013 
83 2,30 0,60 2,89 МНП ТПГ 1,99 1,34 0,74 

9 

р. Велика Вись –  

с. Ямпіль (1926-40, 

1945-2013) 

2820 
1916, 1926-40, 1943-

2013 
87 3,32 0,49 3,52 МНП ТПГ 2,98 2,20 1,44 

10 
р. Ятрань – с. Поко-

тилове (1955-2013) 
2140 1926-40, 1943-2013 86 4,06 0,44 4,48 МНП ТПГ 3,68 2,86 2,04 

11 
р. Чорний Ташлик –  

с. Тарасівка (1933-

40, 1943, 1945-2013) 
2230 

1926, 1928-29, 1931-40, 

1943-2013 
84 3,15 0,51 2,29 МНП ТПГ 2,85 1,98 1,11 

12 

р. Мертвовід –  

с. Крива Пустош 

(1949-2013) 

252 
1926, 1928-29, 1931-35, 
1937, 1939-40, 1943-2013 

82 0,39 0,55 2,84 МНП ТПГ 0,35 0,24 0,14 

13 
р. Інгул – с. Седнів-

ка (1954-2013) 
4770 1926-40, 1943-2013 86 6,79 0,46 2,38 МНП ТПГ 6,27 4,56 2,78 
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річки Причорномор’я 

1 
р. Тилігул – с. Бере-

зівка (1953-2013) 
3170 1953-2013 61 0,74 1,21 3,40 МНП ТПГ 0,46 0,22 0,07 

басейн р. Дніпро 

1 

р. Прип’ять –  

с. Річиця  

(1962-2013) 

2210 

1923-24, 1926-28, 1931, 

1932, 1940, 1946, 1948-

51, 1953, 1955-56, 1958, 

1962-2013 

69 9,66 0,61 3,01 ММ ТПГ 8,30 5,61 3,13 

2 
р. Тур’я – м. Ковель 
(1923-33, 1946-2013) 

1480 
1923-33, 1935, 1940, 

1945, 1946-2013 
82 4,27 0,51 2,66 МНП ТПГ 3,85 2,73 1,62 

3 
р. Стохід – с. Мали-

нівка (1954-2013) 
692 

1923-33, 1940, 1946-

2013 
80 2,07 0,51 2,17 МНП ТПГ 1,89 1,31 0,72 

4 

р. Стир – м. Луцьк 

(1923-33, 1935-37, 

1939-40, 1944-2013) 

7200 
1923-33, 1935-37, 1938-

40, 1944-2013 
87 31,3 0,25 2,10 ММ ТПГ 30,6 25,6 19,6 

5 
р. Горинь – с. Оже-

ніне (1946-2013) 
5860 1923-40, 1944-2013 88 24,5 0,26 2,19 ММ ТПГ 23,9 19,9 15,1 

6 
р. Устя – с. Корнин 

(1987-2013) 
485 1936-40, 1945-2013 74 1,61 0,28 2,20 МНП ТПГ 1,57 1,29 0,96 

7 
р. Вирка – с. Свари-

ні (1947-2013) 
231 1947-2013 67 0,91 0,39 2,17 МНП ТПГ 0,86 0,65 0,42 

8 
р. Случ – с. Громада 

(1926-40, 1945-2013) 
2480 1924-40, 1944-2013 87 8,22 0,38 3,06 МНП ТПГ 7,68 5,98 4,15 

9 
р. Хомора –  

смт Понінка  
1410 1936-40, 1945-2013 74 5,43 0,35 2,49 МНП ТПГ 5,16 4,06 2,83 
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(1936-40, 1955-87) 

10 

р. Тня – с. Броники 

(1937-38, 1940, 

1946-2013) 

982 

1926-29, 1931-33, 1935, 

1937-38, 1940, 1945-

2013 

80 3,34 0,52 2,03 МНП ТПГ 3,11 2,11 1,11 

11 
р. Смілка – с. Сусли 

(1945-2013) 
632 

1926-29, 1931-33, 1935, 

1937-40, 1945-2013 
81 2,07 0,53 2,26 МНП ТПГ 1,86 1,27 0,69 

12 
р. Льва – с. Осницьк 

(1958-2013) 
276 

1948-49, 1952-53, 1955-

56, 1958-2013 
62 1,56 0,39 1,46 МНП ТПГ 1,49 1,11 0,66 

13 
р. Уборть – с. Перга 

(1954-2013) 
2880 

1916-20, 1922-24, 1926-

35, 1937-38, 1940, 1942, 

1945-49, 1951-2013 

90 12,1 0,44 1,88 МНП ТПГ 11,4 8,26 4,88 

14 
р. Уж – м. Корос-

тень (1946-2013) 
1450 

1916-20, 1922-24, 1926-29, 

1931-35, 1937-38, 1940, 

1942, 1945-2013 
90 4,30 0,51 2,39 МНП ТПГ 3,88 2,71 1,54 

15 
р. Норин – с. Сла-
венщина (1964-2013) 

804 
1916-20, 1922-24, 1926-38, 

1940, 1942, 1946-53, 1955-

2013 
90 3,67 0,64 4,85 МНП ТПГ 3,08 2,19 1,37 

16 
р. Тетерів – с. Тро-

ща (1948-2013) 
227 

1925-29, 1931-40, 1945, 

1947-2013 
83 0,82 0,40 2,42 МНП ТПГ 0,77 0,59 0,38 

17 

р. Гнилоп’ять – с. Го-

ловенка (1936-40, 

1945-2013) 
1200 1925-40, 1943-2013 87 3,62 0,43 2,45 МНП ТПГ 3,37 2,50 1,58 

18 
р. Гуйва – с. Горо-

дівка (1946-2013) 
312 1925-39, 1944-2013 86 0,93 0,42 2,59 МНП ТПГ 0,86 0,65 0,42 

19 
р. Ірша – с. Українка 

(1926-40, 1944-2013) 
2600 

1916-20, 1922-24, 1926-

40, 1942 1944-2013 
94 7,93 0,54 2,16 МНП ТПГ 7,13 4,81 2,54 
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20 

р. Ірпінь – с. Мос-

тище (1914-16, 1918, 

1924, 1926-40, 1942, 

1945-48, 1958-2013) 

2640 

1914-16, 1918, 1924, 

1926-40, 1942, 1945-48, 

1951-53, 1955-2013  

87 7,53 0,46 3,92 МНП ТПГ 6,80 5,18 3,56 

21 

р. Стугна – с. Здо-

рівка (1954-55, 

1957-2013) 

186 
1937-38, 1940, 1953-

2013 
64 0,43 0,68 2,86 ММ ТПГ 0,36 0,23 0,11 

22 
р. Рось – с. Крупно-

деринці (1950-2013) 
618 1929-2013 85 1,55 0,42 2,62 МНП ТПГ 1,44 1,09 0,71 

23 
р. Росава – cмт Ми-

ронівка (1957-60, 

1962-2013) 
846 1957-60, 1962-2013 56 0,84 0,59 2,36 МНП ТПГ 0,74 0,49 0,25 

24 

р. Тясьмин – с. Вели-

ка-Яблунівка  

(1946-2013) 
1780 

1926-35, 1937, 1939-

2013 
86 3,03 0,44 2,46 МНП ТПГ 2,80 2,06 1,28 

25 
р. Серебрянка –  

с. Балаклія (1947-50, 

1957-2013) 
126 

1926, 1928-29, 1931-35, 

1937, 1939-40, 1944-53, 

1955-2013 
80 0,24 0,45 1,65 МНП ТПГ 0,23 0,16 0,09 

26 
р. Вільшанка –  

с. Мліїв (1957-70, 

1973-2013) 
749 1945-53, 1955-2013 68 1,28 0,50 2,24 МНП ТПГ 1,16 0,81 0,45 

27 
р. Інгулець – с. Іск-

рівка (1958-2013) 
4410 

1926, 1929, 1931-34, 1937, 

1939-40, 1942, 1945-49, 

1951-53, 1955-56, 1958-

2013 

76 5,47 0,55 2,09 МНП ТПГ 4,91 3,27 1,68 

28 
р. Івотка – с. Івот  

(1959-2013) 
1260 1931-40, 1944-2013 80 5,22 0,37 3,48 МНП ТПГ 4,88 3,86 2,78 
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29 
р. Убідь – с. Куд-

рівка (1957-2013) 
970 1931-40, 1944-2013 80 4,03 0,27 5,86 ММ БІН 3,75 3,22 2,82 

30 

р. Клевень – с. Шар-

півка (1931-40, 

1956-2013) 
2440 1931-40, 1942-2013 82 8,60 0,36 4,68 МНП ТПГ 8,00 6,50 5,00 

31 
р. Снов – с. Носівка 

(1956-2013) 
7140 1886-87, 1895-2013 121 29,1 0,33 2,33 МНП ТПГ 27,9 22,3 15,8 

32 

р. Білоус – с. Кошів-

ка (1957-63, 1984-

94, 1996-2013) 
526 

1957-63, 1984-94, 1996-

2013 
36 1,03 0,42 2,55 МНП ТПГ 0,95 0,72 0,47 

33 
р. Трубіж – смт Ба-
ришівка (1961-2013) 

1990 
1936-38, 1940, 1945-48, 

1953, 1956-58, 1960-2013 
67 3,14 0,46 1,95 МНП ТПГ 2,93 2,09 1,21 

34 

р. Недра – смт Бере-

зань (1945-50, 1955-

59, 1961, 1963-77, 

1979-2013) 

789 
1945-50, 1955-59, 1961, 

1963-77, 1979-2013 
74 1,14 0,38 1,77 МНП ТПГ 1,09 0,83 0,52 

35 
р. Супій – с. Піщане 

(1928-40, 1959-2013) 
1900 

1928-40, 1945-49, 1952-

53, 1955-2013 
79 2,63 0,47 2,56 МНП ТПГ 2,41 1,75 1,07 

36 

р. Золотоношка –  

с. Золотоноша  

(1945-2013) 

431 1928-40, 1942-2013 85 0,82 0,38 2,11 МНП ТПГ 0,78 0,60 0,39 

37 
р. Сула – с. Зеленків-

ка (1932-40, 1944-

2013) 
427 1926-2013 88 1,39 0,45 1,78 МНП ТПГ 1,30 0,92 0,52 

38 
р. Ромен – м. Ромни 

(1956-2013) 
1650 

1926-38, 1940, 1942-53, 

1955-2013 
85 3,22 0,40 2,52 МНП ТПГ 3,01 2,28 1,49 
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39 
р. Перевід –с. Саси-

нівка (1956-2013) 
745 

1928-38, 1940, 1945-47, 

1953, 1955-2013 
75 1,25 0,61 2,74 МНП ТПГ 1,08 0,72 0,38 

40 
р. Сліпорід – с. Олек-

сандрівка(1955-2013) 
527 1955-2013 59 0,74 0,45 1,16 МНП ТПГ 0,71 0,49 0,25 

41 
р. Оржиця – с. Мая-

ківка (1954-2013) 
527 1928-40, 1945-2013 82 3,25 0,38 2,93 МНП ТПГ 3,05 2,37 1,65 

42 
р. Удай – м. Прилуки 

(1936-40, 1945-2013) 
1520 1927-40, 1942-2013 86 3,74 0,49 1,71 МНП ТПГ 3,48 2,40 1,26 

43 
р. Псел – м. Суми 
(1938-40, 1948-2013) 

7770 1926-40, 1942-2013 87 24,0 0,29 3,47 МНП ТПГ 23,0 19,1 14,7 

44 

р. Хорол – м. 

Мирго-род (1925-

33, 1935-40, 1944-

45, 1956-2013) 

1740 
1925-40, 1942-53, 1955-

2013 
86 3,75 0,52 2,15 МНП ТПГ 3,40 2,34 1,27 

45 

р. Говтва – с. Мих-

нівка (1952, 1954, 

1959, 1961-2013) 

1560 

1926, 1929, 1931-33, 

1937, 1940, 1942, 1947, 

1952-55, 1957-2013 

70 6,04 0,82 2,20 МНП ТПГ 4,73 2,53 0,84 

46 

р. Ворскла –  

с. Чернеччина  

(1954-2013) 

5790 
1926, 1928-40, 1944-

2013 
84 16,2 0,43 2,11 МНП ТПГ 15,2 11,1 6,83 

47 

р. Мерло – м. Бого-

духів (1951-52, 

1955-2013) 

309 1951-52, 1954-2013 62 0,78 0,43 1,75 МНП ТПГ 0,74 0,54 0,31 

48 
р. Оріль – с. Степа-

нівка (1988-2013) 
627 

1957-1958, 1960, 1963-64, 

1967-68, 1970-71, 1977-83, 

1985-2013 
45 1,20 0,58 3,69 МНП ТПГ 1,04 0,73 0,45 
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49 

р. Берестова –  

м. Красноград 

(1951-56, 1959-61, 

1963-2008) 

1050 
1951-56, 1958-61, 1963-

2008 
56 2,11 0,45 2,40 МНП ТПГ 1,95 1,42 0,87 

50 
р. Орчик – с. Чер-

нещина (1957-2013) 
1310 1956-2013 58 2,22 0,47 1,94 МНП ТПГ 2,06 1,46 0,82 

51 
р. Самара – с. Коха-

нівка (1958-2010) 
1430 

1937, 1939-40, 1947, 1951, 

1953, 1956, 1958-2010  
60 1,55 0,76 3,40 МНП ТПГ 1,24 0,78 0,39 

52 

р. Велика Тернівка 

– c. Богданівка  

(1937-40, 1957-60, 

1962, 1964-2013) 

924 

1931-34, 1937-40, 1945-

47, 1951, 1953, 1956, 

1957-60, 1962-2013 

70 0,99 0,64 1,37 МНП ТПГ 0,89 0,50 0,16 

53 

р. Мокрі Яли – х. 

Гру-шівський 

(1936-40, 1952-55, 

1957-59, 1961-62, 

1965-2013) 

2660 
1931-34, 1936-40, 1944-

49, 1952-2013 
76 1,29 0,89 3,84 ММ ТПГ 0,96 0,58 0,28 

54 

р. Солона – с. Ново-

павлівка (1959, 

1961-2013) 

680 

1931-35, 1937-40, 1946-

47, 1953, 1956, 1958-

2013 

69 1,14 0,47 2,91 МНП ТПГ 1,04 0,76 0,49 

55 
р. Гайчур – с. Андрі-

ївка (1936-40, 1950-

52, 1955-2013) 
2100 

1931-32, 1934, 1936-40, 

1945-47, 1950-53, 1955-

2013 
74 1,35 0,82 3,63 МНП ТПГ 1,05 0,64 0,32 

56 
р. Мала Терса –  

с. Троїцьке  

(1958-2013) 
750 

1931-32, 1937, 1940, 1946 

1947, 1951, 1953, 1956, 

1958-2013 
65 0,74 0,80 1,98 МНП ТПГ 0,60 0,31 0,09 
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57 
р. Кільчень – с. Олек-

сандрівка Перша 

(1958-59, 1961-2013) 
376 

1947, 1951-53, 1955-56, 

1958-2013 
62 0,53 0,59 2,18 МНП ТПГ 0,47 0,31 0,15 

58 
р. Мокра Сура –  

cмт Кринички 
(1958-76, 1978-2013) 

389 1953, 1956, 1958-2013 57 0,33 0,89 2,52 МНП ТПГ 0,24 0,13 0,04 

59 
р. Кінська – м. Поло-

ги (1953, 1955-2013) 
353 1953, 1955-2013 60 0,55 0,41 2,18 МНП ТПГ 0,52 0,39 0,24 

басейн р. Сіверський Донець 

1 
р. C. Донець – с. Огі-

рцеве (1960-2013) 
5540 

1893-1909, 1914-17, 

1923-41, 1944-2013 
110 17,9 0,40 3,29 МНП ТПГ 16,6 12,8 8,89 

2 
р. Вовча – м. Вовчан-

ськ (1954, 1956-2013) 
1330 

1924, 1926-35, 1940, 

1948, 1951-2013 
76 3,60 0,46 2,70 МНП ТПГ 3,30 2,42 1,53 

3 
р. Хотімля – с. Га-
рашківка (1964, 1967-

2004) 
245 1948, 1956-2013 59 0,65 0,39 2,44 МНП ТПГ 0,61 0,47 0,31 

4 
р. Уди – cмт Пере-

січна (1967-2013) 
905 

1956-57, 1960, 1963, 

1967-2013 
52 2,58 0,47 3,79 МНП ТПГ 2,32 1,74 1,17 

5 

р. Лопань –  

смт Казача Лопань 

(1956-2013) 

189 1954-2013 60 0,62 0,38 1,23 МНП ТПГ 0,60 0,45 0,26 

6 
р. Харків – с. Цир-

куни (1963-2013) 
890 1963-2013 51 2,51 0,43 5,23 МНП ТПГ 2,27 1,78 1,32 

7 

р. Казенний Торець 

– смт Райське 

(1955, 1959-2013) 

936 1955, 1959-2013 56 1,80 0,43 2,36 МНП ТПГ 1,68 1,25 0,78 

 

3
3
9
 



 340 

№ 

Річка – пункт та 

період 

спостережень П
л
о

щ
а 

в
о
д

о
зб

о
р

у
, 

м
2
 Період за який 

виконано розрахунок 

К
іл

ьк
іс

ть
  

р
о
к
ів

 

Параметри 

аналітичної 

кривої  

М
ет

о
д

 

в
и

зн
ач

ен
н

я
 

п
ар

ам
ет

р
ів

 

З
ак

о
н

 

р
о

зп
о
д

іл
у

 Середньорічний 

стік різної забез-

печеності, м
3
/с 

Qсер., 

м
3
/с 

Cv Cs/Cv 50% 75% 95% 

8 
р. Сухий Торець –  

cмт Черкаське 
(1959-68, 1971-2013) 

1310 
1940, 1948, 1951-53, 

1955-68, 1970-2013 
63 1,77 0,57 2,43 МНП ТПГ 1,56 1,05 0,55 

9 
р. Бахмут – м. Сівер-

ськ (1959, 1961-2013) 
1560 

1929, 1940, 1948, 1955-

2013 
62 3,50 0,38 2,18 МНП ТПГ 3,32 2,54 1,67 

10 
р. Жеребець –  

с. Торське (1961-2013) 
857 

1940, 1948-49, 1951-53, 

1955-2013 
65 1,79 0,43 2,86 МНП ТПГ 1,65 1,24 0,81 

11 

р. Красна – с. Чер-

вонопопівка  

(1948, 1956-2013) 

2540 

1924, 1926-29, 1931-35, 

1940, 1948, 1951-53, 

1955- 2013 

74 5,28 0,50 2,76 МНП ТПГ 4,76 3,67 2,05 

12 
р. Айдар – cмт Біло-

луцьк (1949-2013) 
2250 1924, 1926-35 1948-2013 77 5,68 0,49 2,33 МНП ТПГ 5,18 3,67 2,13 

13 
р. Євсуг – cмт Пет-

рівка (1964-2013) 
784 

1940, 1948, 1951-53, 

1955-58, 1960-2013 
64 1,45 0,54 2,63 МНП ТПГ 1,29 0,89 0,50 

14 
р. Лугань – м. Зи-

могір’я (1964-2013) 
1820 

1929, 1940, 1948-49, 1952-

53, 1955-57, 1959-2013 
64 6,23 0,35 1,58 МНП ТПГ 6,02 4,66 3,06 

15 

р. Вільхова –  

м. Луганськ (1959, 

1961-2013) 

814 
1941, 1945-46, 1956, 

1958-59, 1961-2013 
59 1,66 0,57 2,26 МНП ТПГ 1,47 0,98 0,50 

16 
р. Деркул – cмт Бі-

ловодськ (1966-2013) 
1380 1951-53, 1955-2013 62 2,62 0,44 3,16 МНП ТПГ 2,39 1,80 1,20 

17 

р. Велика Кам’янка 

– с. Верхньогараси-

мівка (1941, 1945-

46, 1955-2002) 

1450 
1941, 1945-46, 1955-

2006, 2010-11 
57 4,10 0,46 0,58 ММ ТПГ 4,01 2,68 1,17 
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річки Приазов’я 

1 
р. Молочна – м. Ток- 

мак (1950-2013) 
760 

1916-18, 1926-40, 1947-

2013 
85 0,99 0,41 2,52 МНП ТПГ 0,92 0,69 0,45 

2 
р. Лозуватка – с. Но-

воолексіївка (1953-

2013) 
331 

1916-18, 1926-40, 1947-

48, 1950, 1953-2013 
82 0,43 0,54 2,90 МНП ТПГ 0,38 0,27 0,16 

3 
р. Обитічна – м. При-

морськ (1938-40, 

1950-2013) 
1300 

1916-18, 1926-34, 1937-

40, 1947-48, 1950-2013 
81 1,71 0,64 2,27 МНП ТПГ 1,47 0,92 0,42 

4 
р. Берда – c. Осипен-

ко (1916-18, 1926-30, 

1933-40, 1950-2013) 
1620 

1916-18, 1926-30, 1933-

40, 1949-2013 
81 2,15 0,60 1,93 МНП ТПГ 1,91 1,19 0,54 

5 

р. Мокра Волноваха 

– с. Миколаївка 

(1946-49, 1955-59, 

1961-2013) 

194 
1946-49, 1955-59, 1961-

2013 
64 0,42 0,53 1,28 ММ ТПГ 0,39 0,26 0,11 

6 

р. Кальчик – с. Кре-

менівка  

(1958-2013) 

469 
1938-40, 1950, 1952-53, 

1955-2013 
65 0,90 0,39 5,15 МНП ТПГ 0,82 0,66 0,50 

7 

р. Малий Кальчик – 

с. Кременівка 

(1946, 1948, 1950-

52, 1959-2013) 

270 
1946, 1948, 1950-52, 

1959-2013 
60 0,76 0,45 3,17 МНП ТПГ 0,69 0,52 0,34 

8 
р. Міус – с. Стрю-

кове (1960-2013) 
142 

1929, 1931-32, 1947-48, 

1950, 1952, 1955, 1958-

2013 

64 0,59 0,46 1,72 МНП ТПГ 0,56 0,39 0,22 
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9 
р. Нагольна – с. Дя-

кове (1983-2013) 
780 

1940, 1947-48, 1953, 

1955-59, 1961, 1963-64, 

1966-68, 1970, 1973-74, 

1976-82 1983-2013 

56 2,47 0,49 1,89 МНП ТПГ 2,29 1,59 0,86 

10 

р. Вільхова – cмт 

Олексієво-Орловка 

(1947, 1951-2013) 

272 
1929, 1931-32, 1947-48, 

1951-2013 
68 1,34 0,40 1,56 МНП ТПГ 1,28 0,95 0,57 

річки Криму 

1 
р. Альма – cмт По-

штове (1961-2012) 
374 1961-2012 52 0,66 0,99 2,92 МНП ТПГ 0,46 0,24 0,08 

2 

р. Кача – с. Суворо-

ве (1916-22, 1924-33, 

1935-40, 1951-52, 

1954-2012) 

525 
1916-22, 1924-33, 1935-

40, 1951-52, 1954-2012 
84 1,38 0,57 2,38 МНП ТПГ 1,22 0,81 0,42 

3 

р. Бельбек –  

с. Фруктове  

(1916-19, 1922-23, 

1934-35, 1937-40, 

1943, 1945, 1951-62, 

1964-2012) 

493 

1916-19, 1922-23, 1934-

35, 1937-40, 1943, 1945, 

1951-62, 1964-12 

75 2,21 0,47 2,03 МНП ТПГ 2,05 1,46 0,84 

4 

р. Чорна –  

с. Хмельницьке 

(1946-2012) 

342 1946-2012 67 1,82 0,43 1,95 МНП ТПГ 1,71 1,24 0,75 

5 

р. Дерекойка –  

м. Ялта (1916-18, 

1932, 1934, 1936-37, 

49,7 

1916-18, 1932, 1934, 

1936-37, 1939-40, 1942, 

1945-2012 

78 0,57 0,42 1,21 МНП ТПГ 0,55 0,40 0,22 
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1939-40, 1942, 

1945-2012) 

6 

р. Демерджі – м. Алу-

шта (1915, 1917, 1919, 

1934, 1939-40, 1945, 

1957-2012) 

53,0 

1915, 1917, 1919, 1934, 

1939-40, 1945, 1957-

2013 

63 0,24 0,56 2,61 МНП ТПГ 0,21 0,14 0,08 

7 
р. Улу-Узень –  

с. Сонячногірське 
(1948-57, 1959-2012) 

32,5 1948-57, 1959-2012 64 0,39 0,42 2,39 МНП ТПГ 0,36 0,27 0,17 

8 
р. Ай-Серез – с. Між-

річчя (1965-2012) 
12,8 1965-2012 48 0,02 0,99 2,15 МНП ТПГ 0,01 0,005 

0,00

1 

9 

р. Таракташ – м. Су-

дак (1937-40, 1946, 

1952-54, 1956, 

1958-2012) 

156 
1937-40, 1946, 1952-54, 

1956, 1958-2012 
64 0,12 1,16 2,40 МНП ТПГ 0,08 0,03 0,01 

10 

р. Отуз – cмт Щебе-

товка (1971-75, 

1977-2012) 

58,0 1971-75, 1977-2012 41 0,07 1,01 2,45 МНП ТПГ 0,05 0,02 0,01 

11 

р. Су-Індол – с. То-

полівка (1926-31, 

1933-41, 1944-47, 

1949-70, 1972-2012) 

71,0 
1926-31, 1933-41, 1944-

47, 1949-70, 1972-2012 
82 0,23 0,78 2,89 МНП ТПГ 0,18 0,11 

0,05 

12 
р. Салгир – с. Піонер-

ське (1955-2012) 
261 1955-2012 58 1,20 0,53 4,61 МНП ТПГ 1,05 0,78 0,52 

13 
р. Малий Салгир –  
м. Сімферополь 

96,0 
1961-62, 1964-2003, 

2007-2012 
48 0,26 0,50 4,52 МНП ТПГ 0,23 0,18 0,12 
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14 

р. Бурульча – с. Мі-

жгір’я (1934, 1940, 

1946, 1950-2012) 

85,0 
1934, 1940, 1946, 1950-

2012 
66 0,47 0,54 3,67 МНП ТПГ 0,41 0,30 0,19 

15 
р. Біюк-Карасу – с. 

Зи-бини (1950-2012) 
601 1950-2012 63 1,56 0,65 3,47 ММ ТПГ 1,31 0,88 0,50 

16 

р. Кучук-Карасу – 

с. Багате (1946-47, 

1950-56, 1958-2012) 

89,0 
1946-47, 1950-56, 1958-

2012 
64 0,27 0,72 2,87 МНП ТПГ 0,22 0,14 0,07 

Примітка: ММ – метод моментів; МНП- метод найбільшої правдоподібності; БІН – біноміальний розподіл; ТПГ – трипараметричний гамма-розподіл 
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Додаток Г 

Оцінювання точності побудови інтерполяційної поверхні норм річного стоку води 

річок України 

№ Река-пост 
Модуль стоку, л/с км

2
 

 , % 
фактичний карта 

1 р. Вишня – с. Твіржа 5,37 5,36 0,25 

2 р. Полтва – м. Буськ  6,42 7,04 9,60 

3 р. Рата – с. Волиця 5,11 4,98 2,62 

4 р. Солокія – м. Червоноград  4,21 4,06 3,58 

4 
р. Луга – м. Володимир-

Волинський 
3,20 3,18 0,53 

6 р. Чорна Тиса – cмт Ясіня  24,3 22,3 8,38 

7 р. Біла Тиса – с. Луги  26,1 24,0 7,99 

8 
р. Косівська – с. Косівська 

Поляна 
35,3 30,3 14,2 

9 р. Тересва – cмт Усть-Чорна  30,9 32,1 3,64 

10 р. Ріка – cмт Міжгір’я  25,6 23,4 8,72 

11 р. Боржава – с. Довге  27,7 26,6 4,03 

12 р. Латориця – м. Свалява  20,9 20,3 2,79 

13 р. Стара – с. Зняцеве 9,51 12,1 27,2 

14 р. Уж – с. Зарічеве 17,0 16,7 1,77 

15 р. Тур’я – с. Сімер 19,3 19,3 0,11 

16 р. Сірет – м. Сторожинець  9,24 8,7 5,86 

17 р. Прут – м. Яремча 20,3 17,7 12,9 

18 
р. Білий Черемош –  

с. Яблуниця 15,6 14,7 5,33 

19 р. Путила – смт Путила  13,8 12,8 7,04 

20 р. Чорнява - с.Любківці 4,62 4,48 3,13 

21 р. Дністер – м. Самбір  13,1 12,13 7,08 

22 р. Стрв’яж – с. Луки  11,2 10,1 10,1 

23 р. Верещиця – м. Комарне  5,28 5,41 2,40 

24 р. Бистриця – с. Озимина  11,9 12,0 0,98 

25 р. Тисмениця – м. Дрогобич 13,4 12,4 7,46 

26 р. Щирець – cмт Щирець 5,64 5,5 2,40 

27 р. Стрий – с. Ясениця  20,1 20,2 0,71 

28 р. Рибник – с. Майдан  26,1 23,9 8,50 

29 р. Опір – м. Сколе 17,3 19,3 11,2 

30 р. Свіча – х. Мислівка  25,2 20,6 18,0 

31 р. Лужанка – с. Гошів 17,0 16,2 4,90 

32 р. Сукіль – с. Тисів 21,4 16,9 20,9 

33 р. Свіж – cмт Букачівці  5,59 5,12 8,40 

34 р. Лімниця – с. Осмолода  33,7 31,1 7,70 
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№ Река-пост 
Модуль стоку, л/с км

2
 

 , % 
фактичний карта 

35 р. Чечва – с. Спас 17,4 15,7 9,50 

36 р. Луква – с. Боднарів  12,2 9,82 19,3 

37 р. Ворона – м. Тисмениця  6,70 6,55 2,20 

38 
р. Бистриця-Солотвинська – 

м. Івано-Франківськ  
13,3 11,5 13,5 

39 
р. Бистриця Надворнянська – 

с. Черніїв 
15,5 14,3 7,20 

40 р. Гнила Липа – cмт Більшівці  4,83 3,72 23,0 

41 р. Золота Липа – м. Бережани  6,23 6,60 5,91 

42 р. Коропець – cмт Коропець 5,44 5,16 5,17 

43 р. Стрипа – х. Каплинці  3,99 4,50 12,8 

44 
р. Серет – смт Велика 

Березовиця  
5,47 5,17 5,55 

45 р. Нічлава – с. Стрілківці  3,22 3,2 0,60 

46 р. Збруч – м. Волочиськ  4,26 4,26 0,10 

47 р. Жванчик – с. Ластівці  2,75 2,87 4,54 

48 р. Мукша – с. Мала Слобідка  2,62 2,60 0,61 

49 р. Студениця – с. Голозубинці 2,91 2,90 0,19 

50 р. Ушиця – с. Зіньків  3,39 3,23 4,73 

51 р. Калюс – cмт Нова Ушиця  3,05 3,04 0,33 

52 р. Смотрич – с. Купин  3,83 3,84 0,27 

53 р. Лядова – с. Жеребилівка  2,32 2,31 0,26 

54 р. Марківка – с. Підлісівка  2,11 1,96 7,28 

55 
р. Південний Буг –  

с. Пирогівці 4,59 4,45 3,15 

56 р. Бужок – смт Меджибіж  3,08 3,10 0,64 

57 р. Іква – cмт Стара Синява  4,26 4,13 3,04 

58 р. Згар – cмт Літин 2,89 2,73 5,54 

59 р. Рів – с. Демидівка 3,17 3,01 4,99 

60 р. Савранка – с. Осички  1,45 1,44 0,57 

61 р. Кодима – с. Катеринка  0,71 0,71 0,41 

62 
р. Гнилий Тікич – cмт 

Лисянка 
1,37 1,36 0,90 

63 р. Велика Вись – с. Ямпіль  1,06 1,04 1,58 

64 р. Ятрань – с. Покотилове  1,72 1,56 9,28 

65 
р. Чорний Ташлик –  

с. Тарасівка 
1,28 1,15 10,0 

66 
р. Мертвовід – с. Крива 

Пустош 
1,39 1,25 10,0 

67 р. Інгул – с. Седнівка  1,31 1,3 1,10 

68 р. Тилігул – с. Березівка  0,15 0,14 5,80 
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№ Река-пост 
Модуль стоку, л/с км

2
 

 , % 
фактичний карта 

69 р. Прип’ять – с. Річиця  3,76 3,6 4,14 

70 р. Тур’я – м. Ковель 2,60 2,59 0,44 

71 р. Стохід – смт Любешів 2,93 2,91 0,54 

72 р. Стир – м. Луцьк 4,25 4,11 3,29 

73 р. Горинь – с. Оженіне  4,08 3,93 3,64 

74 р. Устя – с. Корнин 3,24 3,22 0,53 

75 р. Вирка – с. Сварині  3,72 3,59 3,57 

76 р. Случ – с. Громада 3,10 3,22 3,98 

77 р. Хомора – смт Понінка  3,66 3,52 3,81 

78 р. Тня – с. Броники 3,17 3,02 4,64 

79 р. Смілка – с. Сусли 2,94 2,92 0,78 

80 р. Льва – с. Осницьк 5,40 5,12 5,16 

81 р. Уборть – с. Перга 3,96 3,8 4,00 

82 р. Уж – м. Коростень  2,68 2,67 0,22 

83 р. Норин – с. Славенщина  3,83 3,69 3,68 

84 р. Тетерів – с. Троща  3,39 3,23 4,78 

85 р. Гнилоп’ять – с. Головенка  2,81 2,78 1,01 

86 р. Гуйва – с. Городівка  2,76 2,61 5,31 

87 р. Ірша – с. Українка 2,74 2,88 5,02 

88 р. Ірпінь – с. Мостище  2,58 2,56 0,61 

89 р. Стугна – с. Здорівка  1,94 1,80 7,00 

90 р. Рось – с. Крупнодеринці  2,33 2,20 5,58 

91 р. Росава – cмт Миронівна  0,87 0,86 0,47 

92 
р. Тясьмин – с. Велика-

Яблунівка  
1,57 1,42 9,73 

93 р. Серебрянка – с. Балаклія  1,83 1,70 6,87 

94 р. Вільшанка – с. Мліїв  1,55 1,53 1,21 

95 р. Інгулець – с. Іскрівка  1,11 1,10 1,20 

96 р. Івотка – с. Івот  3,87 3,72 3,95 

97 р. Убідь – с. Кудрівка  3,87 3,86 0,15 

98 р. Клевень – с. Шарпівка  3,28 3,28 0,04 

99 р. Снов – с. Носівка 3,91 3,85 1,47 

100 р. Білоус – с. Кошівка  1,81 1,79 0,89 

101 р. Трубіж – смт Баришівка  1,47 1,45 1,52 

102 р. Недра – смт Березань  1,38 1,38 0,11 

103 р. Супій – с. Піщане 1,27 1,26 0,66 

104 
р. Золотоношка –  

с. Золотоноша 
1,81 1,70 6,06 

105 р. Сула – с. Зеленківка 3,04 3,03 0,48 

106 р. Ромен – м. Ромни 1,82 1,81 0,78 

107 р. Перевід –с. Сасинівка  1,45 1,44 0,67 
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№ Река-пост 
Модуль стоку, л/с км

2
 

 , % 
фактичний карта 

108 р. Сліпорід – с. Олександрівка 1,35 1,34 0,54 

109 р. Оржиця – с. Маяківка  1,56 1,53 2,18 

110 р. Удай – м. Прилуки  2,29 2,27 0,85 

111 р. Псел – м. Суми 2,96 2,80 5,41 

112 р. Хорол – м. Миргород  1,95 1,94 0,72 

113 р. Говтва – с. Михнівка  3,03 2,88 5,01 

114 р. Ворскла – с. Чернеччина  2,63 2,62 0,20 

115 р. Мерло – м. Богодухів  2,39 2,39 0,20 

116 р. Оріль – с. Степанівка  1,66 1,66 0,08 

117 р. Берестова – м. Красноград  1,86 1,84 0,92 

118 р. Орчик – с. Чернещина  1,57 1,57 0,16 

119 р. Самара – с. Коханівка  0,87 0,86 0,82 

120 
р. Велика Тернівка –  

c. Богданівка  
1,00 0,99 0,78 

121 
р. Мокрі Яли –  

х. Грушівський  
0,36 0,35 3,02 

122 р. Солона – с. Новопавлівка  1,53 1,40 8,46 

123 р. Гайчур – с. Андріївка  0,50 0,49 2,00 

124 р. Мала Терса – с. Троїцьке  0,80 0,79 1,25 

125 
р. Кільчень –  

с. Олександрівка Перша 
1,25 1,24 0,80 

126 
р. Мокра Сура –  

cмт Кринички 
0,62 0,6 2,75 

127 р. Кінська – м. Пологи  1,47 1,17 20,58 

128 
р. Cіверський Донець –  

с. Огірцеве  
3,00 2,83 5,55 

129 р. Вовча – м.Вовчанськ 2,48 2,49 0,35 

130 р. Хотімля - с.Гарашківка 2,49 2,49 0,01 

131 р. Уди – cмт Пересічна  2,56 2,55 0,53 

132 
р. Лопань – смт Казача 

Лопань 
3,17 3,04 4,24 

133 р. Харків – с. Циркуни  2,55 2,54 0,41 

134 
р. Казенний Торець –  

смт Райське 
1,79 1,66 7,51 

135 
р. Сухий Торець –  

cмт Черкаське 
1,19 1,18 0,91 

136 р. Бахмут – м. Сіверськ  2,13 1,97 7,43 

137 р. Жеребець – с. Торське  1,93 1,79 7,03 

138 р. Красна – с. Червонопопівка  1,87 1,86 0,75 

139 р. Айдар – cмт Білолуцьк  2,30 1,71 25,7 

140 р. Євсуг – cмт Петрівка  1,65 1,64 0,33 

141 р. Лугань – м. Зимогір’я  3,31 3,16 4,47 
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№ Река-пост 
Модуль стоку, л/с км

2
 

 , % 
фактичний карта 

142 р. Вільхова – м. Луганськ  1,81 1,79 0,88 

143 р. Деркул – cмт Біловодськ  1,73 1,72 0,69 

144 
р. Велика Кам’янка –  

с. Верхньогарасимівка  
2,77 2,62 5,26 

145 р. Молочна – м. Токмак  1,21 1,07 11,61 

146 
р. Лозуватка –  

с. Новоолексіївка 
1,15 1,13 1,57 

147 р. Обитічна – м. Приморськ  1,13 1,13 0,07 

148 р. Берда – c. Осипенко  1,18 1,03 12,64 

149 
р. Мокра Волноваха –  

с. Миколаївка 
2,01 1,85 7,97 

150 р. Кальчик – с. Кременівка  1,75 1,46 16,50 

151 
р. Малий Кальчик –  

с. Кременівка  
2,56 1,86 27,22 

152 р. Міус – с. Стрюкове  3,94 3,64 7,70 

153 р. Нагольна – с. Дякове  2,94 2,65 9,74 

154 
р. Вільхова – cмт Олексієво-

Орловка  
4,71 4,42 6,08 

155 р. Альма – cмт Поштове  1,23 1,22 0,81 

156 р. Кача – с. Суворове  2,32 1,95 16,09 

157 р. Бельбек – с. Фруктове  4,16 3,5 15,83 

158 р. Чорна – с. Хмельницьке  5,00 4,7 6,00 

159 р. Дерекойка – м. Ялта  11,07 11,45 3,47 

160 р. Демерджі – м. Алушта  3,96 4,08 2,97 

161 
р. Улу-Узень –  

с. Сонячногірське 
11,08 10,52 5,03 

162 р. Ай-Серез – с. Міжріччя  0,78 0,87 11,36 

163 р. Таракташ – м. Судак  0,51 0,6 17,00 

164 р. Отуз – cмт Щебетовка  0,86 0,72 16,48 

165 р. Су-Індол – с. Тополівка  2,54 1,8 29,00 

166 р. Салгир – с. Піонерське  4,02 4,14 2,91 

167 
р. Малий Салгир –  

м. Сімферополь 
2,40 2,5 4,35 

168 р. Бурульча – с. Міжгір’я  4,82 4,97 3,04 

169 р. Біюк-Карасу – с. Зибини  2,18 2,17 0,45 

170 р. Кучук-Карасу – с. Багате  2,47 2,47 0,08 

Всього: 5,34 
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Додаток Ґ 

Оцінювання точності побудови інтерполяційної поверхні коефіцієнтів варіації 

річного стоку води річок України 

№ Река-пост 
Cv  , % 

фактичний карта 

1 р. Вишня – с. Твіржа 0,48 0,47 2,40 

2 р. Полтва – м. Буськ  0,36 0,34 5,74 

3 р. Рата – с. Волиця 0,40 0,41 1,93 

4 р. Солокія – м. Червоноград  0,46 0,44 4,35 

5 
р. Луга – м. Володимир-

Волинський 
0,21 0,24 16,76 

6 р. Чорна Тиса – cмт Ясіня  0,26 0,30 4,31 

7 р. Біла Тиса – с. Луги  0,22 0,20 6,86 

8 
р. Косівська – с. Косівська 

Поляна 0,25 0,25 1,28 

9 р. Тересва – cмт Усть-Чорна  0,26 0,24 7,73 

10 р. Ріка – cмт Міжгір’я  0,25 0,25 1,56 

11 р. Боржава – с. Довге  0,28 0,27 3,18 

12 р. Латориця – м. Свалява  0,31 0,30 2,58 

13 р. Стара – с. Зняцеве 0,37 0,35 4,41 

14 р. Уж – с. Зарічеве 0,26 0,26 0,00 

15 р. Тур’я – с. Сімер 0,30 0,29 2,97 

16 р. Сірет – м. Сторожинець  0,41 0,41 0,00 

17 р. Прут – м. Яремча 0,25 0,26 4,00 

18 р. Білий Черемош – с. Яблуниця 0,40 0,37 7,05 

19 р. Путила – смт Путила  0,34 0,37 8,82 

20 р. Чорнява – с.Любківці 0,39 0,39 1,05 

21 р. Дністер – м. Самбір  0,48 0,46 3,23 

22 р. Стрв’яж – с. Луки  0,50 0,49 2,00 

23 р. Верещиця – м. Комарне  0,48 0,46 4,17 

24 р. Бистриця – с. Озимина  0,41 0,42 1,95 

25 р. Тисмениця – м. Дрогобич 0,40 0,40 0,82 

26 р. Щирець – cмт Щирець 0,45 0,46 1,56 

27 р. Стрий – с. Ясениця  0,25 0,23 8,00 

28 р. Рибник – с. Майдан  0,21 0,24 13,24 

29 р. Опір – м. Сколе 0,31 0,29 6,19 

30 р. Свіча – х. Мислівка  0,29 0,31 6,90 

31 р. Лужанка – с. Гошів 0,36 0,36 0,06 

32 р. Сукіль – с. Тисів 0,28 0,36 27,18 

33 р. Свіж – cмт Букачівці  0,34 0,45 32,35 

34 р. Лімниця – с. Осмолода  0,22 0,25 13,64 

35 р. Чечва – с. Спас 0,35 0,35 0,14 
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№ Река-пост 
Cv  , % 

фактичний карта 

36 р. Луква – с. Боднарів  0,35 0,36 2,86 

37 р. Ворона – м. Тисмениця  0,41 0,39 3,88 

38 
р. Бистриця-Солотвинська – 

м. Івано-Франківськ  
0,38 0,38 0,05 

39 
р. Бистриця Надворнянська – 

с. Черніїв 
0,34 0,35 2,94 

40 р. Гнила Липа – cмт Більшівці  0,59 0,54 8,00 

41 р. Золота Липа – м. Бережани  0,29 0,30 3,45 

42 р. Коропець – cмт Коропець 0,32 0,32 1,25 

43 р. Стрипа – х. Каплинці  0,35 0,31 11,26 

44 
р. Серет – смт Велика 

Березовиця  
0,26 0,26 1,54 

45 р. Нічлава – с. Стрілківці  0,46 0,44 4,46 

46 р. Збруч – м. Волочиськ  0,34 0,33 2,32 

47 р. Жванчик – с. Ластівці  0,41 0,42 1,22 

48 р. Мукша – с. Мала Слобідка  0,46 0,42 8,70 

49 р. Студениця – с. Голозубинці 0,34 0,36 4,41 

50 р. Ушиця – с. Зіньків  0,47 0,43 8,51 

51 р. Калюс – cмт Нова Ушиця  0,22 0,24 9,09 

52 р. Смотрич – с. Купин  0,36 0,36 1,11 

53 р. Лядова – с. Жеребилівка  0,35 0,35 0,14 

54 р. Марківка – с. Підлісівка  0,24 0,31 29,17 

55 р. Південний Буг – с. Пирогівці 0,38 0,39 3,08 

56 р. Бужок – смт Меджибіж  0,40 0,38 4,10 

57 р. Іква – cмт Стара Синява  0,32 0,33 2,41 

58 р. Згар – cмт Літин 0,42 0,42 0,10 

59 р. Рів – с. Демидівка 0,40 0,40 0,03 

60 р. Савранка – с. Осички  0,37 0,37 0,95 

61 р. Кодима – с. Катеринка  0,56 0,57 2,05 

62 р. Гнилий Тікич – cмт Лисянка 0,60 0,62 3,18 

63 р. Велика Вись – с. Ямпіль  0,49 0,48 1,67 

64 р. Ятрань – с. Покотилове  0,44 0,44 0,77 

65 р. Чорний Ташлик – с. Тарасівка 0,51 0,50 1,59 

66 р. Мертвовід – с. Крива Пустош 0,55 0,52 4,80 

67 р. Інгул – с. Седнівка  0,46 0,46 0,74 

68 р. Тилігул – с. Березівка  1,21 1,17 3,31 

69 р. Прип’ять – с. Річиця  0,61 0,61 0,08 

70 р. Тур’я – м. Ковель 0,51 0,51 0,69 

71 р. Стохід – смт Любешів 0,64 0,62 3,67 

72 р. Стир – м. Луцьк 0,25 0,25 1,52 

73 р. Горинь – с. Оженіне  0,26 0,27 4,50 
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№ Река-пост 
Cv  , % 

фактичний карта 

74 р. Устя – с. Корнин 0,28 0,30 5,39 

75 р. Вирка – с. Сварині  0,39 0,39 0,08 

76 р. Случ – с. Громада 0,38 0,38 1,03 

77 р. Хомора – смт Понінка  0,35 0,38 8,83 

78 р. Тня – с. Броники 0,52 0,52 0,00 

79 р. Смілка – с. Сусли 0,53 0,51 3,85 

80 р. Льва – с. Осницьк 0,39 0,40 3,00 

81 р. Уборть – с. Перга 0,44 0,46 5,20 

82 р. Уж – м. Коростень  0,51 0,52 1,41 

83 р. Норин – с. Славенщина  0,64 0,63 1,83 

84 р. Тетерів – с. Троща  0,40 0,41 1,80 

85 р. Гнилоп’ять – с. Головенка  0,43 0,43 0,88 

86 р. Гуйва – с. Городівка  0,42 0,42 0,81 

87 р. Ірша – с. Українка 0,54 0,55 2,07 

88 р. Ірпінь – с. Мостище  0,46 0,46 0,91 

89 р. Стугна – с. Здорівка  0,68 0,60 11,76 

90 р. Рось – с. Крупнодеринці  0,42 0,42 0,86 

91 р. Росава – cмт Миронівка  0,59 0,61 3,70 

92 
р. Тясьмин – с. Велика-

Яблунівка  
0,44 0,44 

0,09 

93 р. Серебрянка – с. Балаклія  0,45 0,44 1,76 

94 р. Вільшанка – с. Мліїв  0,50 0,48 3,90 

95 р. Інгулець – с. Іскрівка  0,55 0,55 0,69 

96 р. Івотка – с. Івот  0,37 0,37 0,11 

97 р. Убідь – с. Кудрівка  0,27 0,28 2,59 

98 р. Клевень – с. Шарпівка  0,36 0,36 0,06 

99 р. Снов – с. Носівка 0,33 0,33 1,21 

100 р. Білоус – с. Кошівка  0,42 0,41 2,38 

101 р. Трубіж – смт Баришівка  0,46 0,45 2,65 

102 р. Недра – смт Березань  0,38 0,38 1,03 

103 р. Супій – с. Піщане 0,47 0,48 2,38 

104 р. Золотоношка – с. Золотоноша 0,38 0,39 3,05 

105 р. Сула – с. Зеленківка 0,45 0,45 0,89 

106 р. Ромен – м. Ромни 0,40 0,40 0,13 

107 р. Перевід –с. Сасинівка  0,61 0,58 4,52 

108 р. Сліпорід – с. Олександрівка 0,45 0,45 0,87 

109 р. Оржиця – с. Маяківка  0,38 0,39 2,03 

110 р. Удай – м. Прилуки  0,49 0,47 4,08 

111 р. Псел – м. Суми 0,29 0,30 3,45 

112 р. Хорол – м. Миргород  0,52 0,52 0,75 

113 р. Говтва – с. Михнівка  0,82 0,81 1,46 
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№ Река-пост 
Cv  , % 

фактичний карта 

114 р. Ворскла – с. Чернеччина  0,43 0,41 4,65 

115 р. Мерло – м. Богодухів  0,43 0,43 0,02 

116 р. Оріль – с. Степанівка  0,58 0,56 2,76 

117 р. Берестова – м. Красноград  0,45 0,47 3,49 

118 р. Орчик – с. Чернещина  0,47 0,46 1,77 

119 р. Самара – с. Коханівка  0,76 0,71 6,76 

120 
р. Велика Тернівка –  

c. Богданівка  
0,64 0,62 3,00 

121 р. Мокрі Яли – х. Грушівський  0,89 0,83 7,02 

122 р. Солона – с. Новопавлівка  0,47 0,49 4,09 

123 р. Гайчур – с. Андріївка  0,82 0,80 2,89 

124 р. Мала Терса – с. Троїцьке  0,80 0,79 1,53 

125 
р. Кільчень – с. Олександрівка 

Перша 
0,59 0,59 0,73 

126 р. Мокра Сура – cмт Кринички 0,89 0,88 0,91 

127 р. Кінська – м. Пологи  0,41 0,41 0,93 

128 
р. Cіверський Донець –  

с. Огірцеве  
0,40 0,42 5,00 

129 р. Вовча – м.Вовчанськ 0,46 0,46 0,93 

130 р. Хотімля - с.Гарашківка 0,39 0,39 0,05 

131 р. Уди – cмт Пересічна  0,47 0,44 5,91 

132 р. Лопань – смт Казача Лопань 0,38 0,38 1,05 

133 р. Харків – с. Циркуни  0,43 0,41 4,49 

134 
р. Казенний Торець –  

смт Райське 
0,43 0,44 1,77 

135 
р. Сухий Торець –  

cмт Черкаське 
0,57 0,57 0,70 

136 р. Бахмут – м. Сіверськ  0,38 0,39 2,00 

137 р. Жеребець – с. Торське  0,43 0,44 1,79 

138 р. Красна – с. Червонопопівка  0,50 0,50 0,80 

139 р. Айдар – cмт Білолуцьк  0,49 0,48 1,63 

140 р. Євсуг – cмт Петрівка  0,54 0,54 0,80 

141 р. Лугань – м. Зимогір’я  0,35 0,35 0,94 

142 р. Вільхова – м. Луганськ  0,57 0,55 3,40 

143 р. Деркул – cмт Біловодськ  0,44 0,44 0,80 

144 
р. Велика Кам’янка –  

с. Верхньогарасимівка  
0,46 0,46 0,76 

145 р. Молочна – м. Токмак  0,41 0,44 6,66 

146 р. Лозуватка – с. Новоолексіївка 0,54 0,52 3,72 

147 р. Обитічна – м. Приморськ  0,64 0,61 4,88 

148 р. Берда – c. Осипенко  0,60 0,63 4,47 
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№ Река-пост 
Cv  , % 

фактичний карта 

149 
р. Мокра Волноваха –  

с. Миколаївка 
0,53 0,52 1,55 

150 р. Кальчик – с. Кременівка  0,39 0,44 13,13 

151 
р. Малий Кальчик –  

с. Кременівка  
0,45 0,47 4,42 

152 р. Міус – с. Стрюкове  0,46 0,46 0,70 

153 р. Нагольна – с. Дякове  0,49 0,48 1,61 

154 
р. Вільхова – cмт Олексієво-

Орловка  
0,40 0,41 2,93 

155 р. Альма – cмт Поштове  0,99 0,96 2,80 

156 р. Кача – с. Суворове  0,57 0,57 0,02 

157 р. Бельбек – с. Фруктове  0,47 0,47 0,91 

158 р. Чорна – с. Хмельницьке  0,43 0,43 0,00 

159 р. Дерекойка – м. Ялта  0,42 0,44 3,60 

160 р. Демерджі – м. Алушта  0,56 0,49 11,9 

161 
р. Улу-Узень –  

с. Сонячногірське 
0,42 0,49 17,5 

162 р. Ай-Серез – с. Міжріччя  0,99 0,95 3,71 

163 р. Таракташ – м. Судак  1,16 1,09 6,34 

164 р. Отуз – cмт Щебетовка  1,01 1,01 0,44 

165 р. Су-Індол – с. Тополівка  0,78 1,03 31,7 

166 р. Салгир – с. Піонерське  0,53 0,53 0,08 

167 
р. Малий Салгир –  

м. Сімферополь 
0,50 0,58 16,46 

168 р. Бурульча – с. Міжгір’я  0,54 0,57 5,02 

169 р. Біюк-Карасу – с. Зибини  0,65 0,68 4,75 

170 р. Кучук-Карасу – с. Багате  0,72 0,90 25,0 

Всього: 4,06 
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Додаток Д  

Відомості про відновлення та приведення до багаторічного періоду рядів максимального шару стоку води весняного 

водопілля та паводків змішаного походження річок України  

Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

басейн р. Висла 

р. Вишня – с. Твіржа 
р. Полтва – м. Буськ 25 0,81 13,8 1947 

р. Полтва – с. Полтва 17 0,92 13,0 1948-53 

р. Західний Буг –  

cмт Сасів 

р. Західний Буг –  

м. Кам’янка-Бузька 
58 0,86 17,6 1946-50 

р. Рата – с. Волиця 
р. Полтва – м. Буськ 55 0,94 29,1 1946-47 

р. Полтва – с. Полтва 16 0,95 16,1 1948-53 

р. Солокія –  

м. Червоноград 

р. Полтва – м. Буськ 47 0,88 17,2 1947-49, 1952-53 

р. Рата – с. Волиця 47 0,92 21,4 1955-57 

р. Західний Буг – м. Сокаль 26 0,93 18,0 1958, 1962 

р. Луга – м.Володимир-

Волинський 

р. Полтва – м. Буськ 44 0,78 10,9 1947-49, 1952 

р. Желдець – х. Лугове 24 0,89 12,6 1953, 1955-57 

р. Західний Буг –  

м. Сокаль 
24 0,89 13,0 1958 

струм. Кам’янка –  

м. Кам’янка-Бузька 
11 0,96 15,4 1961-64 

басейн р. Дунай 

р. Чорна Тиса –  

cмт Ясіня 

р. Тиса – с. Ділове 33 0,81 10,5 1933-38, 1940-41 

р. Брустуранка – с. Лопухів 33 0,83 11,5 1947-48, 1951-52 

р. Біла Тиса – с. Луги 
р. Тиса – с. Ділове 34 0,76 8,98 1933-38, 1940-41, 1946 

р. Теребля – с. Острика 10 0,90 8,81 1948-49, 1951-53 

р. Косівська –  

с. Косівська Поляна 
р. Тиса – м. Рахів 48 0,76 10,6 1948, 1952-53, 1957-58, 1961 

 

3
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Тересва – cмт Усть-

Чорна 

р. Тересва – с. Дубове 35 0,75 8,75 1946, 1977, 1983-85 

р. Теребля – с. Острика 16 0,90 10,8 1947-48 

р. Теребля – cмт Колочава 43 0,71 8,25 1995-96 

р. Латориця –  

м. Свалява 

р. Пініє – с. Поляна 26 0,75 7,59 1953-54 

р. Уж – cмт Великий Березний 27 0,83 10,4 1955 

р. Ріка – с. Нижній Бистрий 10 0,87 7,40 1956-61 

р. Тур’я – с. Сімер р. Уж – м. Ужгород 53 0,87 17,7 1947-57 

р. Сірет –  

м. Сторожинець 

р. Прут – м. Чернівці 58 0,75 11,4 
1895-96, 1898-99, 1907, 1909, 

1919-20, 1922, 1924, 1932, 1945 

р. Михидра – х. Липовани 18 0,79 7,14 1947-48, 1950, 1952 

р. Білий Черемош –  

с. Яблуниця 
р. Прут – м. Чернівці 53 0,77 11,6 

1895-96, 1898-99, 1907, 1909, 

1919-20, 1922, 1924, 1932, 1945-

47, 1952, 1955-56 

р. Чорнява –  

с. Любківці 
р. Прут – м. Чернівці 22 0,79 7,95 

1895-96, 1898-99, 1907, 1909, 

1919-20, 1924, 1932, 1945, 1952, 

1955-56, 1962-64, 1969-70, 1977, 

1979-82, 1998 

басейн р. Дністер 

р. Дністер – м. Самбір 

р. Дністер – смт Журавно 40 0,92 20,4 
1895-1903, 1906-14, 1926-29, 

1941-42, 1944 

р. Дністер – м. Галич 65 0,85 17,3 1915, 1917, 1922-24 

р. Дністер – м. Заліщики 65 0,82 15,6 1920, 1945 

р. Серет – м. Чортків 63 0,72 8,71 1940 

р. Дністер – с. Жванець 37 0,94 14,8 1945-58, 1962-65 

р. Стрв’яж – с. Луки р. Стрий – м. Турка 18 0,91 12,2 

1907-10, 1913-14, 1916-18, 1922-

29, 1931-39, 1942, 1944, 1946-

54, 1956 

 

3
5
6

 



 357 

Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Верещиця –  

м. Комарне 

р. Тисмениця – м. Дрогобич 52 0,71 9,28 1940-42, 1945 

р. Щирець – cмт Щирець 52 0,87 17,2 1946-49, 1951-56 

р. Бистриця –  

с. Озимина 

р. Дністер – с. Стрілки 53 0,71 9,50 1914-16, 1927-29 

р. Тисмениця – м. Дрогобич 55 0,83 15,0 1940-42, 1945, 1947, 1949, 1952-53 

р. Тисмениця –  

м. Дрогобич 

р. Дністер – с. Розвадів 11 0,94 12,0 
1899-1902, 1906-09, 1911-12, 1914, 

1916-20, 1922-24, 1926-29, 1932, 

1934-35, 1937-38, 1944  

р. Зубра – с. Верхньодорожне 10 0,92 9,75 1903 

р. Стрий – с. Ясениця 

р. Дністер – с. Стрілки 28 0,74 7,51 1914, 1916-18, 1920 

р. Опір – м. Сколе 28 0,93 17,5 1924-29, 1956-61, 1970 

р. Стрий – cмт Верхнє 

Синьовидне 
28 0,78 8,56 1930-41 

р. Орява – х. Святослав 28 0,86 12,0 1945-55 

р. Стрий – с. Завадівка 28 0,98 41,3 1962-69, 1971-82 

р. Рибник – с. Майдан 

р. Опір – м. Сколе 28 0,85 11,6 1924-29, 1956-71, 1973-82 

р. Стрий – cмт Верхнє 

Синьовидне 
28 0,75 7,87 

1930-35, 1937-38, 1940-41, 1951-

55 

р. Опір – м. Сколе 

р. Дністер – с. Стрілки 58 0,77 12,3 1914-16, 1918, 1920 

р. Стрий – cмт Верхнє 

Синьовидне 
56 0,84 15,7 

1930-32, 1934-35, 1937-38, 1940-

41 

р. Орява – х. Святослав 55 0,85 16,0 1945-52 

р. Стрий – с. Новий Кропивник 29 0,89 13,9 1953 

р. Рожанка – с. Ружанка 34 0,89 15,1 1955 

р. Лужанка – с. Гошів 
р. Стрий – м. Турка 26 0,75 7,54 

1907-10, 1913-14, 1916-18, 1922-

28, 1932, 1934-35, 1937-38, 1942-

44, 1947-48 

р. Тисмениця – м. Дрогобич 60 0,72 10,6 1940-41, 1945 

 

3
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Сукіль – с. Тисів 

р. Стрий – м. Турка 16 0,76 5,93 
1907-10, 1913-14, 1916-18, 1922-

28, 1931-38, 1942, 1944, 1946-48 

р. Стрий – cмт Верхнє 

Синьовидне 
52 0,72 9,84 1940-41 

р. Рибник – с. Рибник 26 0,76 7,66 1952-53 

р. Лімниця – с. Перевозець 52 0,76 11,1 1955-58 

р. Лімниця – с. Осмолода р. Рожанка – с. Ружанка 32 0,71 7,44 1956 

р. Чечва – с. Спас 
р. Тисмениця – м. Дрогобич 53 0,72 9,85 1940-42, 1945 

р. Лужанка – с. Гошів 54 0,85 16,3 1949, 1952-53 

р. Луква – с. Боднарів 
р. Тисмениця – м. Дрогобич 55 0,80 13,1 1940-42, 1945, 1947, 1949, 1952-53 

р. Чечва – с. Спас 53 0,79 12,5 1989 

р. Бистриця Надворнян-

ська – с. Черніїв 

р. Лужанка – с. Гошів 25 0,81 9,06 1949, 1952-53 

р. Лімниця – с. Перевозець 26 0,81 9,42 1956-58, 1962-69, 1975-83 

р. Ворона –  

м. Тисмениця 

р. Тисмениця – м. Дрогобич 46 0,75 10,2 1940-42, 1945, 1952 

р. Луква – с. Боднарів 46 0,82 13,2 1958 

р. Бистриця-

Солотвинська –  

м. Івано-Франківськ 

р. Тисмениця – м. Дрогобич 26 0,85 10,8 1940-42, 1945 

р. Лужанка – с. Гошів 26 0,86 11,6 1949, 1952-53 

р. Чечва – с. Спас 27 0,90 14,3 
1956, 1958, 1962-69, 1973, 1975-

81, 1989 

р. Свіж – cмт Букачівці 

р. Серет – м. Чортків 52 0,84 14,7 
1898-1903, 1905-08, 1911, 1913, 

1923-29, 1940-41, 1945-47, 1950-

53, 1955-56 

р. Стрипа – м. Бучач 44 0,82 12,7 1912 

р. Жванчик – с. Ластівці 48 0,73 9,77 1937-39 

р. Гнила Липа –  

cмт Більшівці 

р. Серет – м. Чортків 63 0,81 14,7 1898-1903, 1905-08, 1911, 1940 

р. Стрипа – м. Бучач 43 0,85 14,5 1912, 1923-29 

р. Золота Липа – м. Бережани 63 0,86 18,0 1941 

 

3
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Золота Липа –  

м. Бережани 

р. Серет – м. Чортків 64 0,88 20,1 
1898-1903, 1905-08, 1911, 1913, 

1923-29, 1940, 1945 

р. Стрипа – м. Бучач 44 0,88 16,4 1912 

р. Жванчик – с. Кугаївці 62 0,72 10,7 1937 

р. Коропець –  

cмт Коропець 

р. Серет – м. Чортків 58 0,81 22,3 
1898-1903, 1905-08, 1911, 1913, 

1923-29, 1940-41, 1945-47, 1998 

р. Стрипа – м. Бучач 43 0,89 17,4 1912 

р. Жванчик – с. Ластівці 51 0,84 15,1 1937, 1939 

р. Стрипа – х. Каплинці 
р. Серет – м. Чортків 62 0,83 15,7 

1898-1901, 1905-08, 1911, 1940-

41, 1945 

р. Стрипа – м. Бучач 44 0,85 14,5 1912, 1926, 1929 

р. Серет – смт Велика 

Березовиця 

р. Серет – м. Чортків 46 0,92 21,4 

1898-1903, 1905-08, 1911, 1913, 

1923-29, 1941, 1945-47, 1950-53, 

1955-58, 1960 

р. Стрипа – м. Бучач 43 0,91 19,4 1912 

р. Жванчик – с. Ластівці 43 0,81 11,9 1937-39 

р. Золота Липа – с. Задарів 45 0,97 16,3 1990 

р. Нічлава –  

с. Стрілківці 

р. Серет – м. Чортків 51 0,84 14,7 
1898-1901, 1905-08, 1911, 1923-

29, 1940-41, 1945 

р. Стрипа – м. Бучач 42 0,83 12,6 1912 

р. Жванчик – с. Ластівці 49 0,88 17,3 1937, 1939 

р. Серет – с. Городище 11 0,87 7,67 1946-52 

р. Ценівка – с. Потутори 23 0,87 11,6 1953 

р. Збруч – м. Волочиськ 

р. Серет – м. Чортків 52 0,83 14,4 1898-1901, 1905-08, 1911, 1945 

р. Стрипа – м. Бучач 44 0,85 14,3 1912, 1926, 1929 

р. Жванчик – с. Кугаївці 50 0,84 14,8 1940-41, 1947-48, 1950-53 

р. Гнізна – с. Плебанівка 32 0,90 15,5 1956 

 

3
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Жванчик –  

с. Ластівці 

р. Серет – м. Чортків 51 0,84 14,9 
1898-1900, 1905-08, 1911, 1923-24, 

1926, 1928-29, 1940-41, 1945 

р. Стрипа – м. Бучач 41 0,83 12,7 1912 

р. Серет – с. Городище 12 0,88 8,59 1946-50, 1953 

р. Смотрич – с. Купин 
р. Серет – м. Чортків 64 0,79 13,5 

1898-99, 1906-08, 1911, 1923-24, 

1928-29 

р. Смотрич – с. Цибулівка 68 0,79 14,0 1932-35, 1942 

р. Мукша – с. Мала 

Слобідка 

р. Ушиця – с. Кривчани 18 0,93 14,0 
1931-35, 1937, 1940-41, 1943, 

1945-53 

р. Жванчик – с. Кугаївці 48 0,81 12,9 1996, 1999 

р. Калюс – cмт Нова 

Ушиця 

р. Смотрич – с. Цибулівка 51 0,80 12,7 1932-35, 1942 

р. Смотрич – с. Купин 51 0,81 13,3 1937, 1940-41, 1945-46 

р. Батиг – с. Заміхів 36 0,90 16,4 1947-48, 1950, 1963 

р. Лядова –  

с. Жеребилівка 

р. Смотрич –  

с. Цибулівка 
41 0,76 9,85 1932-35, 1942 

р. Смотрич – с. Купин 41 0,80 11,3 
1937, 1940-41, 1945-48, 1951-53, 

1956, 1960, 1962-63 

р. Марківка –  

с. Підлісівка 

р. Ушиця – с. Кривчани 20 0,85 9,37 
1932-35, 1940-41, 1945, 1947-48, 

1956 

р. Ушиця – с. Зіньків 52 0,70 9,23 1942 

басейн р. Південний Буг 

р. Південний Буг –  

с. Пирогівці 

р. Південний Буг – c. Лелітка 47 0,84 13,9 1926-35, 1937-43, 1945-46 

р. Південний Буг – м. Сабарів 22 0,82 8,70 
1944, 1947-53, 1955-56, 1960, 

1962-63 

р. Південний Буг – с. Підгір’я 47 0,91 8,82 1958-63 

р. Бужок –  

смт Меджибіж 

р. Рів – с. Демидівка 37 0,83 11,2 1917, 1922-24 

р. Південний Буг – c. Лелітка 25 0,90 14,1 
1926-35, 1937-38, 1940-42, 1945-

46, 1996, 1999-2003, 2006, 2010 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Бужок –  

смт Меджибіж 

р. Згар – cмт Літин 37 0,74 8,59 1944 

р. Случ – c. Громада 37 0,89 16,1 1947-49 

р. Іква – cмт Стара 

Синява 

р. Рів – с. Демидівка 62 0,81 14,5 1917, 1922-24 

р. Південний Буг – c. Лелітка 46 0,86 15,4 1926-35, 1937-38, 1940-42, 1945 

р. Південний Буг – м. Сабарів 40 0,84 13,3 1944 

р. Згар – cмт Літин 
р. Рів – с. Демидівка 75 0,88 21,4 1917, 1922-24 

р. Південний Буг – c. Лелітка 60 0,93 26,5 1926-30 

р. Рів – с. Демидівка р. Південний Буг – м. Сабарів 53 0,90 20,2 1942, 1944 

р. Савранка – с. Осички 

р. Південний Буг –  

смт Олександрівка 
70 0,86 18.8 1915, 1917, 1920, 1922-24 

р. Гірський Тікич – с. Тальне 7 0,91 7,38 1916 

р. Синюха –  

с. Синюхин Брід 
69 0,87 19,5 1926, 1928-29, 1942, 1944 

р. Синиця – с. Любашівка 18 0,96 20,3 1931-35, 1940-41, 1943 

р. Кодима –  

с. Катеринка 

р. Південний Буг –  

смт Олександрівка 
75 0,87 20,3 

1915, 1917, 1920, 1922-24, 1926, 

1928-29, 1932, 1942 

р. Синюха –  

с. Синюхин Брід 

р. Південний Буг –  

смт Олександрівка 
84 0,92 29,3 1915, 1917, 1920, 1922-24, 1932 

р. Гнилий Тікич –  

cмт Лисянка 

р. Південний Буг –  

смт Олександрівка 
66 0,82 15,7 1915, 1917, 1920, 1922-24 

р. Синюха – с. Синюхин Брід 65 0,90 22,4 
1926, 1928-29, 1931, 1933-35, 

1937, 1942 

р. Уманка – м. Умань 6 0,94 8,97 1938-41, 1943-44 

р. Велика Вись –  

с. Ямпіль 

р. Південний Буг –  

смт Олександрівка 
82 0,88 23,4 1915, 1917, 1920, 1922 

р. Південний Буг – с. Хощувате 15 0,90 10,8 1923-24 

р. Синюха – с. Синюхин Брід 82 0,91 27,3 1942, 1944 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Ятрань –  

с. Покотилове 

р. Південний Буг –  

смт Олександрівка 
56 0,88 18,5 1915, 1917, 1920, 1922-24 

р. Синюха – с. Синюхин Брід 55 0,96 34,1 1926-31, 1933-35, 1937-45 

р. Синиця – с. Кам’яний Брід 20 0,93 15,2 1932 

р. Циганка – с. Краснопілля 21 0,97 26,0 1946-47, 1949-54 

р. Чорний Ташлик –  

с. Тарасівка 

р. Південний Буг –  

смт Олександрівка 
76 0,88 21,6 1915, 1917, 1920, 1922-24 

р. Синюха – с. Синюхин Брід 75 0,93 29,9 1926, 1928-29 

р. Інгул – с. Інгуло-Кам’янка 29 0,97 30,6 1931 

р. Мертвовід – с. Крива 

Пустош 

р. Південний Буг –  

смт Олександрівка 
59 0,84 16,2 1915, 1917, 1920, 1922-24 

р. Синюха – с. Синюхин Брід 59 0,89 20,5 
1926, 1928-29, 1931, 1933-35, 

1937, 1939-43, 1945 

р. Циганка – с. Краснопілля 27 0,91 15,9 1946-47 

р. Інгул – с. Седнівка 

р. Велика Вись – с. Ямпіль 56 0,85 16,5 1926, 1928-29 

р. Інгул – с. Новогорожене 57 0,97 45,4 
1931-35, 1937, 1939-41, 1945-49, 

1951-53 

р. Чорний Ташлик – с. Тарасівка 56 0,95 32,8 1942-43 

басейн р. Дніпро 

р. Прип’ять –  

с. Річиця 

р. Тур’я – м. Ковель 48 0,88 17,1 1923-24, 1926-28, 1931 

р. Тур’я – с. Ягідне 48 0,90 3,41 
1932, 1939-41, 1946-49, 1951-53, 

1955-59 

р. Вижівка – смт Стара Вижівка 48 0,90 19,0 1945 

р. Тур’я – м. Ковель р. Вижівка – смт Стара Вижівка 67 0,86 19,0 1945 

р. Стохід –  

смт Любешів 

р. Тур’я – с. Ягідне 55 0,84 15,3 1939-40, 1951-53 

р. Вижівка – смт Стара Вижівка 53 0,76 11,3 1945 

р. Стохід – с. Малинівка 47 0,87 16,5 1955-60 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Стир – м. Луцьк р. Іква – Млинівська ГЕС 40 0,90 28,3 1941 

р. Горинь – с. Оженіне 
р. Стир – м. Луцьк 65 0,76 12,4 

1923-24, 1926-29, 1931-33, 1936, 

1938-40, 1944-45 

р. Іква – Млинівська ГЕС 37 0,71 7,80 1941 

р. Устя – с. Корнин р. Горинь – смт Ямпіль 20 0,80 7,85 
1935-41, 1943, 1945-60, 1962-73, 

1976-82, 1984-85 

р. Вирка – с. Сварині 
р. Тур’я – с. Ягідне 64 0,72 10,7 1932, 1940-41 

р. Жерів – с. Бабиничі 23 0,74 6,88 1945 

р. Случ – с. Громада 
р. Случ – м. Сарни 74 0,82 16,3 1924 

р. Тетерів – м. Житомир 81 0,81 16,9 1942 

р. Хомора –  

смт Понінка 

р. Случ – с. Громада 40 0.95 27,2 1926-29, 1931-35 

р. Горинь – смт Ямпіль 40 0,72 8,53 
1943, 1945-53, 1992-96, 1998-

2003, 2005-06, 2010 

р. Тня – с. Броники р. Смілка – с. Сусли 65 0,94 31,0 1945 

р. Смілка – с. Сусли р. Хомора – с. Понінка 34 0,88 14,7 1940-41 

р. Льва – с. Осницьк р. Вирка – с. Сварині 53 0,73 10,2 1947, 1949, 1953, 1955-56 

р. Уборть – с. Перга 
р. Уж – м. Коростень 57 0,86 17,6 1945, 1947,  

р. Бережанка – с. Підлісне 22 0,89 12,1 1949, 1952-53 

р. Уж – м. Коростень 
р. Уж – с. Поліське 50 0,96 33,7 

1916-17, 1919-20, 1922-24, 1926-

29, 1931-35, 1937-38, 1940-42 

р. Ірша – с. Українка 65 0,91 24,6 1944 

р. Норин –  

с. Славенщина 

р. Тня – с. Броники 47 0,77 10,8 1937-38, 1940-41 

р. Уж – м. Коростень 47 0,78 11,3 1945, 1947 

р. Бережанка – с. Підлісне 12 0,82 6,33 
1949, 1953, 1955-56, 1958, 1962-

63 

р. Тетерів – с. Троща 
р. Случ – с. Громада 59 0,81 14,1 1926-29, 1931-35 

р. Гнилоп’ять – с. Головенка 59 0,82 14,5 1937-39, 1945 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Тетерів – с. Троща 
р. Гуйва – с. Городівка 58 0,82 14,6 1940-41, 1944, 1946-47, 1998 

р. Тетерів – м. Житомир 59 0,79 13,2 1942 

р. Гнилоп’ять –  

с. Головенка 

р. Тетерів – м. Житомир 70 0,94 32,4 1926-29, 1931-35, 1942 

р. Гуйва – с. Нові Віли 12 0,92 11,2 1943 

р. Гуйва – с. Городівка 63 0,94 31,0 1944 

р. Гуйва – с. Городівка р. Тетерів – м. Житомир 66 0,90 23,1 
1926-29, 1931-35, 1938-39, 1942, 

1945 

р. Ірша – с. Українка р. Уж – с. Поліське 66 0,89 21,5 1917, 1919-20, 1922-24 

р. Ірпінь – с. Мостище р. Здвиж – с. Гавронщина 34 0,77 9,25 1952-53 

р. Стугна – с. Здорівка р. Ірпінь – с. Мостище 50 0,74 10,2 
1924, 1927, 1929, 1931-35, 1937-

42, 1944-48, 1956 

р. Рось –  

с. Крупнодеринці 

р. Ірпінь – с. Мостище 55 0,83 14,8 1919, 1924, 1926-28 

р. Рось – м. Корсунь-

Шевченківський 
61 0,86 17,8 1929, 1931-35, 1942-47, 1949 

р. Рось – с. Фесюри 58 0,94 27,7 1937-41 

р. Росава –  

cмт Миронівна 

р. Рось – м. Корсунь-

Шевченківський 
44 0,76 10,2 

1929, 1931-35, 1937, 1940-42, 

1945, 1947, 1952-53 

р. Вільшанка – с. Мліїв 

р. Рось – с. Фесюри 46 0,71 8,73 1937, 1940-41, 1952 

р. Рось – м. Корсунь-

Шевченківський 
46 0,82 11,6 1956, 2000 

р. Тясьмин – с. Велика-

Яблунівка 

р. Велика Вись – с. Ямпіль 64 0,82 15,6 1926, 1928-29 

р. Інгул –  

с. Інгуло-Кам’янка 
19 0,89 11,3 1931 

р. Тясмин – м. Чигирин 14 0,91 11,0 1932-35, 1937, 1940-45 

р. Серебрянка –  

с. Балаклія 

р. Велика Вись – с. Ямпіль 52 0,80 12,8 1926, 1928-29, 1943 

р. Інгул – с. Інгуло-Кам’янка 13 0,90 9,60 
1931, 1933-35, 1937, 1939, 1940-

41, 1945-46, 1951, 1953, 1956 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Інгулець – с. Іскрівка 

р. Інгулець – с. Могилівка 23 0,78 7,81 1926, 1929 

р. Інгул – с. Новогорожене 23 0,85 10,3 1931-32, 1934 

р. Інгулець – м. Кривий Ріг 23 0,88 11,6 
1937, 1939-42, 1945-47, 1949, 

1951, 1953, 1956 

р. Інгул – с. Седнівка 23 0,86 10,8 1985-86, 1996, 1999, 2003 

р. Івотка – с. Івот  
р. Десна – м. Чернігів 52 0,80 12,7 1884-1920, 1922-24, 1926-56 

р. Ревна – с. Залізний Міст 17 0,84 8,48 1957-58 

р. Убідь – с. Кудрівка 
р. Десна – м. Чернігів 54 0,73 10,1 

1886-1893, 1895-97, 1990-17, 

1919-20, 1922-24 

р. Сейм – с. Мутин 54 0,78 11,8 1926-56 

р. Клевень –  

с. Шарпівка 

р. Десна – м. Чернігів 64 0,78 13,0 

1888-89, 1893, 1895-97, 1900-02, 

1905-09, 1912, 1914-17, 1919-20, 

1922, 1924 

р. Сейм – с. Мутин 64 0,86 18,2 
1926-30, 1941-43, 1945-47, 1949, 

1951-53, 1955 

р. Ревна – с. Залізний Міст 18 0,89 11,2 1968 

р. Снов – с. Носівка р. Десна – м. Чернігів 55 0,78 12,1 1884-1920, 1922-24, 1926-55 

р. Білоус – с. Кошівка 

р. Десна – м. Чернігів 34 0,72 7,80 

1888-89, 1893, 1895-97, 1900-03, 

1905-09, 1912, 1914-17, 1919-20, 

1922-24, 1926-29, 1931-38, 1940-

42, 1945-47, 1951, 1953, 1955 

р. Снов – с. Носівка 34 0,74 8,20 1956 

р. Убідь – с. Кудрівка 34 0,78 9,43 1964-71, 1974, 1976, 1978-83 

р. Трубіж –  

смт Баришівка 

р. Супій – с. Піщане 51 0,74 10,4 1928-35 

р. Трубіж – м. Переяслів-

Хмельницький 
49 0,95 28,2 1936-38, 1940 

р. Остер – с. Кривицьке 28 0,92 17,3 1941-42, 1944, 1958 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Недра – смт Березань 

р. Супій – с. Піщане 49 0,72 9,28 1928-35, 1941 

р. Трубіж – м. Переяслів-

Хмельницький 
47 0,81 12,6 1936-38, 1940 

р. Оржиця – с. Маяківка 53 0,76 11,3 1954, 1960 

р. Супій – с. Піщане 

р. Сула – м. Ромни 65 0,77 12,8 1926 

р. Сула – м. Лубни 58 0,83 15,1 
1942, 1945-47, 1949, 1951-53, 

1955-58 

р. Сула – с. Зеленківка 
р. Сула – м. Ромни 62 0,86 17,6 1926-31 

р. Сула – м. Лубни 73 0,78 13,9 1942 

р. Ромен – м. Ромни 

р. Сула – м. Ромни 53 0,80 13,1 1926-35 

р. Сула – м. Лубни 55 0,84 15,2 
1937-38, 1940-42, 1944-47, 1949, 

1951-53, 1955 

р. Удай –  

м. Прилуки 
р. Сула – с. Снятин 32 0,78 9,38 1928-34 

р. Перевід –  

с. Сасинівка 

р. Супій – с. Піщане 52 0,75 10,7 1928-35 

р. Остер – с. Кривицьке 27 0,78 8,43 1937-38, 1940-42, 1944, 1953 

р. Недра – смт Березань 52 0,75 10,9 1945-48 

р. Оржиця – с. Маяківка 

р. Сула – м. Ромни 53 0,73 9,97 1926-27 

р. Супій – с. Піщане 52 0,82 13,9 1928-35, 1937-41 

р. Сула – м. Лубни 57 0,75 11,3 1942, 1944, 1951-52 

р. Недра – смт Березань 53 0,76 11,3 1945-48, 1950 

р. Многа – с. Вороньки 35 0,84 12,0 1953 

р. Псел – м. Суми 

р. Хорол – м. Миргород 59 0,73 10,8 1920, 1922-24, 1926, 1942 

р. Сула – с. Галицьке 11 0,81 5,80 1927-35 

р. Псел – м. Гадяч 55 0,91 22,5 1936-37 

р. Ворскла – м. Кобеляки 66 0,80 14,6 1945-47 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Хорол – м. Миргород 

р. Грунь – с. Римарівка 21 0,91 13,3 1946-49,  

р. Псел – с. Запсілля 68 0,91 24,4 1951 

р. Сула – с. Галицьке 18 0,91 12,6 1953, 1955 

р. Говтва – с. Михнівка 

р. Сула – м. Ромни 52 0,74 10,4 1926 

р. Сула – с. Снятин 31 0,78 9,14 1929-34, 1957 

р. Псел – с. Запсілля 55 0,75 11,1 1936-37, 1940, 1951, 1953, 1956 

р. Грунь – с. Римарівка 21 0,75 6,72 1945-47, 1949 

р. Ворскла –  

с. Чернеччина 

р. Хорол – м. Миргород 55 0,82 14,3 1920-24, 1926-27, 1942 

р. Ворскла – м. Кобеляки 56 0,91 22,3 
1928, 1930-31, 1933-34, 1936-41, 

1944-53 

р. Псел – с. Запсілля 57 0,87 17,9 1929, 1932 

р. Мерло – м. Богодухів р. Ворскла – с. Козинка 24 0,83 9,47 
1930-34, 1936-37, 1939-41, 1945-

47, 1949 

р. Оріль – с. Степанівка р. Оріль – с. Царичанка 23 0,71 8,87 

1953, 1955-58, 1960, 1963-64, 

1967-68, 1970-71, 1976-80,  

1985-87 

р. Берестова –  

м. Красноград 
р. Ворскла – с. Козинка 21 0,79 7,80 

1930-32, 1934, 1937, 1940-41, 

1945-47, 1957-58 

р. Орчик –  

с. Чернещина 

р. Хорол – м. Миргород 54 0,75 10,9 1920, 1922-24, 1926, 1942 

р. Ворскла – м. Кобеляки 54 0,86 16,5 1928, 1951 

р. Псел – с. Запсілля 54 0,80 13,1 1929 

р. Ворскла – с. Козинка 19 0,86 9,62 1930-34, 1936-41, 1945-47, 1949 

р. Оріль – с. Царичанка 54 0,94 27,3 1952-53, 1955-56 

р. Самара –  

с. Коханівка 
р. Вовча – смт Васильківка 53 0,78 12,2 

1931-32, 1934, 1937, 1940-41, 

1945-47, 1953 

р. Велика Тернівка –  

c. Богданівка 

р. Кривий Торець –  

смт Олексієво-Дружківка 
45 0,73 9,25 

1929, 1932, 1934 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Велика Тернівка –  

c. Богданівка 
р. Середня Терса – х. Розділля 16 0,89 10,6 

1946-47, 1949, 1951, 1953, 1956, 

1963 

р. Мокрі Яли –  

х. Грушівський 
р. Вовча – с. Іскра 18 0,99 38,7 1945-47, 1956, 1963-64 

р. Солона –  

с. Новопавлівка 

р. Кривий Торець –  

смт Олексієво-Дружківка 
45 0,82 12,8 1929, 1932, 1934 

р. Велика Тернівка – c. Богданівка 52 0,87 17,4 1937, 1939-41, 1958, 1960 

р. Середня Терса – х. Розділля 15 0,86 8,67 1946-47, 1951, 1953, 1956 

р. Гайчур – с. Андріївка р. Вовча – с. Іскра 22 0,74 6,75 1946-47 

р. Мала Терса –  

с. Троїцьке 

р. Велика Тернівка – c. Богданівка 52 0,73 10,0 1937, 1939-41 

р. Середня Терса – х. Розділля 16 0,95 17,5 1946-47, 1949, 1951, 1953, 1956 

р. Кільчень –  

с. Олександрівка Перша 

р. Велика Тернівка –  

c. Богданівка 
52 0,82 13,7 1937, 1939-41 

р. Мокра Сура – cмт Кринички 46 0,72 9,26 1951, 1953 

р. Оріль – с. Чорноглазівка 20 0,96 20,9 1956-57 

р. Мокра Сура –  

cмт Кринички 

р. Базавлук –  

с. Катерино-Наталівка 
32 0,74 8,09 1953 

р. Вовча – х. Артемівський 27 0,79 7,49 1956 

р. Кінська – м. Пологи р. Вовча – с. Іскра 13 0,91 10,5 1936-41, 1944-52, 1954 

басейн р. Сіверський Донець 

р. Cіверський Донець – 

с. Огірцеве 

р. Cіверський Донець – м. Зміїв 50 0,90 20,0 
1923-24, 1928-37, 1939-41, 1945-

47, 1949-53, 1956-59 

р. Оскіл – м. Куп’янськ 50 0,85 15,4 1926-27 

р. Вовча – м. Вовчанськ 

р. Ворскла – с. Козинка 22 0,71 6,05 
1930-32, 1934, 1937, 1940, 1945-

47, 1952-53 

р. Лопань –  

смт Казача Лопань 
54 0,76 11,4 

1941 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Хотімля –  

с. Гарашківка 

р. Ворскла – с. Козинка 11 0,72 4,33 
1930-34, 1936-37, 1939-41, 1945-

47, 1949, 1952-53, 1955-56 

р. Уди – cмт Безлюдівка 40 0,73 8,65 1957-58 

р. Харків – с. Циркуни 40 0,76 9,62 1963, 2006, 2010 

р. Уди – cмт Пересічна 

р. Лопань –  

смт Казача Лопань 
43 0,72 8,78 1941 

р. Вовча – м. Вовчанськ 43 0,77 10,5 1956 

р. Уди – cмт Безлюдівка 43 0,88 16,5 1957-59, 1963-64 

р. Лопань – смт Казача 

Лопань 

р. Ворскла – с. Козинка 21 0,92 14,8 
1930-40, 1945-47, 1949, 1952-53, 

1955 

р. Мерло – м. Богодухів 54 0,81 13,5 1951 

р. Харків – с. Циркуни р. Ворскла – с. Козинка 13 0,92 11,2 
1930-41, 1945-47, 1949, 1952-53, 

1955-60 

р. Казенний Торець – 

смт Райське 

р. Кривий Торець –  

смт Олексієво-Дружківка 
47 0,82 13,3 1929, 1932, 1934 

р. Вовча – с. Іскра 11 0,97 19,5 
1937, 1939-41, 1945-47, 1952-53, 

1956, 1958 

р. Сухий Торець –  

cмт Черкаське 

р. Велика Тернівка – c. Богданівка 49 0,88 17,4 1937, 1939-41 

р. Лугань – с. Калинове 50 0,80 12,7 1953 

р. Луганчик – с. Новосвітлівка 13 0,89 9,30 1956, 1958 

р. Бахмут – м. Сіверськ 

р. Кривий Торець –  

смт Олексієво-Дружківка 
45 0,89 17,6 1929, 1932-34, 1952-53, 1956 

р. Велика Тернівка – c. Богданівка 50 0,80 12,7 1937, 1939-40 

р. Лугань – с. Калинове 51 0,85 15,7 1938, 1941, 1949, 1958 

р. Велика Кам’янка –  

с. Верхньогарасимівка 
42 0,70 8,27 1942, 1945-46 

р. Сухий Торець – cмт Черкаське 49 0,93 24,9 1960 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Жеребець –  

с. Торське 

р. Оскіл – м. Куп’янськ 49 0,75 10,6 1924, 1926-35 

р. Велика Тернівка – c. Богданівка 48 0,75 10,3 1937, 1939-41 

р. Айдар – с. Новоселівка 48 0,89 18,6 1951-53 

р. Бик – с. Самарське 15 0,92 12,0 1956-58, 1960 

р. Красна –  

с. Червонопопівка 

р. Оскіл – м. Куп’янськ 55 0,76 12,3 1924, 1926-35 

р. Велика Тернівка – c. Богданівка 52 0,71 9,39 1937, 1939 

р. Борова – с. Воєводівка 12 0,89 8,98 1940-41, 1953 

р. Айдар – с. Новоселівка 55 0,83 14,8 1951 

р. Айдар –  

cмт Білолуцьк 

р. Оскіл – м. Куп’янськ 60 0,82 14.9 1924, 1926-35 

р. Ломоватка – ст. Алмазна 15 0,74 28,8 1947 

р. Євсуг – cмт Петрівка 

р. Оскіл – м. Куп’янськ 47 0,76 10,3 1924, 1926-35 

р. Велика Тернівка – c. Богданівка 46 0,73 9,47 1937, 1939-40 

р. Лугань – с. Калинове 47 0,75 10,0 1938, 1941 

р. Айдар – с. Новоселівка 47 0,87 16,6 1951-53,  

р. Луганчик – с. Новосвітлівка 10 0,91 9,37 1956, 1958-59 

р. Лугань – м. Зимогір’я 

р. Кр. Торець – смт Ол.-Дружківка 40 0,74 9,17 1929, 1932, 1934, 1952-53 

р. Велика Кам’янка –  

с. Верхньогарасимівка 
38 0,80 10,7 1941-42, 1944-46, 1956-58 

р. Лугань – м. Луганськ 45 0,97 36,1 1959, 1962-63 

р. Вільхова –  

м. Луганськ 

р. Лугань – с. Калинове 48 0,85 14,7 1938, 1941, 1949, 1953, 1956, 1958 

р. Велика Кам’янка –  

с. Верхньогарасимівка 
41 0,82 12,0 1942, 1944-46 

р. Деркул –  

cмт Біловодськ 

р. Оскіл – м. Куп’янськ 44 0,73 9,11 1924, 1926-35 

р. Айдар – с. Новоселівка 44 0,85 14,2 1951-53, 1956-58 

р. Деркул – х. Юганів 22 0,90 13,1 1959-60 

р. Айдар – с. Бахмутівка 23 0,85 10,5 1963-64 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Велика Кам’янка –  

с. Верхньогарасимівка 
р. Вільхова – м. Луганськ 47 0,82 12,0 1959, 2003, 2005-06, 2010 

річки Приазов’я 

р. Молочна – м. Токмак 

р. Берда – c. Осипенко 47 0,88 17,1 
1916-17, 1926, 1929, 1933-34, 

1937, 1940 

р. Кальміус – cмт Сартана 21 0,85 9,86 1931-32, 1941 

р. Кальчик – м. Маріуполь 19 0,85 9,34 1947, 1949 

р. Лозуватка –  

с. Новоолексіївка 

р. Берда – c. Осипенко 46 0,94 25,2 
1916-17, 1926, 1929, 1933-34, 

1937 

р. Кальміус – cмт Сартана 17 0,86 10,5 1931-32, 1941 

р. Обитічна – м. Приморськ 50 0,95 30,7 1940 

р. Мокра Волноваха –  

с. Миколаївка 
15 0,82 7,61 1946 

р. Кальчик – м. Маріуполь 16 0,87 9,13 1947, 1949 

р. Обитічна –  

м. Приморськ 

р. Берда – c. Осипенко 57 0,93 26,8 
1916-17, 1926, 1929, 1933-34, 

1937 

р. Кальміус – cмт Сартана 24 0,91 14,8 1931-32, 1941 

р. Кринка – с. Благодатне 21 0,81 8,40 1946 

р. Кальчик – м. Маріуполь 19 0,86 9,66 1947 

р. Берда – c. Осипенко 

р. Кальміус – cмт Сартана 31 0,91 17,1 1931-32, 1941 

р. Мокра Волноваха –  

с. Миколаївка 
16 0,91 11,5 1946 

р. Кальчик – м. Маріуполь 19 0,92 13,9 1947, 1949 

р. Мокра Волноваха –  

с. Миколаївка 

р. Берда – c. Осипенко 16 0,91 11,5 
1916-17, 1926, 1929, 1933-34, 

1937, 1940, 1953 

р. Малий Кальчик –  

с. Кременівка 
15 0,94 14,4 1950 
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Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки  

за які було відновлено стік n  10 R  0,7 2/ kk   

р. Мокра Волноваха –  

с. Миколаївка 
р. Кальчик – с. Кременівка 13 0,95 15,6 

1977-80, 1985, 1987-88, 1998, 

2003-06, 2009 

р. Кальчик –  

с. Кременівка 

р. Берда – c. Осипенко 45 0,92 21,2 1916-17, 1926-27 

р. Кальміус – cмт Сартана 13 0,97 19,4 
1928-29, 1931-32, 1934, 1937, 

1939-41, 1953, 1956-57 

р. Кринка – с. Благодатне 13 0,82 6,73 1946 

р. Кальчик – м. Маріуполь 12 0,93 11,7 1947, 1949 

р. Малий Кальчик –  

с. Кременівка 

р. Берда – c. Осипенко 49 0,72 9,51 1916-17, 1926 

р. Кальміус – cмт Сартана 16 0,94 14,3 
1928-29, 1931-32, 1934, 1937, 

1940-41 

р. Кальчик – м. Маріуполь 16 0,95 16,3 1947, 1949, 1953, 1956 

р. Міус – с. Стрюкове 

р. Кальміус – cмт Сартана 11 0,80 5,72 1929, 1931-32, 1934, 1941 

р. Кринка – с. Благодатне 11 0,98 19,8 
1937, 1939, 1940, 1946-48, 1952, 

1956-59 

р. Велика Кам’янка –  

с. Верхньогарасимівка 
41 0,78 10,5 1942, 1944-45 

р. Вільхова –  

cмт Олексієво-Орловка 

р. Кальміус – cмт Сартана 20 0,77 7,10 
1928-29, 1931-32, 1934, 1937, 

1940 

р. Велика Кам’янка –  

с. Верхньогарасимівка 
44 0,79 11,5 1941-42, 1944-46 

р. Кальчик – м. Маріуполь 19 0,81 7,87 1949-50 

р. Нагольна – с. Дякове 25 0,86 11,5 1997 

р. Нагольна – с. Дякове 

р. Велика Кам’янка –  

с. Верхньогарасимівка 
19 0,95 17,1 

1941-42, 1944-46, 1956, 1958, 

1964-70, 1974, 1976-82 

р. Міус – с. Дмитрівка 26 0,83 9,90 1959 
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Додаток Е 

Максимальний шар стоку води весняного водопілля та паводків змішаного походження річок України різної забезпеченості 

№ 
Річка - пункт та період за який 

виконано розрахунок 

П
л
о

щ
а 

в
о

д
о

зб
о

р
у

,

м
2
 

К
іл

ь
к
іс

ть
  

р
о

к
ів

 

Параметри 

аналітичної кривої 

М
ет

о
д

 

в
и

зн
ач

ен
н

я
 

п
ар

ам
ет

р
ів

 

З
ак

о
н

 

р
о

зп
о
д

іл
у

 Максимальний шар стоку води 

різної забезпеченості, мм 

h, 

мм 
Cv 

Cs 

Cv 
1 2 5 10 25 

1 
р. Вишня – с. Твіржа 

(1947-88, 1990-2010) 
562 63 53,1 0,60 2,04 МНП ТПГ 154 137 114 95,3 69,3 

2 
р. Західний Буг – cмт Сасів 

(1946-88, 1991-2010) 
107 63 67,6 0,49 2,78 МНП ТПГ 176 156 130 111 84,1 

3 
р. Полтва – м. Буськ  

(1946-88, 1990-2010) 
1440 64 46,8 0,48 2,13 МНП ТПГ 115 104 89 76,7 59,2 

4 
р. Рата – с. Волиця 

(1946-53, 1955-88, 1990-2010) 
1140 63 45,7 0,62 2,23 МНП ТПГ 138 122 100 82,9 59,4 

5 

р. Солокія – м. Червоноград 

(1947-49, 1952-53, 1955-58, 

1962-88, 1990-2010) 

931 57 40,6 0,65 2,01 МНП ТПГ 125 111 91,4 75,8 53,7 

6 

р. Луга – м. Володимир-

Волинський  

(1947-49, 1952-53, 1955-58, 

1961-65-88, 1991-2010) 

1270 57 32,4 0,59 1,85 МНП ТПГ 91,2 81,6 68,7 58,1 42,7 

басейн р. Дунай 

1 

р. Чорна Тиса – cмт Ясіня 

(1933-38, 1940-41, 1947-48, 

1951-52, 1956-2010) 

194 67 51,7 0,52 1,29 МНП ТПГ 126 116 101 88,1 68,2 

2 

р. Біла Тиса – с. Луги  

(1933-38, 1940-41, 1946, 1948-

49, 1951-53, 1955-2010) 

189 70 50,1 0,68 2,91 ММ ТПГ 171 146 116 93,1 64,2 
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№ 
Річка - пункт та період за який 

виконано розрахунок 

П
л
о
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а 
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о
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о
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о

р
у

,

м
2
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ь
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к
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Параметри 

аналітичної кривої 

М
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н
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р
ів

 

З
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о
н

 

р
о

зп
о
д

іл
у

 Максимальний шар стоку води 

різної забезпеченості, мм 

h, 

мм 
Cv 

Cs 

Cv 
1 2 5 10 25 

3 

р. Косівська – с. Косівська 

Поляна (1948, 1952-53, 1957-

58, 1961, 1963-2010) 

122 54 88,9 0,63 1,90 МНП ТПГ 265 236 196 164 118 

4 
р. Тересва – cмт Усть-Чорна 

(1946-2010) 
572 65 74,6 0,70 4,89 МНП ТПГ 271 220 166 133 89,9 

5 
р. Ріка – cмт Міжгір’я  

(1946-2010) 
550 65 82,3 0,43 2,01 МНП ТПГ 187 170 148 130 103 

6 
р. Боржава – с. Довге  

(1947-2010) 
408 64 94,4 0,56 2,87 МНП ТПГ 273 238 195 162 119 

7 
р. Латориця – м. Свалява  

(1953-2010) 
680 58 71,3 0,51 1,16 МНП ТПГ 170 157 138 121 94,4 

8 
р. Стара – с. Зняцеве 

(1952-2010) 
224 59 55,3 0,58 3,45 МНП ТПГ 167 143 115 94,8 68,3 

9 
р. Уж – с. Зарічеве 

(1947-2010) 
1280 64 73,1 0,54 2,42 МНП ТПГ 200 177 148 125 92,9 

10 р. Тур’я – с. Сімер (1947-2010) 464 64 77,7 0,42 1,86 МНП ТПГ 173 158 139 122 97,0 

11 

р. Сірет – м. Сторожинець (1895-

96, 1898-99, 1907, 1909, 1919-20, 

1922, 1924, 1932, 1945 1947-48, 

1950, 1952-2010) 

672 74 64,7 0,67 2,00 МНП ТПГ 206 181 149 123 86,2 

12 
р. Прут – м. Яремча 

(1950-2010) 
597 61 137 0,47 1,68 МНП ТПГ 323 295 256 224 175 

13 

р. Білий Черемош – с. Яблуниця 

(1895-96, 1898-99, 1907, 1909, 

1919-20, 1922, 1924, 1932, 1945-

47, 1952, 1955-56, 1958-2010) 

552 69 106 0,67 2,19 МНП ТПГ 342 301 243 200 140 
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№ 
Річка - пункт та період за який 

виконано розрахунок 

П
л
о

щ
а 

в
о
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о
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о
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,

м
2
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о
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Параметри 

аналітичної кривої 

М
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н

я
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ар
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р
ів

 

З
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о
н

 

р
о

зп
о
д

іл
у

 Максимальний шар стоку води 

різної забезпеченості, мм 

h, 

мм 
Cv 

Cs 

Cv 
1 2 5 10 25 

14 
р. Путила – смт Путила  

(1963-93, 1996-2010) 
181 46 66,2 0,77 2,84 МНП ТПГ 251 211 164 129 85,3 

15 

р. Чорнява – с. Любківці  

(1895-96, 1898-99, 1907, 1909, 

1919-20, 1924, 1932, 1945, 1952, 

1955-56, 1962-64, 1969-70, 1977, 

1979-82, 1985-89, 1991, 1993-

2007, 2009-10) 

333 47 70,3 0,63 1,07 МНП ТПГ 191 176 153 132 98,7 

басейн р. Дністер 

1 

р. Дністер – м. Самбір  
(1895-1903, 1906-15, 1917, 1920, 

1922-24, 1926-29, 1941-42, 1944-

2010) 

850 97 116 0,56 2,45 МНП ТПГ 326 288 239 200 147 

2 

р. Стрв’яж – с. Луки (1907-10, 

1913-14, 1916-18, 1922-29, 1931-

39, 1942, 1944, 1946-54, 1956-

2010) 

910 92 80,9 0,55 2,75 МНП ТПГ 229 201 166 139 102 

3 
р. Верещиця – м. Комарне (1940-

42, 1945-49, 1951-88, 1991-2010) 
812 66 32,3 0,59 1,83 МНП ТПГ 90,8 81,4 68,6 58,0 42,6 

4 
р. Бистриця – с. Озимина  

(1914-16, 1927-29, 1940-42, 1945, 

1947, 1949, 1952-2010) 
206 70 81,8 0,56 1,94 МНП ТПГ 224 201 169 144 107 

5 

р. Тисмениця – м. Дрогобич 

(1899-1903, 1906-09, 1911-12, 

1914, 1916-20, 1922-24, 1926-29, 

1932, 1934-35, 1937-38, 1940-88, 

1991-2010) 

250 98 76,9 0,62 2,45 МНП ТПГ 237 207 169 139 99,1 
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№ 
Річка - пункт та період за який 

виконано розрахунок 

П
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,

м
2
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аналітичної кривої 
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н
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п
ар
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ів

 

З
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о
н

 

р
о

зп
о
д

іл
у

 Максимальний шар стоку води 

різної забезпеченості, мм 

h, 

мм 
Cv 

Cs 

Cv 
1 2 5 10 25 

6 
р. Щирець – cмт Щирець 

(1946-88, 1990-2010) 
307 64 37,1 0,70 2,40 МНП ТПГ 127 109 87,4 70,8 48,8 

7 

р. Стрий – с. Ясениця  

(1914, 1916-18, 1920, 1924-41, 

1945-2010)  

1020 89 177 0,35 2,13 МНП ТПГ 357 330 292 261 214 

8 

р. Рибник – с. Майдан  

(1924-35, 1937-38, 1940-41, 

1951-71, 1973-2010) 

138 75 190 0,36 1,47 МНП ТПГ 373 349 312 282 233 

9 

р. Опір – м. Сколе 

(1914-16, 1918, 1920, 1924-32, 

1934-35, 1937-38, 1940-41, 

1945-53, 1955-2010) 

733 84 156 0,39 1,53 МНП ТПГ 322 300 266 238 194 

10 
р. Свіча – х. Мислівка  

(1955-2010) 
201 56 173 0,46 1,73 МНП ТПГ 404 369 320 281 220 

11 

р. Лужанка – с. Гошів  

(1907-10, 1913-14, 1916-18, 

1922-28, 1932, 1934-35, 1937-

38, 1940-45, 1947-2010) 

146 86 114 0,58 2,35 МНП ТПГ 331 292 241 201 147 

12 

р. Сукіль – с. Тисів (1907-10, 

1913-14, 1916-18, 1922-28, 1931-

38, 1940-42, 1944, 1946-48, 1952-

53, 1955-2010) 

138 89 166 0,46 1,42 МНП ТПГ 378 348 305 270 213 

13 
р. Лімниця – с. Осмолода  

(1956-2010) 
203 55 207 0,56 2,34 МНП ТПГ 579 513 427 359 264 

14 
р. Чечва – с. Спас (1940-42, 1945, 

1949, 1952-53, 1956-2010) 
269 62 114 0,57 2,02 МНП ТПГ 319 285 239 201 148 
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№ 
Річка - пункт та період за який 

виконано розрахунок 

П
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о
д
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у

 Максимальний шар стоку води 

різної забезпеченості, мм 

h, 

мм 
Cv 

Cs 

Cv 
1 2 5 10 25 

15 

р. Луква – с. Боднарів  

(1940-42, 1945, 1947, 1949, 

1952-89, 1991-2010) 

185 64 100 0,55 1,72 МНП ТПГ 265 239 204 175 131 

16 

р. Бистриця Надворнянська –  

с. Черніїв (1949, 1952-53, 1956-

58, 1962-69, 1975-2010) 

679 49 132 0,57 2,60 МНП ТПГ 383 336 276 230 168 

17 

р. Ворона – м. Тисмениця 

(1940-42, 1945, 1952, 1958, 

1962-88, 1992-2010) 

657 52 56,4 0,67 1,93 МНП ТПГ 179 158 130 108 75,5 

18 

р. Бистриця-Солотвинська –  

м. Івано-Франківськ (1940-42, 

1945, 1949, 1952-53, 1956, 

1958, 1962-69, 1973, 1975-81, 

1983-2010) 

777 53 120 0,60 2,30 МНП ТПГ 359 316 259 216 155 

19 

р. Свіж – cмт Букачівці (1898-

1903, 1905-08, 1911-13, 1923-

29, 1937-41, 1945-47, 1950-53, 

1955-88, 1991-2010) 

465 86 37,3 0,44 1,67 МНП ТПГ 84,3 77,4 67,6 59,6 47,2 

20 

р. Гнила Липа – cмт Більшівці  

(1898-1903, 1905-08, 1911-12, 

1923-29, 1940-41, 1945-97, 

1999-2010) 

848 86 33,5 0,48 1,69 МНП ТПГ 80,1 73,2 63,3 55,3 43,0 

21 

р. Золота Липа – м. Бережани  
(1898-1903, 1905-08, 1911-13, 

1923-29, 1937, 1940, 1945-88, 

1990-2010) 

690 88 32,6 0,49 2,10 МНП ТПГ 80,9 73,0 62,6 53,8 41,4 
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№ 
Річка - пункт та період за який 

виконано розрахунок 
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о

зп
о
д
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у

 Максимальний шар стоку води 

різної забезпеченості, мм 

h, 

мм 
Cv 

Cs 

Cv 
1 2 5 10 25 

22 

р. Коропець – cмт Коропець 
(1898-1903, 1905-08, 1911-13, 

1923-29, 1937, 1939-41, 1945-47, 

1949-88, 1991-94, 1996-2010) 

476 85 35,4 0,53 1,99 МНП ТПГ 92,8 83,6 70,9 60,5 45,6 

23 

р. Стрипа – х. Каплинці (1898-

1901, 1905-08, 1911-12, 1926, 

1929, 1940-41, 1945-88, 1991-

94, 1996-2010) 

411 77 38,9 0,63 2,08 МНП ТПГ 119 105 86,4 71,6 51,5 

24 

р. Серет – смт Велика Березо-

виця (1898-1903, 1905-08, 
1911-13, 1923-29, 1937-39, 1941, 

1945-47, 1950-53, 1955-58, 1960, 

1962-88, 1990-2007, 2009-10) 

939 84 36,9 0,48 2,24 МНП ТПГ 91,9 82,6 70,6 60,7 46,6 

25 

р. Нічлава – с. Стрілківці 
(1898-1901, 1905-08, 1911-12, 

1923-29, 1937, 1939-41, 1945-53, 

1955-88, 1992-93, 1996-2010) 

584 80 21,6 0,56 2,42 МНП ТПГ 61,2 54,0 44,8 37,5 27,6 

26 

р. Збруч – м. Волочиськ (1898-
1901, 1905-08, 1911-12, 1926, 

1929, 1940-41, 1945, 1947-48, 

1950-53, 1956-88, 1991-2010) 

712 74 42,6 0,59 1,97 МНП ТПГ 120 107 90,2 75,9 55,7 

27 

р. Жванчик – с. Ластівці 
(1898-1900, 1905-08, 1911-12, 

1923-24, 1926, 1928-29, 1936-41, 

1945-50, 1953-89, 1991-93, 1996-

97, 1999-2007, 2009-10) 

703 79 21,1 0,66 2,08 МНП ТПГ 66,8 59,1 48,1 39,7 27,9 
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 Максимальний шар стоку води 

різної забезпеченості, мм 

h, 

мм 
Cv 

Cs 

Cv 
1 2 5 10 25 

28 

р. Мукша – с. Мала Слобідка 

(1931-35, 1937, 1940-41, 1943, 

1945-88, 1991-93, 1995-96, 

1998- 2003, 2005-10) 

302 70 20,9 0,70 2,87 МНП ТПГ 72,9 62,0 49,1 39,3 26,9 

29 

р. Студениця – с. Голозубинці 

(1971-88, 1991-94, 1996-99, 

2001-03, 2005-07, 2009-10) 

296 34 16,4 0,56 2,69 МНП ТПГ 46,6 41,0 33,7 28,2 20,7 

30 

р. Ушиця – с. Зіньків 

(1937-43, 1946-88, 1991-94, 

1996-2010) 

525 69 32,6 1,21 3,25 ММ ТПГ 190 149 104 73,7 40,7 

31 

р. Калюс – cмт Нова Ушиця 

(1932-35, 1937, 1940-42, 1945-

48, 1950-82, 1984-88, 1991-94, 

1996-97, 1999, 2001-03, 2005-

07, 2009-10) 

259 65 27,5 0,82 3,55 МНП ТПГ 113 92,8 69,5 53,6 34,6 

32 

р. Смотрич – с. Купин 

(1898-99, 1906-08, 1911, 1923-

24, 1928-29, 1932-35, 1937-43, 

1945-88, 1991-94, 1996-2007, 

2009-10) 

799 83 37,8 0,70 2,63 МНП ТПГ 131 112 89,1 71,7 49,2 

33 

р. Лядова – с. Жеребилівка 

(1932-35, 1937, 1940-42, 1945-

48, 1951-53, 1956, 1960, 1962-

88, 1991-93, 1995-99, 2001-03, 

2005-07, 2009-10) 

652 60 22,2 0,71 2,51 МНП ТПГ 77,4 66,5 52,8 42,5 29,1 
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Cv 
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34 

р. Марківка – с. Підлісівка  

(1951-55, 1957-88, 1991-93, 

1996-99, 2001, 2003, 2005-10) 

615 64 17,1 0,99 4,02 МНП ТПГ 83,0 65,7 47,2 34,9 21,2 

басейн р. Південний Буг 

1 

р. Південний Буг – с. Пирогівці  

(1926-35, 1937-53, 1955-56, 

1960, 1962-2010) 
827 78 40,9 0,58 2,28 МНП ТПГ 117 104 85,9 71,9 2,28 

2 

р. Бужок – смт Меджибіж 

(1917, 1922-24, 1926-35, 1937-

38, 1940-42, 1944-49, 1952-88, 

1996, 1999-2003, 2006, 2010) 

698 70 39,8 0,69 1,79 МНП ТПГ 126 112 92,7 77,1 54,0 

3 
р. Іква – cмт Стара Синява 
(1917, 1922-24, 1926-35, 1937-38, 

1940-42, 1944-1993, 1996-2010) 
439 84 44,2 0,78 2,48 МНП ТПГ 167 142 111 87,8 58,3 

4 
р. Згар – cмт Літин (1917, 

1922-24, 1926-41, 1944-2013) 
692 87 40,0 0,63 1,46 МНП ТПГ 114 103 87,6 74,6 54,7 

5 
р. Рів – с. Демидівка (1916-18, 

1922-39, 1942, 1944-2010) 
1130 89 34,9 0,76 2,40 МНП ТПГ 128 109 86,4 68,9 46,2 

6 

р. Савранка – с. Осички (1915-

17, 1920, 1922-24, 1926, 1928-

29, 1931-2010) 

1740 90 19,5 0,75 2,39 МНП ТПГ 71,0 60,8 48,0 38,4 25,8 

7 

р. Кодима – с. Катеринка 

(1915, 1917, 1920, 1922-24, 

1926, 1928-29, 1931-42, 1945-

88, 1990-2010) 

2390 86 14,1 0,93 3,18 МНП ТПГ 64,8 52,6 38,8 29,3 18,0 
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8 

р. Гнилий Тікич – cмт Лисянка 

(1915, 1917, 1920, 1922-24, 

1926, 1928-29, 1931, 1933-35, 

1937-2010) 

1450 87 29,6 0,93 2,15 МНП ТПГ 129 109 84,0 65,1 10,4 

9 

р. Велика Вись – с. Ямпіль 

(1915, 1917, 1920, 1922-24, 

1926-40, 1942, 1944-2010) 

2820 90 23,0 0,92 2,55 МНП ТПГ 102 84,1 63,7 48,8 30,4 

10 

р. Ятрань – с. Покотилове 

(1915, 1917, 1920, 1922-24, 

1926-35, 1937-47, 1949-2010) 

2140 89 30,4 0,95 2,78 МНП ТПГ 141 115 85,8 64,9 39,7 

11 

р. Чорний Ташлик – с. Тарасів-

ка (1915, 1917, 1920, 1922-24, 

1926, 1928-29, 1931, 1933-43, 

1945-88, 1990-2010) 

2230 86 28,1 0,99 2,27 МНП ТПГ 131 109 82,4 62,8 37,9 

12 

р. Мертвовід – с. Крива Пустош 

(1915, 1917, 1920, 1922-24 1926, 

1928-29, 1931, 1933-35, 1937, 

1939-43, 1945-47, 1949-88, 1991-

94, 1996-2010) 

252 81 29,5 0,93 2,17 МНП ТПГ 130 109 83,8 64,8 40,1 

13 

р. Інгул – с. Седнівка (1926, 

1928-29, 1931-35, 1937, 1939-

43, 1945-49, 1951-2010) 

4770 79 24,6 1,04 2,81 МНП ТПГ 123 99,9 72,8 54,1 31,9 

річки Причорномор’я 

1 
р. Тилігул – с. Березівка (1953-

71, 1973, 1978-86, 1988-89, 1991-

94, 1996, 1998-2007, 2009-10) 
3170 48 6,12 1,42 2,61 ММ ТПГ 41,7 32,6 22,3 15,4 7,64 
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басейн р. Дніпро 

1 

р. Прип’ять – с. Річиця  

(1923-24, 1926-28, 1931-32, 

1939-41, 1945-49, 1951-53, 

1955-59, 1962-74, 1976-2010) 

2210 72 52,1 0,65 1,64 ММ ТПГ 154 138 116 98,0 70,6 

2 

р. Тур’я – м. Ковель  

(1923-33, 1939, 1941, 1943, 

1945-2010) 

1480 80 34,3 0,63 2,10 МНП ТПГ 105 92,9 76,2 63,2 45,1 

3 

р. Стохід – смт Любешів 

(1924-33, 1939-41, 1945-49, 

1951-53, 1955-74, 1976-88, 

1990-2010) 

2970 75 48,6 0,65 3,45 ММ ТПГ 162 137 108 87,0 60,6 

4 
р. Стир – м. Луцьк  

(1923-33, 1935-41, 1944-2010) 
7200 85 40,6 0,54 2,25 МНП ТПГ 111 98,8 82,7 69,9 52,0 

5 

р. Горинь – с. Оженіне  

(1923-24, 1926-29, 1931-33, 

1936, 1938-41, 1944-2010) 

5860 81 40,5 0,50 2,09 МНП ТПГ 102 92,0 78,9 67,6 51,7 

6 

р. Устя – с. Корнин  

(1935-41, 1943, 1945-60, 1962-

73, 1976-82, 1984-85, 1987-88, 

1992-93, 1995-2010) 

485 64 32,5 0,59 3,19 МНП ТПГ 98,8 85,0 68,5 56,4 40,4 

7 
р. Вирка – с. Сварині (1932, 

1940-41, 1945, 1947-2010) 
231 68 48,8 0,75 3,05 МНП ТПГ 183 153 118 93,5 62,2 

8 
р. Случ – с. Громада  

(1924, 1926-42, 1945-2010) 
2480 84 36,7 0,70 2,45 МНП ТПГ 125 108 86,0 69,7 48,2 
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9 

р. Хомора – смт Понінка 

(1926-29, 1931-41, 1943, 1945-

53, 1955-88, 1992-96, 1998-

2003, 2005-06, 2010) 

1410 73 43,8 0,55 3,12 МНП ТПГ 126 110 89,3 74,4 54,4 

10 
р. Тня – с. Броники 

(1937-41, 1943, 1945-2010) 
982 72 46,9 0,75 2,09 МНП ТПГ 167 144 116 93,4 63,1 

11 
р. Смілка – с. Сусли 

(1940-41, 1945-2010) 
632 68 45,3 0,75 2,82 МНП ТПГ 169 142 111 87,8 58,5 

12 
р. Льва – с. Осницьк (1947, 
1949, 1953, 1955-56, 1958-2010) 

276 58 63,3 0,69 1,81 МНП ТПГ 201 178 147 122 85,7 

13 
р. Уборть – с. Перга  

(1945, 1947 1949, 1952-2010) 
2880 77 58,1 0,62 1,38 МНП ТПГ 162 147 126 107 79,5 

14 

р. Уж – м. Коростень (1916-17, 

1919-20, 1922-24, 1926-29, 

1931-35, 1937-38, 1940-42, 

1944-2010) 

1450 88 43,8 0,71 2,23 МНП ТПГ 149 129 104 84,4 58,1 

15 

р. Норин – с. Славенщина 

(1937-38, 1940-41, 1945, 1947, 

1949, 1953, 1955-56, 1958, 

1962-2010) 

804 60 59,3 0,59 1,25 МНП ТПГ 157 143 124 107 80,7 

16 

р. Тетерів – с. Троща (1926-29, 

1931-35, 1937-42, 1944-89, 

1991-96, 1998-2007, 2009-10) 

227 79 37,9 0,51 2,51 МНП ТПГ 99,5 88,4 74,5 63,3 47,8 

17 
р. Гнилоп’ять – с. Головенка 

(1926-29, 1931-88, 1991-2010) 
1200 82 41,7 0,65 2,40 МНП ТПГ 133 116 93,6 76,8 54,2 
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18 

р. Гуйва – с. Городівка  

(1926-29, 1931-35, 1938-39, 

1940-42, 1944-94, 1996, 1998-

2010) 

312 79 35,0 0,59 2,01 МНП ТПГ 101 89,6 74,7 62,6 45,7 

19 

р. Ірша – с. Українка  

(1917, 1919-20, 1922-24, 1926-

94, 1996-2010) 

2600 90 47,3 0,77 2,14 МНП ТПГ 172 148 118 94,7 63,6 

20 

р. Ірпінь – с. Мостище (1913-

16, 1918-19, 1924, 1926-48, 

1952-89, 1991-96, 1998-2010) 

2640 88 29,0 0,79 3,28 МНП ТПГ 114 94,2 71,8 56,0 36,7 

21 

р. Стугна – с. Здорівка  

(1924, 1927, 1929, 1931-35, 

1937-42, 1944-48, 1951-52, 

1954-56, 1958-88, 1991-94, 

1996, 1999-2010) 

186 72 49,0 1,01 2,50 МНП ТПГ 237 195 145 109 65,1 

22 

р. Рось – с. Крупнодеринці 

(1919, 1924, 1926-29, 1931-35, 

1937-47, 1949-2010) 

618 84 35,9 0,74 1,96 МНП ТПГ 124 109 88,0 71,7 48,8 

23 

р. Росава – cмт Миронівна 

(1929, 1931-35, 1937, 1940-42, 

1945, 1947, 1952-53, 1956-60, 

1962-2000) 

846 58 22,3 1,00 2,56 МНП ТПГ 108 88,1 65,4 49,2 29,5 

24 

р. Тясьмин – с. Велика-

Яблунів-ка (1926, 1928-29, 

1931-35, 1937, 1940-2010) 

1780 80 26,5 0,82 2,30 МНП ТПГ 103 87,7 68,7 54,2 35,5 
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25 

р. Серебрянка – с. Балаклія  

(1926, 1928-29, 1931, 1933-35, 

1937, 1939-41, 1943, 1945-51, 

1953, 1955-88, 1990-96, 1998-

99, 2001, 2003-06, 2000-10) 

126 70 30,3 0,87 2,19 МНП ТПГ 124 102 81,8 64,2 41,1 

26 

р. Вільшанка – с. Мліїв (1937, 

1940-41, 1952, 1956-91, 1993-

96, 2000-03, 2005-07, 2009-10) 

749 52 26,8 1,16 2,73 МНП ТПГ 150 120 85,7 62,0 34,6 

27 

р. Інгулець – с. Іскрівка (1926, 
1929-32, 1934, 1937, 1939-42, 

1945-47, 1949, 1951, 1953, 1956, 

1958-1980, 1985-86, 1996, 1999, 

2003) 

4410 45 34,9 0,80 1,06 МНП ТПГ 113 103 89,4 75,0 52,3 

28 
р. Івотка – с. Івот (1884-1920, 

1922-24, 1926-2010) 
1260 125 60,4 0,47 3,03 МНП ТПГ 154 136 114 97,2 74,2 

29 

р. Убідь – с. Кудрівка (1886-

1893, 1895-97, 1990-17, 1919-

20, 1922-24, 1926-2010) 

970 119 54,0 0,47 2,67 МНП ТПГ 134 120 102 87,2 67,0 

30 

р. Клевень – с. Шарпівка 

(1888-89, 1893, 1895-97, 1900-

02, 1905-09, 1912, 1914-17, 

1919-20, 1922, 1924, 1926-43, 

1945-47, 1949, 1951-53, 1955-

2010) 

2440 104 67,8 0,59 2,62 МНП ТПГ 201 179 144 119 86,3 

31 
р. Снов – с. Носівка (1884-

1920, 1922-24, 1926-2010) 
7140 125 66,7 0,47 2,92 МНП ТПГ 168 149 126 107 82,2 
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32 

р. Білоус – с. Кошівка  
(1888-89, 1893, 1895-97, 1900-03, 

1905-09, 1912, 1914-17, 1919-20, 

1922-24, 1926-29, 1931-38, 1940-

42, 1945-47, 1951, 1953, 1955-71, 

1974, 1976, 1978-2010) 

526 97 49,3 0,59 1,49 МНП ТПГ 128 117 100 86,6 65,6 

33 

р. Трубіж – смт Баришівка  

(1928-38, 1940-42, 1944, 1946-

58, 1960-2010) 

1990 79 22,7 0,92 2,94 МНП ТПГ 102 83,4 62,2 47,3 29,4 

34 

р. Недра – смт Березань  

(1928-38, 1941-40, 1945-50, 

1954-74, 1977-96, 1998-2010) 

789 74 18,6 0,59 3,75 МНП ТПГ 57,9 49,1 39,2 32,0 23,0 

35 

р. Супій – с. Піщане  

(1926, 1928-42, 1945-47, 1949, 

1951-53, 1955-2010) 

1900 79 17,3 0,81 3,25 МНП ТПГ 70,0 57,8 43,8 33,9 22,0 

36 

р. Золотоношка –  

с. Золотоноша (1945-96, 1998-

2010) 

431 65 23,2 0,74 5,51 МНП ТПГ 88,1 71,1 53,3 41,5 28,0 

37 
р. Сула – с. Зеленківка  

(1926-42, 1944-2010) 
427 84 60,0 0,60 2,10 МНП ТПГ 176 157 129 108 78,2 

38 

р. Ромен – м. Ромни (1926-35, 

1937-38, 1940-42, 1944-47, 

1949, 1951-53, 1955-2010) 

1650 79 35,5 0,57 2,35 МНП ТПГ 102 89,7 74,3 62,2 45,5 

39 

р. Перевід –с. Сасинівка (1928-

35, 1937-38, 1940-42, 1944-48, 

1953, 1956-2010) 

745 74 23,7 0,83 3,05 МНП ТПГ 97,1 80,2 60,9 47,2 30,4 
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40 
р. Сліпорід – с. Олександрівка 

(1954-88, 1990-2010) 
527 56 19,9 0,69 2,23 МНП ТПГ 66,3 58,0 46,6 38,0 26,4 

41 
р. Оржиця – с. Маяківка (1926-

35, 1937-42, 1944-48, 1950-2010) 
1950 82 22,6 0,70 4,16 МНП ТПГ 80,7 67,0 51,4 40,6 27,8 

42 
р. Удай – м. Прилуки  

(1928-34, 1936-41, 1944-2010) 
1520 80 45,4 0,48 1,05 МНП ТПГ 103 96,1 84,9 75,3 59,7 

43 
р. Псел – м. Суми (1920, 1922-

24, 1926-42, 1945-2010) 
7770 87 51,4 0,59 1,78 МНП ТПГ 144 130 109 92,5 68,1 

44 
р. Хорол – м. Миргород (1920-

49, 1951, 1953, 1955-2010) 
1740 88 44,4 0,67 2,47 МНП ТПГ 146 127 102 83,0 57,9 

45 

р. Говтва – с. Михнівка (1926, 

1929-34, 1936-37, 1940, 1945-

47, 1949, 1951-2010) 

1560 73 80,3 0,69 1,40 МНП ТПГ 245 221 186 158 112 

46 

р. Ворскла – с. Чернеччина 

(1920-24, 1926-34, 1936-42, 

1944-2010) 

5790 88 52,6 0,57 2,17 МНП ТПГ 149 132 110 92,4 67,8 

47 

р. Мерло – м. Богодухів (1930-

34, 1936-37, 1939-41, 1945-47, 

1949, 1951-2010) 

309 74 47,8 0,72 2,32 МНП ТПГ 166 143 114 92,5 63,2 

48 

р. Оріль – с. Степанівка  

(1953, 1955-58, 1960, 1963-64, 

1967-68, 1970-71, 1976-80, 1985-

2010) 

627 43 46,7 0,90 3,01 МНП ТПГ 205 168 126 96,0 60,2 

49 

р. Берестова – м. Красноград 

(1930-32, 1934, 1937, 1940-41, 

1945-47, 1951-61, 1963-2008) 

1050 67 37,1 0,68 2,20 МНП ТПГ 122 107 86,0 7,04 49,0 
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50 

р. Орчик – с. Чернещина (1920, 

1922-24, 1926, 1928-34, 1936-

41, 1942, 1945-47, 1949, 1951-

53, 1955-2010) 

1310 82 36,8 0,67 2,11 МНП ТПГ 118 104 84,1 69,2 48,6 

51 

р. Самара – с. Коханівка (1931-

32, 1934, 1937, 1940-41, 1945-

47, 1953, 1958-2010) 

1430 63 17,6 1,13 3,78 МНП ТПГ 96,6 75,4 52,8 38,0 21,8 

52 

р. Велика Тернівка – c. Богда-

нівка (1929, 1932, 1934 1937-

41, 1946-47, 1949, 1951, 1953, 

1956-2010) 

924 68 24,4 1,08 2,95 МНП ТПГ 128 103 73,7 54,1 31,3 

53 
р. Мокрі Яли – х. Грушівський 

(1936-41, 1945-47, 1952-2010) 
2660 68 8,21 1,60 2,59 МНП ТПГ 63,3 48,5 32,2 21,4 9,86 

54 

р. Солона – с. Новопавлівка 

(1929, 1932, 1934, 1937, 1939-

41, 1946-47, 1951, 1953, 1956-

2010) 

680 66 30,5 1,15 4,72 МНП ТПГ 168 129 89,2 63,9 36,9 

55 
р. Гайчур – с. Андріївка (1936-
41, 1946-47, 1950-52, 1954-2010) 

2100 68 12,2 1,33 2,23 ММ ТПГ 77,2 62,2 43,9 31,0 16,0 

56 

р. Мала Терса – с. Троїцьке 

(1937, 1939-41, 1946-47, 1949, 

1951, 1953, 1956, 1958-2010) 

750 63 20,6 1,30 2,54 МНП ТПГ 129 102 71,4 50,4 26,5 

57 

р. Кільчень – с. Олександрівка 

Перша (1937, 1939-41, 1951, 

1953, 1956-2010) 

376 61 22,8 1,03 4,39 МНП ТПГ 114 89,5 63,5 46,6 28,1 
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58 
р. Мокра Сура – cмт Кринички 
(1951-53, 1955-56, 1958-89, 1992, 

1996, 1998-2001, 2003-10) 
389 51 12,3 1,24 2,97 МНП ТПГ 73,6 57,9 40,5 28,7 15,6 

59 

р. Кінська – м. Пологи (1936-

41, 1944-89, 1991-94, 1996, 

1998-2000, 2002-06, 2009-10) 

353 67 15,3 0,80 4,15 МНП ТПГ 61,5 50,1 37,5 28,9 18,9 

басейн р. Сіверський Донець 

1 

р. Cіверський Донець –  

с. Огірце-ве (1923-24, 1926-37, 

1939-41, 1945-47, 1949-53, 1956-

2006, 2008-10) 

5540 79 46,7 0,68 63,8 МНП ТПГ 146 130 108 90,4 63,8 

2 
р. Вовча – м. Вовчанськ (1930-
32, 1934, 1937, 1940-41, 1945-47, 

1952-54, 1956-2006, 2008-10) 
1330 68 49,6 0,80 1,97 МНП ТПГ 184 160 128 102 68,1 

3 

р. Хотімля –с. Гарашківка 
(1930-34, 1936-37, 1939-41, 1945-

47, 1949, 1952-53, 1955-58, 1963-

64, 1966-2004, 2006, 2010) 

245 64 66,3 0,70 1,83 МНП ТПГ 214 189 156 129 89,9 

4 
р. Уди – cмт Пересічна (1941, 

1956-59, 1963-64, 1967-2006, 

2008-10) 
905 50 44,0 0,69 57,8 МНП ТПГ 148 128 103 83,4 57,8 

5 
р. Лопань – смт Казача Лопань  
(1930-41,1945-47, 1949, 1951-53, 

1955-2006, 2008-10) 

189 74 58,3 0,63 1,69 МНП ТПГ 167 150 126 107 78,2 

6 
р. Харків – с. Циркуни (1930-41, 

1945-47, 1949, 1952-53, 1955-60, 

1963-2006, 2008-10) 
890 71 50,7 0,80 2,33 МНП ТПГ 194 165 129 102 67,6 
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7 

р. Казенний Торець – смт Райсь-

ке (1929, 1932, 1934, 1937, 1939-

41, 1945-47, 1952-64, 1966-2006, 

2008-10) 

936 67 21,5 0,96 3,03 МНП ТПГ 101 81,6 60,2 45,3 27,6 

8 
р. Сухий Торець – cмт Черкась-

ке (1937, 1939-41, 1953, 1956, 

1958-68, 1970-2006, 2008-10) 
1310 57 30,7 1,28 3,54 МНП ТПГ 190 145 99,7 69,9 37,6 

9 
р. Бахмут – м. Сіверськ (1929, 

1932-34, 1937-42, 1945-46, 1949, 

1952-53, 1956-2006, 2008-10) 
1560 69 27,4 0,93 3,40 МНП ТПГ 125 101 74,2 56,1 34,6 

10 
р. Жеребець – с. Торське (1924, 

1926-35, 1937, 1939-41, 1951-53, 

1956-2000, 2002-06, 2008-10) 
857 71 36,7 1,05 2,66 МНП ТПГ 186 151 110 82,0 48,1 

11 

р. Красна – с. Червонопопівка 

(1924, 1926-35, 1937, 1939-41, 

1948, 1951-53, 1956-2006, 

2008-10) 

2540 73 37,8 0,79 2,20 МНП ТПГ 142 121 96,0 76,5 50,8 

12 

р. Айдар – cмт Білолуцьк 

(1924, 1926-35, 1947, 1949-54, 

1956-2006, 2008-10) 

2250 72 48,8 0,90 3,05 МНП ТПГ 216 177 132 100 62,7 

13 
р. Євсуг – cмт Петрівка (1924, 

1926-35, 1937-41, 1951-53, 1956, 

1958-59, 1963-2006, 2008-10) 
784 69 42,1 0,89 2,31 МНП ТПГ 179 150 116 90,0 56,7 

14 

р. Лугань – м. Зимогір’я (1929, 

1932, 1934, 1941-42, 1944-46, 

1952-53, 1956-59, 1962-2006, 

2008-10) 

1820 61 27,0 0,71 2,19 МНП ТПГ 91,8 79,6 64,2 52,2 36,0 
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15 

р. Вільхова – м. Луганськ 
(1938, 1941-42, 1944-46, 1949, 

1953, 1956, 1958-59, 1961-83, 

1985-96, 1998-2006, 2008-10) 

814 58 24,3 0,88 2,19 МНП ТПГ 101 85,0 66,3 51,8 32,9 

16 
р. Деркул – cмт Біловодськ 
(1924, 1926-35, 1951-53, 1956-60, 

1963-64, 1966-2006, 2008-10) 
1380 65 28,3 0,70 2,02 МНП ТПГ 93,7 82,0 66,9 54,9 37,9 

17 

р. Велика Кам’янка –  

с. Верхньо-гарасимівка (1941-

42, 1944-46, 1956-58, 1961-96, 

1998-2002) 

1450 54 29,7 0,70 1,76 МНП ТПГ 95,6 84,8 70,1 58,2 40,5 

річки Приазов’я 

1 

р. Молочна – м. Токмак (1916-

17, 1926, 1929, 1931-34, 1937, 

1940-41, 1947, 1949-89, 1996, 

2001, 2003-07, 2009-10) 

760 63 15,4 1,18 3,42 МНП ТПГ 87,4 68,4 47,8 34,2 19,1 

2 

р. Лозуватка –  

с. Новоолексіївка (1916-17, 

1926, 1929, 1931-34, 1937, 

1940-41, 1953-54, 1956-88, 

1991-93, 1995, 1997-98, 2000-

06, 2009-10) 

331 64 17,9 1,29 3,41 МНП ТПГ 111 85,5 58,7 41,0 21,9 

3 

р. Обитічна – м. Приморськ 

(1916-17, 1926, 1929, 1931-34, 

1937-41, 1946-47, 1950-93, 

1995-2010) 

1300 75 18,7 1,42 3,80 МНП ТПГ 127 95,2 63,5 43,2 22,3 
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4 

р. Берда – c. Осипенко (1916-

18, 1926-41, 1946-47, 1949-54, 

1956-72, 1974-91, 1996-98, 

2000-10) 

1620 76 17,1 1,33 3,57 МНП ТПГ 109 83,1 56,5 39,2 20,7 

5 

р. Мокра Волноваха – с. Микола-

ївка (1916-17, 1926, 1929, 1933-

34, 1937, 1940, 1946-50, 1953-54, 

1956-70, 1977-80, 1985, 1987-88, 

1998, 2003-06, 2009) 

194 43 32,5 0,69 2,92 МНП ТПГ 112 94,9 75,3 604 41,6 

6 

р. Кальчик – с. Кременівка 

(1916-17, 1926-29, 1931-32, 

1934, 1937, 1939-41, 1946-47, 

1949, 1953, 1956-95, 1997-98, 

2000-07, 2009-10) 

469 69 22,9 1,04 3,85 МНП ТПГ 116 91,9 65,4 47,9 28,5 

7 

р. Малий Кальчик – с. Кременів-

ка (1916-17, 1926 1928-29, 1931-

32, 1934, 1937, 1940-41, 1947, 

1949, 1946, 1948, 1950-53, 1956, 

1958-89, 1991-98, 2000-10) 

270 71 23,9 1,02 3,14 МНП ТПГ 119 95,4 69,2 51,4 30,5 

8 

р. Міус – с. Стрюкове (1929, 

1931-32, 1934, 1937, 1939-48, 

1952, 1956-2010) 

142 70 38,7 0,70 2,05 МНП ТПГ 129 112 91,4 74,9 51,8 

9 

р. Нагольна – с. Дякове (1941-

42, 1944-46, 1956, 1958-59, 

1964-70, 1974, 1976-2006, 

2008, 2010) 

780 49 33,8 0,68 1,49 МНП ТПГ 103 92,4 77,7 65,6 46,8 
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10 

р. Вільхова – cмт Олексієво-

Орловка (1928-29, 1931-32, 

1934, 1937, 1940-42, 1944-47, 

1949-2010) 

272 75 43,2 0,80 2,61 МНП ТПГ 168 141 109 86,2 56,3 

річки Криму 

1 
р. Чорна - с. Родниківське 

(1927-41, 1947-2010) 
47,6 79 180 0,50 1,18 МНП ТПГ 424 392 344 303 237 

2 

р. Дерекойка – м. Ялта (1932-

37, 1939-43, 1945-93, 1995-

2010) 

49,7 76 36,3 0,96 3,59 МНП ТПГ 172 138 100 74,7 45,5 

3 

р. Демерджі – м. Алушта 

(1934-35, 1939-41, 1945, 1957-

86, 1988-89, 1991, 1995-2000, 

2002-2010) 

53,0 54 10,4 1,44 4,48 ММ ТПГ 70,8 52,5 34,6 23,5 12,2 

4 
р. Улу-Узень – с. Сонячногірське 

(1949-70, 1972-92, 1995-2000, 

2002-2010) 
32,5 58 38,3 0,91 2,78 МНП ТПГ 170 140 105 80,0 49,9 

5 

р. Ай-Серез – с. Міжріччя 

(1965-69, 1971-81, 1984-85, 

1989, 1991-92, 1997-98, 2000, 

2002-04, 2006-10) 

12,8 32 10,1 1,29 2,36 МНП ТПГ 62,3 49,9 35,3 25,1 13,1 

6 

р. Таракташ – м. Судак (1937-

41, 1946, 1951-54, 1956-75, 

1977-83, 1986-89, 1991-94, 

1997-2000, 2002-2010) 

156 58 2,93 1,97 1,95 ММ ТПГ 27,5 21,8 14,4 7,87 3,51 
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7 

р. Отуз – cмт Щебетовка 

(1971-75, 1977-83, 1985, 1988-

89, 1991-93, 1997-98, 2000, 

2002-10) 

58,0 30 3,88 1,31 2,14 МНП ТПГ 24,2 19,6 13,9 9,88 5,11 

8 
р. Су-Індол – с. Тополівка 

(1926-41, 1944-2000, 2002-10) 
71,0 82 12,8 0,92 1,76 МНП ТПГ 52,7 45,6 36,3 28,8 18,1 

9 
р. Салгир – с. Піонерське  

(1955-2010) 
261 56 16,7 0,79 1,70 МНП ТПГ 58,9 52,0 42,4 34,6 23,3 

10 

р. Малий Салгир – м. Сімферо-

поль (1964-82, 1985-87, 1989-

91, 1994-2010) 

96,0 42 3,65 1,37 5,05 МНП ТПГ 23,3 17,3 11,6 7,97 4,29 

11 

р. Бурульча – с. Міжгір’я 

(1930-31, 1934-35, 1940, 1946, 

1950-2010) 

85,0 67 25,4 0,85 2,83 МНП ТПГ 106 88,0 66,8 61,7 32,9 

12 

р. Кучук-Карасу – с. Багате 

(1946-48, 1950-56, 1958-86, 

1988-89, 1991-2000, 2002-10) 

89,0 60 9,44 0,81 1,61 МНП ТПГ 33,8 29,9 24,5 20,0 13,4 

13 
р. Кучук-Узенбаш – с. Много-

річчя (1965-2010) 
10,0 46 68,5 0,78 3,21 МНП ТПГ 266 221 169 132 86,9 

14 
р. Коккозка – с. Голубинка 

(1947, 1949-85, 2004-10) 
83,6 45 64,2 0,56 2,19 МНП ТПГ 178 159 133 112 82,5 

15 
р. Учан-Су - м. Ялта (1946-

2010) 
16,8 65 71,5 0,74 1,87 МНП ТПГ 244 215 175 143 97,6 

Примітка: ММ – метод моментів; МНП- метод найбільшої правдоподібності; ТПГ – трипараметричний гамма-розподіл 
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Додаток Є 

Кореляційні залежності між опадами, водним стоком та випаровуванням в басейнах річок України 
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