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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА БАЗА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ДОЩОВИХ 

ПАВОДКІВ РІВНИННИХ РІЧОК УКРАЇНИ 
 

Максимальний стік річок та наслідки його проходження для прилеглих територій, які, зазвичай,  густозаселені, є 

фактором  потенційної небезпеки для людини з давніх часів. Не зважаючи на прогресивний розвиток людства, 

проблема мінімізації негативних наслідків від повеней різного походження  залишається актуальною. 

За  даними Центру досліджень епідеміології катастроф (CRED), протягом останніх десятиріч на більшій частині 

нашої планети  спостерігалася рекордно велика кількість стихійних лих природного характеру, від яких постраждало 

біля 2,7 млрд. чоловік, тобто більше третини населення планети.  Згідно з рейтингом CRED, у 2006 році Україна 

опинилася  на восьмому місці внаслідок лютих морозів від яких загинула 801 людина і постраждало близько 60000 і на 

дев'ятому в 2008р.за наслідками паводку, коли постраждало близько 225 000 і загинуло 38 чоловік. 

За даними CRED, для території України найбільша  повторюваність небезпечних природних явищ - 51,9% відповідає 

паводкам, найменша характерна для посух. За  показником ймовірного розподілу економічних втрат найбільші збитки 

очікуються внаслідок посух, але  на другому місці з доволі великим відсотком (39,4%)  все ж таки залишаються паводки. 

Відповідно до Глобальної доповіді про оцінку небезпеки стихійних лих 2015 року (GAR-2015),  в якості розрахункової 

величини втрат використовується  поняття середній річний збиток (AAL), який представляє  очікувані збитки на 

рік, пов'язані з виникненням майбутніх небезпек, використовуючи тривалий час спостереження. Результати 

імовірнісної оцінки збитків від небезпечних природних явищ, за показником AAL для України, представлені  нижче. В 

якості основних небезпек виділено землетруси та паводки, причому величина збитків від паводків становить 99,3% 

від загальної величини й обчислюється  більше чим в 1 млн. доларів США. 

Ключові слова: паводок, максимальний стік, нормативні документи, схиловий приплив, русловий стік. 

 

Актуальність теми пов’язана з необхідністю 

удосконалення методики розрахунку характе-

ристик максимального стоку дощових павод-

ків, оскільки діючий нормативний документ 

СНиП 2.01.14-83 базується на вихідних даних 

ще до 1975 року. Мета і задач полягають в 

уточненні розрахункових схем, використову-

ючи при цьому і удосконалену теоретичну базу. 

Рекомендації стосуються розрахункових 

характеристик з пропозицією, стосовно 

максимальних витрат дощових паводків на 

рівнинних річках України. 

Залежно від розміру річок в нормативному 

документі СНиП 2.01.14-83 рекомендується 

застосовувати і при площі водозборів 𝐹 <
200 км2 формулу граничної інтенсивності, а 

при 𝐹 > 200 км2 – формулу редукційного типу. 

На жаль, автори формули граничної інтен-

сивності не дають пояснення відносно фізичної 

природи коефіцієнтів. Очевидно, це пов'язано з 

тим, що модель трансформації «опади – схило-

вий стік - русловий стік» довільно замінюється 

спрощеною схемою формування стоку, а саме: 

«опади - русловий стік». Неправомірним є та-

кож використання кривої редукції як трансфор-

маційна функція розпластування паводкових 

хвиль, взагалі, і на малих річках, зокрема. 

Також ці формули не мають належного 

теоретичного обґрунтування і тому потребують 

удосконалення. На кафедрі гідрології суші Оде-

ського державного екологічного університету 

пропонується більш удосконалена структура. 

Реалізується операторна модель «схиловий 

приплив – русловий стік». Гідрограф схилового 

припливу описується рівнянням: 

𝑞𝑡
′ = 𝑞𝑚

′ [1 − (
𝑡

𝑇0
)

𝑛

]                  (1) 

а руслового стоку: 

𝑞𝑡 = 𝑞𝑚 [1 − (
𝑡

𝑇𝑛
)

𝑚

]                (2) 

де 𝑇0 – тривалість схилового припливу; 

𝑇𝑛 – тривалість руслового припливу. 

В результаті розрахункова формула 

максимального модуля стоку набуває вигляду: 
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𝑞𝑚 =
𝑞𝑚

′

(𝐹 + 1)
                            (3) 

де 𝑞𝑚
′ = 𝑘0𝑌𝑚, 

𝑘0 =
𝑛 + 1

𝑛
·

1

𝑇0
                    (4) 

Використання даної операторної моделі 

дозволяє згладжувати графіки водовіддачі та-

ким чином, щоб зберігалася основна добова 

хвиля сніготанення. У результаті графік схило-

вого припливу моделюється по нелінійному 

трикутнику з обсягом, рівним фактичному.  

Дана методика дає більш точніші 

результати. 

Через те, що нормативний документ СНиП 

2.01.14-83 базується на застарілих даних та 

через те, що методики складені для території 

усього колишнього СРСР, то методики 

запропоновані у ньому вже не дають таких 

точних результатів. Тому необхідно 

уточнювати методики та перераховувати 

коефіцієнти, які застосовуються у формулах. 

Більшість країн (Російська Федерація, Біло-

русь, Молдова), які раніше входили до складу 

СРСР вже оновили нормативні документи, а 

ось в Україні це питання так і залишається 

відкритим. 

Професори Одеського державного екологіч-

ного університету (Гопченко Є.Д., Лобода Н.С. 

та ін.) допомагали спеціалістам із Молдови для 

випуску нового нормативного документу, і 

саме тому у 2012 р. був випущений новий 

нормативний документ під назвою: 

«Determinarea aracteristicilor hidrologice pentru 

condiţiile republicii Moldova CP D.01.05-2012» 

На кафедрі гідрології суші також були 

проведені розрахунки по удосконаленню 

розрахункових формул та уточненню коефіці-

єнтів у розрахункових формулах, що викорис-

товуються у СНиП 2.01.14-83, дані розрахунків 

були зібрані, укомплектовані та запропоновані 

до Українського гідрометеорологічного центру 

та Центральної геофізичної обсерваторії з 

пропозицією прийняття даного документа, як 

основного на території України. На цей запит 

було отримано негативну відповідь. 

Натомість в Україні було перекладено нор-

мативний документ 1983 р., який дає досить не-

точні результати на з російської на українську 

мову та названо ніяк інакше, як СНіП 2.01.14-83. 

Наразі це єдиний діючий нормативний 

документ для території України. 
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Рыженко Е.А., Гопченко Е.Д. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МАКСИМАЛЬНОГО СТОКА ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ РАВНИННЫХ РЕК УКРАИНЫ 
Максимальный сток рек и последствия его прохождения для прилегающих территорий, которые, как правило, 
густонаселенные, является фактором потенциальной опасности для человека с давних времен. Несмотря на 
прогрессивное развитие человечества, проблема минимизации негативных последствий наводнений различного 
происхождения остается актуальной. 
По данным Центра исследований эпидемиологии катастроф (CRED), в течение последних десятилетий на большей части 
нашей планеты наблюдалась рекордно большое количество стихийных бедствий природного характера, от которых 
пострадало около 2700000000. Человек, то есть более трети населения планеты. Согласно рейтингу CRED, в 2006 году 
Украина оказалась на восьмом месте в результате сильных морозов от которых погиб 801 человек и пострадало около 
60000 и на девятом в 2008г.з последствиями паводка, когда пострадало около 225 000 и погибли 38 человек. 
По данным CRED, для территории Украины наибольшее повторяемость опасных природных явлений - 51,9% 
соответствует паводков, наименьшая характерна для засух. По показателю вероятного распределения 
экономических потерь наибольшие убытки ожидаются в результате засух, но на втором месте с довольно большим 
процентом (39,4%) все же остаются паводки. 
Согласно Глобального доклада об оценке опасности стихийных бедствий 2015 Году (GAR-2015), в качестве 
расчетной величины потерь используется понятие средний годовой убыток (AAL), который представляет 
ожидаемые убытки в год, связанные с возникновением будущих опасностей, используя длительное время наблюдения. 
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Результаты вероятностной оценки ущерба от опасных природных явлений, по показателю AAL для Украины, 
представлены ниже. В качестве основных опасностей выделено землетрясения и наводнения, причем величина 
убытков от паводков составляет 99,3% от общей величины и исчисляется более чем в 1 млн. Долларов США. 
Ключевые слова: паводок, максимальный сток, нормативные документы, склоновый приток, русловой сток. 

 

Ryzhenko Y., Hopchenko Y. 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASIS FOR DETERMINING THE CALCULATING 

CHARACTERISTICS OF THE MAXIMUM STOCK OF ACCESSORIES IN EQUILIBRIUM CATHODES OF 

UKRAINE 

The maximum river runoff and the consequences of its passage for adjacent areas, which are usually densely populated, is a 

potential danger to humans from ancient times. Despite the progressive development of humankind, the problem of minimizing 

the negative effects of floods of different origins remains relevant. 

According to the Center for Disaster Epidemiology Research (CRED), over the past decades, most of the planet has seen a 

record high natural disasters, affecting about 2.7 billion people, more than a third of the world's population. According to the 

CRED rating, in 2006, Ukraine was in the eighth place due to ferocious frosts, killing 801 people and injuring about 60,000 

people and the ninth in 2008 because of the flood, when about 225,000 injured and 38 people were killed. 

According to CRED, for Ukraine the greatest repetition of dangerous natural phenomena - 51.9% corresponds to floods, the 

least typical for droughts. According to the probable distribution of economic losses, the greatest losses are expected due to 

droughts, but in the second place with a rather high percentage (39.4%), there are still floods. 

According to the Global Report on Disaster Assessment 2015 (GAR-2015), the concept of average annual loss (AAL) is used 

as the estimated value of losses, which represents the expected loss for the year associated with the emergence of future hazards, 

using long-term observation. The results of the probabilistic estimation of losses from hazardous natural phenomena, based on 

the AAL indicator for Ukraine, are presented below. Earthquakes and floods are highlighted as the main dangers, and the flood 

damage is 99.3% of the total value and is estimated to be more than $ 1 million. 

Keywords: flood, maximum flow, regulatory documents, slope inflow, channel flow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


