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ДБН В.2.4-Х:201Х
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Визначення розрахункових гідрологічних характеристик         ДБН В.2.4-Х:201Х
Определение расчётных гидрологических характеристик      На заміну СНиП 2.01-14-83
Determination of design hydrological parameters

            
Чинні від 201Х  -ХХ-ХХ   

Ці  норми  встановлюють  основні  положення  і  вимоги  щодо  визначення 

розрахункових  гідрологічних  характеристик.  Будівельні  норми містять  основні 

методи і схеми розрахунку середньорічних, максимальних витрат води і об’ємів 

стоку  весняної  повені  і  дощових  паводків,  гідрографів,  внутрішньорічного 

розподілу  стоку,  відміток  найбільших рівнів  води  річок  і  озер  та  мінімальних 

витрат води. 

Вимоги  цих  Норм  обов’язкові  для  виконання  організаціями  різних  форм 

власності  та  підпорядкованості,  юридичних  та  фізичних  осіб,  які  проводять 

визначення  розрахункових  гідрологічних  характеристик  для  річок  на  території 

України.

При  користуванні  цими  Нормами  доцільно  перевірити  дію  нормативних 

документів, на які посилаються в інформаційній системі загального користування, 

та  на  офіційному  сайті  Мінрегіону  України.  Якщо  нормативний  документ,  на 

який  посилаються,  замінений  (змінений),  то  при  користуванні  чинним 

нормативним  документом  слід  керуватися  заміненим  (зміненим)  нормативним 

документом. Якщо нормативний документ, на який посилаються, відмінений без 

зміни,  то  положення,  в  якому  подане  посилання  на  нього,  застосовується  в 

частині, яка не стосується цього посилання.   

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці  будівельні норми  встановлюють  загальні  положення  і  вимоги  до 

організації  та  порядку  визначення  розрахункових  гідрологічних  характеристик 

при  проектуванні,  реконструкції  та  технічному  переобладнанні  річкових 

гідротехнічних  споруд  всіх  видів  і  класів  наслідків  (відповідальності),  споруд 

меліоративних систем, систем водопостачання, планування та забудови населених 

пунктів, генеральних планів промислових і сільськогосподарських підприємств, а 

1
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також  порядок  розробки  природоохоронних,  протиповеневих  заходів  і  схем 

комплексного використання і охорони водних ресурсів на території України.

1.2 Вимоги цих будівельних норм обов’язкові до застосування проектно-

вишукувальними, будівельними організаціями, органами управління, контролю і 

експертизи всіх рівнів. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

Водний кодекс України (введено в дію Постановою Верховної Ради України 

від 6 червня 1995 р. № 214/95-ВР) 

Земельний  кодекс  України  (введено  в  дію  Постановою  Верховної  Ради 

України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III) 

«ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ будівельних виробів, будівель і споруд» 

№ 1764-00 від 20.12.2006 р.

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і  зміст  матеріалів  оцінки впливів  на навколишнє 

середовище  (ОВНС)  при  проектуванні  і  будівництві  підприємств,  будинків  і 

споруд

         ДБН В.1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та 

обвалів. Основні положення

ДБН  В.1.1-24  Захист  від  небезпечних  геологічних  процесів.  Основні 

положення проектування

ДБН В.1.1-25:2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та 

затоплення

ДБН  В.1.2-14:2008  Загальні  принципи  забезпечення  надійності  та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

         ДБН В.2.4-1-99  Гідротехнічні,  енергетичні  та  меліоративні  системи  і 

споруди, підземні гірничі виробки. Меліоративні системи та споруди  

ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення

ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять

СНиП  2.02.02-85  Основания  гидротехнических  сооружений  (Основи 

гідротехнічних споруд)

 2
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СНиП  2.04.02-84  Водоснабжение.  Наружные  сети  и  сооружения 

(Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди)

 СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения 

(волновые, ледовые и от судов) (Навантаження і впливи на гідротехнічні споруди 

(хвильові, льодові і від суден)

СНиП 2.06.05-84* Плотины из  грунтовых  материалов  (Греблі  з  грунтових 

матеріалів)

   СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные (Греблі бетонні і 

залізобетонні)

   СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (Земляні 

споруди, основи і фундаменти) 

  СНиП  3.07.01-85  Гидротехнические  сооружения  речные  (Гідротехнічні 

споруди річкові)

СНиП  3.07.02-87  Гидротехнические  морские  и  речные  транспортные 

сооружения (Гідротехнічні морські і річкові транспортні споруди)

ГОСТ 19185-73  Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения 

(Гідротехніка. Основні поняття. Терміни і визначення)

Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик.  -  Л.: 

Гидрометеоиздат,  1984.  -  448  с.  (Посібник  по  визначенню  розрахункових 

гідрологічних характеристик).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано  терміни,  вжиті  в  цих  будівельних  нормах,  та  визначення 

позначених ними понять з врахуванням ДСТУ 3517: болото, витрата води, водний 

баланс,  водний  режим,  водойма,  водозбір,  водосховище,  водотік,  водотік 

постійний, внутрішньорічний розподіл стоку, гідрологічний режим, гідрологічний 

рік, гідрологічний сезон, гідрологічний пост, гідрологічні характеристики, густота 

річкової  мережи,  зажор,  заплава,  затор,  коефіцієнт  стоку,  крива  витрат  води, 

максимальний  стік,  мінімальний  стік,  модуль  стоку,  норма  стоку,  поверхневі 

води,  повідь,  паводок,  повінь,  притік  річки,  рівень  води,  рівняння  водного 

балансу, річка, річковий басейн, регулювання річкового стоку, русло річки, стік, 

шар стоку, шорсткість русла водотоку; ДСТУ 3994: вітрові нагони, ерозія грунту, 
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затор,  зажор,  межень,  паводок,  повідь,повінь;  ГОСТ  19185:  верхній  б’єф, 

водосховище,  водотік,  гідровузол,  гідровузол  комплексний,  гідротехнічна 

споруда,  гребля,  дамба,  дренаж,  затоплення,  напір,  нижній  б’єф,  обвалування, 

охорона водних ресурсів, підпірний рівень, підтоплення, регулювання стоку.

3.1 Відповідні рівні води 

 Рівні води на двох гідрологічних постах, що відносяться до однакового часу 

та рівневого режиму (по гребеням явно виражених підйомів або самим низьким 

точкам спаду)  

3.2 Вільний стан русла 

 Стан русла, що характеризується відсутністю перешкод (льодових утворень, 

водної рослинності та інше) і підпору, що викликаний штучними спорудами

3.3 Водовіддача снігового покриву 

Процес надходження на поверхню грунту надлишкової, що не утримується 

снігом, гравітаційної талої або дощової води

3.4 Водогосподарський рік 

 Розрахунковий річний період,  що починається  з  найбільш багатоводного 

сезону

3.5 Гідрограф 

 Графік зміни в часі витрат води за заданий період часу (сезон, повідь або 

повінь) в даному створі водотоку

3.6 Гідрологічні розрахунки 

 Розділ інженерної гідрології з розробки методів розрахунку характеристик 

гідрологічного режиму

3.7 Гідрологічні характеристики 

 Кількісні оцінки параметрів гідрологічного режиму

3.8 Забезпеченність гідрологічної характеристики 

 Ймовірність  перевищення  значення  гідрологічної   характеристики,  що 

розглядається, серед сукупності всіх можливих її значень 

3.9 Запас води в сніговому покриві 

 Загальна  кількість  води  в  твердому  і  рідкому  станах,  що  зберігається  в 

сніговому покриві в даний момент часу

3.10 Інтенсивність опадів 

 Шар опадів в міліметрах, що випав за одиницю часу 
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3.11 Інтенсивність сніготанення 

 Кількість  води  в  міліметрах,  що  утворилася  в  процесі  танення  снігу  за 

одиницю часу 

3.12 Клітчатка ймовірностей 

 Спеціальні клітчатки з прямокутною системою координат побудовані таким 

чином,  що  на  них  спрямлюються  (повністю  або  частково)  різні  криві 

забезпеченості

3.13 Коефіцієнт редукції 

 Коефіцієнт, що характеризує інтенсивність зміни (зниження) якого-небудь 

одного значення із зміною іншого, повязаного  з ним значення

3.14 Лімітуючий період 

 Частина  водогосподарського  року,  що обмежує застосування заходів,  що 

проектуються: по водоспоживанню та водокористуванню, по боротьбі з повенями 

і осушенню болот 

3.15 Методи гідрологічних розрахунків 

 Алгоритми,  що  дозволяють  розраховувати,  як  правило,  з  оцінкою 

ймовірності їх появу, значення різних характеристик гідрологічного режиму 

3.16 Нелімітуючий період 

 Частина водогосподарського року за виключенням періоду, що лімітується

3.17 Об’єм стоку 

 Кількість води, що стікає з водозбору за певний проміжок часу 

3.18 Підпір води 

 Підвищення рівня води в руслі, що виникає через наявність перегородження 

або стиснення русла водотоку природними чи штучними чинниками, або зміни 

умов стоку підземних вод   

3.19 Поверхневий стік 

 Переміщення води в процесі її руху по поверхні водозбору  

3.20 Редукція інтенсивності дощу 

 Зміна інтенсивності дощу із збільшеням у часі його привалості

3.21 Редукція максимального модуля стоку 

Зміна максимального модуля стоку із збільшенням площі водосбору 

3.22 Розрахункова витрата води 

Витрата води заданої забезпеченості (ймовірності перевищення), що 
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використовується для визначення технічних параметрів гідротехнічних та інших 

споруд, що проектуються  

3.23 Розрахункова забезпеченість 

Забезпеченість гідрологічної  характеристики, що приймається при 

проектуванні, для встановлення значення характеристик гідрологічного режиму, 

що визначають проектні рішення

3.24 Уклон водної поверхні 

Відношення різниці відміток рівня води на ділянці, що розглядається, до 

довжини цієї ділянки

3.25 Час добігання 

Час, на протязі якого маса води проходить задану відстань.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Латинські великі букви

А – площа водозбору (басейну річки), км2;

– загальна площа водозбору до розрахункового створу, км2

– площа водозбору озера, км2       

Аi – площа водозборів озер, км2 

A1кр – першої  критичної  площа,  при  якій  водотік  починає  отримувати 
підземне живлення

А1, 

А2 ...Ап

– відповідні площі між ізолініями, км2

Аа – площа водозбору річки-аналога, км2

Аб – відносна заболоченість водозбору, %

Ал – залісенність водозбору, %

Аоз – середньозважена озерність водозбору, %
/
озA – відносна озерность, %

B – коефіцієнт рівняння регресії 

Cs – коефіцієнт асиметрії

sC
~ – зміщена оцінка коефіцієнта асиметрії

Сv – коефіцієнт варіації

vС
~ – зміщена оцінка коефіцієнта варіації 

1%H ′ – максимальний добовий шар опадів  ймовірності перевищення Р  = 
1% мм
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/

%PH – шар максимальних добових опадів ймовірності перевищення Р % 
мм
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Продовження таблиці

H∆ – середній багаторічний весняно-літній підйом рівня  води в  озері 
над порогом стоку, см       

%РЗ,%РЗ,%РЗ,
,, QQQ НhI – відповідно уклон водної поверхні, ‰, середня глибина річки, м, і 

рівень  води  в  розрахунковому  створі,  м,  при  витраті  %РЗ,Q і 
вільному від льоду руслі 

H – відмітка рівня, м

%РН – максимальний розрахунковий рівень високих вод, см

Нм – максимальний рівень води, см 

Нп.з – відмітка початку затоплення, м

L; La – відповідно довжина досліджуваної річки і річки-аналога, км      

LТ – довжина русла основного тальвега, км

Lск – середня довжина безруслових схилів водозбору, км

N – кількість  років,  впродовж  яких  відоме значення  гідрологічної 
характеристики не було перевищено

Рm – емпірична щорічна ймовірність перевищення, %

Pрозр – розрахункова  ймовірність  перевищення  для  водогосподарського 
року, %

P1, P2, P3 – щорічні ймовірності перевищення однорідних елементів, %

Q5%, Q50%, Q95% – значення витрат води ймовірності перевищення відповідно 5 %, 

50 %, 95 %, встановлених по згладженій емпіричній кривій 
розподілів, м3/с

∑
=

n

i

Q
1

о-л

– сума середньодобових витрат води за літньо-осінній період, м3/с

Qi – щорічне значення витрат води, м3/с

%PQ – витрата води в опорному створі, м3/с

– розрахункова максимальна витрата води весняної повені заданої 
щорічної ймовірністі перевищення, м3/с

Qi і Qia – значення, що зафіксовані  спостереженнями, річкового стоку

відповідно  в  пункті  з  короткочасними  спостереженнями  і  в 
пунктах-аналогах з регулярними спостереженнями, м3/с

Q і Qa – відновлювані значення стоку за конкретні роки, щорічні значення 
за межами гідрометричних спостережень в пункті проектування, 
норма стоку або значення стоку заданої забезпеченості (залежно 
від необхідних рішень), м3/с

Qi і Qi,м – витрати води в i-у одиницю розрахункового часу відповідно для 
розрахункового гідрографа і гідрографа-моделі

Qн – значення щорічного стоку, що зафіксовано  спостереженнями, або 
норма стоку, або квантілі розподілу, м3/с      
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Продовження таблиці

,a,n nQ Q – середні  арифметичні  значення  гідрологічної  характеристики 
відповідно  для  річки,  що  досліджується,  і  річки-аналога, 
обчислені за період спільних спостережень, м3/с

,a,N NQ Q – норма  стоку  за N-річний  період  відповідно  для  річки,  що 
досліджується і річки-аналога, м3/с

Qр – розраховане  значення  щорічного стоку,  або  норма  стоку,  або 
квантілі розподілу, м3/с

Q – середнє арифметичне значення витрат води, м3/с

сQ – середньодобова максимальна витрата води дощового стоку, м3/с 

%PQ′ – витрата  води  в  перенесеному  створі  в  період  з  льодовими 
явищами, м3/с  

Qр – розрахункова максимальна миттєва витрата води,  м3/с,  щорічної 
ймовірності перевищення P %, м3/с     

% ,aPQ – максимальна  витрата  води  дощового  паводку  ймовірностю 
перевищення Р%, м3/с         

%PQ , Qм – максимальна  середньодобова  витрата  води  весняної  повені  або 
миттєва для  дощового  паводку  відповідно  для  розрахункового 
гідрографа і гідрографа-моделі, м3/с     

%max, ,PQ – максимальна  термінова  витрата  води  дощового  паводку  заданої 
ймовірності перевищення (з редукційної формули I типу), м3/с

R – коефіцієнт парної або множинної кореляції між значеннями стоку 
досліджуваної річки і значеннями стоку в річках-аналогах

Rкр – критичне значення коефіцієнта парної або множинної кореляції 

S – коефіцієнт зкошеності

Si – площа дзеркал озер, км2

Sкр –
 критичне значення відношення 

R

R

σ  

Тм  – тривалість для модельного графіка коливання рівня води, діб

Тр% – розрахункова тривалость стояння  рівнів високих вод, діб 

%PV і Vм – об'єм основної хвилі відповідно для розрахункового гідрографа і 
гідрографа-моделі, м3     

%PV ′  і ìV ′ – повний об'єм весняної повені (дощового паводку) відповідно для 
розрахункового гідрографа і гідрографа-моделі, м3

Латинські малі букви

a і b – емпіричні коефіцієнти регресії, визначені як середні арифметичні 
значення  за  даними  річок-аналогів  з  урахуванням 
гідрогеологічних  умов,  глибини врізки  русла  річки  і  інших 
чинників мінімального стоку 
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Продовження таблиці

c – коефіцієнт, що приймають залежно від середнього багаторічного 
шару весняного стоку hо 

h – середня глибина води в руслі або на заплаві, м

–   шар стоку весняної повені (дощового паводку), мм

hо – середній багаторічний шар весняного стоку, мм          

hQ – середня глибина річки на розрахунковій ділянці за відсутності 
підпору, м

%Ph – розрахунковий шар сумарного весняного стоку (без зрізки 
грунтового живлення) стоку, мм, щорічної ймовірністі 
перевищення Р%

– розрахунковий шар дощового паводку %Ph

%
,Ph  hм – шар стоку весняної повені (дощового паводку) відповідно для 

розрахункового гідрографа і гідрографа-моделі, мм

– максимальний добовий шар стоку весняної повені відповідно для 
розрахункового гідрографа і гідрографа-моделі, мм

hп – шар стоку за період підйому весняної повені (дощового паводку), 
мм

hп – шар стоку за період підйому максимальної добової хвилі весняної 
повені, мм

i; ia – відповідно уклон водної поверхні досліджуваної річки і річки-
аналога, ‰

iв – середній уклон водозбору, ‰

ip – середньозважений уклон русла водотоку, ‰

iQ – середні  уклон  водної  поверхні  на  розрахунковій  ділянці  за 
відсутності підпору, ‰

icк, icк,а – відповідно  середній  уклон  схилів  досліджуваної  річки  і  річки- 
аналога, ‰

іТ – уклон русла основного тальвега, ‰

k1, k2, k3 – коефіцієнти переходу від  гідрографа-моделі  до  розрахункового 
гідрографа

k1 і kt – коефіцієнти  координат розрахункового гідрографа 

ki – модульний коефіцієнт гідрологічної характеристики

kдр – коефіцієнт, що враховує неповне дренування підземних вод

льодk – коефіцієнт,  що  враховує  зниження  пропускної  спроможності 
потоку  в  результаті  льодових  явищ  (льодоходу,  льодоставу, 
скупчення льоду)

%,s Pk і ks,м – коефіцієнт  несиметричності  відповідно  для  розрахункового 
гідрографа і гідрографа-моделі
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,
vCK – поправочний коефіциєнт 
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Продовження таблиці

kP – модульний  коефіцієнт  розрахункової  щорічної  ймовірності 
перевищення

Ko – параметр,  що  характеризує  дружність  весняної  повені,  який 
розраховують як середнє арифметичне зі значень, визначених за 
даними декількох річок-аналогів зворотним шляхом 

KQ – коефіцієнт,  що  характеризує  зміну  гідравлічних  параметрів 
водного потоку льодом

Кн; KТ – перехідні коефіцієнти 

kФ – коефіцієнт в формулі 

m – порядковий  номер  членів  ряду  гідрологічної  характеристики, 
розташованих в убуваючому порядку

mp – гідравлічний параметр, що характеризує стан і шорсткість русла 
водотоку                     

mcк – коефіцієнт, що характеризує шорсткість схилів водозборів

n – загальна кількість членів ряду гідрологічної характеристики

– показник степені 

–   коефіцієнт шорсткості, с/м0,33 

–  показник степені редукції витрати води забезпеченістю 95% по 
величині діючої площі водозбору (А − А1кр) 

n, n1 – степенні  коефіцієнти,  що  відповідно  відображають  редукцію 
максимального модуля стоку дощового паводку q1% 

n2 – степенной коефіцієнт,  що  визначається залежно від механічного 
складу грунтів

n1, n2, n3 – кількість членів однорідних елементів

n′ – кількість  років  спільних  спостережень  на  даній  річці  і  річках-
аналогах

q1, 

q2, ...qn

– середнє  значення  стоку  між  суміжними  ізолініями,  що 
перетинають водозбір

межq – середній  багаторічний  модуль  середньомеженного  стоку,  м3/
(с·км2), що приймають за даними річок-аналогів

qпідз – підземна  складова  зональних  значень  норми  модуля  стоку,  що 
визначена за різницею загального і поверхневого стоку, м3/(с⋅км2)

qпов – норма  модуля  поверхневого  стоку,  що  визначається по  річкам-
аналогам, м3/(с⋅км2)

q – модуль максимальної середньодобової витрати води, м3/(с⋅км2)

% ,aPq – модуль  максимальної  термінової  витрати  води  річки-аналога 
розрахункової ймовірності перевищення Р%, м3/(с⋅км2)
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Продовження таблиці

%
,Pq  qм – модуль  максимальної  середньодобової  витрати  води  відповідно 

для розрахункового гідрографа і гідрографа-моделі, м3/(с⋅км2) 

– модулі  максимальної  миттєвої  витрати  води  відповідно  для 
розрахункового гідрографа і гідрографа-моделі, м3/(с⋅км2)

1%q′ – відносний модуль максимальної миттєвої витрати води щорічної 
ймовірності перевищення Р = 1 %, м3/(с⋅км2)

q1%,а – модуль максимальної термінової витрати води річки-аналога   
щорічної ймовірності перевищення Р = 1 %, м3/(с⋅км2)        

q10% – модуль  максимальної  термінової  витрати  води  щорічної 
ймовірності перевищення Р = 10 %, м3/(с⋅км2)

q95%  – елементарний модуль мінімального 30-добового літньо-осіннього 
або зимового стоку, м3/(с·км2)

r – коефіцієнта автокореляції

t – тривалість весняної повені (дощового стоку), діб  

– тривалість  максимальної  добової  хвилі  весняної  повені,  доба  і 
менше

tс – тривалість літньо-осіннього періоду, діб

tп – тривалість підйому весняної повені (дощового паводку)

tкр –
критичні значення відношення 

R

B

σ

       ti, ti,м – ординати часу  відповідно  для  розрахункового  гідрографа  і 
гідрографа моделі

tm – загальна тривалість паводку, діб 

x, у – відносні ординати розрахункового гідрографа стоку води 

Грецькі великі букви

Ф5%, Ф50%, Ф95%  – нормовані  ординати  біноміальної  кривої  розподілу,  що 
відповідають обчисленому значенню коефіцієнта зкошеності S. 

Φ і Φа – відповідно  гідроморфометричний  параметр  русла  для 
досліджуваної річки і річки-аналога

Φск – гідроморфологічний параметр схилів 

Ω – площа дзеркала озера, км2

Грецькі малі букви

α1 – коефіцієнт, що враховує розташування лісу на водозборі

α – коефіцієнт, що залежить від відношення ∆H/hQ 
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Продовження таблиці

β – коефіцієнт,  що враховує  тип болот  і  переважаючий  механічний 
склад грунтів навколо болота і заболочених земель

– коефіцієнт, що визначається за даними спостережень на сусідніх 
озерах  з  близькими  співвідношеннями  морфометричних 
характеристик і режимом стоку з водойми       

– коефіцієнт,  що  приймають  при  розрахунку  тривалості  підйому 
дощового паводка в годинах

%Pγ і γм – коефіцієнт повноти γ відповідно для розрахункового гідрографа і 
гідрографа-моделі

δ, δа – коефіцієнти відповідно для досліджуваної річки і  річки-аналога, 
що враховують зниження максимальних витрат води проточними 
озерами 

δ2, δ2a  – коефіцієнти відповідно для досліджуваної річки і  річки-аналога, 
що враховують зниження максимальної  витрати води внаслідок 
заболоченості водозбору

δ – коефіцієнт, що враховує вплив водосховищ, ставків і  проточних 
озер

δ1, δ2 – коефіцієнти, що враховують зниження максимальних витрат води 
відповідно на залісенних і заболочених водозборах

NQε – відносна середньоквадратична похибка норми стоку, приведена до 
багаторічного періоду

η – коефіцієнт,  що  враховує  співвідношення  витрат  води  при 
переміщенні  льоду  і  льодоході  та  на  піку  весняної  повені  і 
неспівпадання  по  роках  цих  витрат  однієї  ймовірності 
перевищення   

λ – коефіцієнт форми гідрографа 

λ2; λ3 – статистики 

%P′λ – перехідний  коефіцієнт  від  шару  стоку  дощового  паводку 
ймовірності  перевищення  Р  = 1%  до  шарів  іншої  ймовірності 
перевищення

µ – коефіцієнт,  що  враховує  нерівність  статистичних  параметрів 
шарів стоку і максимальних витрат води

–   коефіцієнт зажорности або заторності річкової ділянки   

ρ – густота гідрографічної мережі, км/км2

ρр – густота руслової і ярово-балочної мережі водозбору, км/км2

σ – випадкова середньоквадратична похибка 

σ0  – випадкова відносна (у долях одиниці) середньоквадратична 
похибка

вихідних даних гідрологічних спостережень

VCσ – випадкові середньоквадратичні похибки коефіцієнтів варіації при 
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Cs = 2Cv
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Кінець таблиці

σn,σn,a – середньоквадратичні відхилення гідрологічної характеристики за 
спільний період n, років, відповідно для річки, що досліджується, і 
річки-аналога

Qσ – випадкова середньоквадратична похибка вибіркових  середніх 
значень

Rσ – середньоквадратична похибка коефіцієнта регресії

σN,a – середньоквадратичне  відхилення  гідрологічної  характеристики 
річки-аналога за N-річний період

τб – тривалість басейнового добігання, хв

τр – тривалість руслового добігання, хв

τск – тривалість схилового добігання, хв

 ϕ0 – збірний коефіцієнт стоку для водозбору 

ϕ – збірний коефіцієнт стоку 

ϕм – коефіцієнт,  що враховує  редукцію максимального модуля  стоку 
дощового паводка q1% із збільшенням площі водозбору А, км2

( )бτψ⋅67,16 – ордината кривої редукції опадів

ω – площа поперечного перерізу русла або заплави при відмітці рівня 
H, м2

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Інженерні гідрологічні розрахунки при проектуванні об’єктів будівництва 

або  окремі  їх  види  (роботи,  послуги)  повинні  виконуватися  спеціалізованими 

організаціями (за видами будівництва), що мають відповідні ліцензії.

5.2  При проектуванні гідротехнічних споруд, для забезпечення безпечної їх 

експлуатації необхідно виконувати вимоги «Технічного регламенту будівельних 

виробів,  будівель  і  споруд»,  Водного  та  Земельного кодексів  України, вимоги 

нормативних  документів  України  про  захист  навколишнього  природного 

середовища (ДБН А.2.1-1) та в галузі гідротехнічного будівництва (ДБН В 2.4-3, 

ДБН  В  2.4-1,  СНиП  2.06.05*,  СНиП  2.02.02,  СНиП  3.02.01,  СНиП  3.07.01), 

інженерного захисту територій,  будинків і  споруд від небезпечних геологічних 

процесів  (ДБН  В.1.1-3,  ДБН  В.1.1-24,  ДБН  В.1.1-25),  враховувати  зміни 

природних  умов,  які  можуть  привести  до  розвитку  і  активізації  негативних 

фізико-геологічних,  геодинамічних  процесів.  Заходи  щодо  охорони 

навколишнього середовища варто розробляти комплексно на основі прогнозу їх 
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зміни у зв'язку із будівництвом гідротехнічних споруд.

5.3 До основних гідрологічних характеристик відносять:

–  витрата води Q, м3/с;

–  об’єм стоку води W, м3;

–  модуль стоку води q, м3/с ∙ км2;

–  шар стоку води h, мм;

–  рівень води H, см.

5.4  Забезпеченість (ймовірність перевищення) розрахункових гідрологічних 

характеристик  для  кожного  виду  будівництва  встановлюється  нормативними 

документами  в  залежності  від  класу  наслідків  (відповідальності)  споруд,  що 

визначається  у  відповідності  з  ДБН В.1.2-14  з  уточненням для  гідротехнічних 

споруд – за ДБН В.2.4-3.

5.5 Визначення розрахункових гідрологічних характеристик слід виконувати 

по  однорідним  гідрологічним  рядам.  Воно повинно  грунтуватися  на  даних 

гідрометеорологічних  спостережень,  опублікованих  в  офіційних  документах  в 

галузі  гідрології,  а  також  на  даних  спостережень,  що  знаходяться  в  архівах 

спеціалізованих  підприємств,  вишукувальних,  проектних  та  інших організацій, 

включаючи  і  неопубліковані  дані  останніх  років  спостережень.  При  цьому 

необхідно вказати джерело, на основі якого отримана гідрологічна інформація, та 

провести оцінку достовірності і точності отриманих результатів.  

5.6 При  відсутності  даних  інженерно-гідрометеорологічних  спостережень 

для об’єкта проектування необхідно проводити гідрометеорологічні вишукування 

у відповідності з ДБН А.2.1-1.

        5.7  Дані гідрометричних спостережень необхідно перевірити, виконавши 

аналіз:

– повноти і надійності спостережень за  рівнями і витратами води, наявності 

даних про найвищі (миттєві і середньодобові) і найнижчі рівні води за час 

спостережень при вільному від льоду руслі, льодовому покриві, льодоході, 

заторі  льоду,  зарослому  водною  рослинністю  руслі,  підпорі  від 

розташованої нижче греблі, скиданнях води вище за гідрометричний створ, 

повноти врахування стоку води на заплавах і в протоках та ін.;

– ув'язки висотних відміток гідрологічних постів і рівнів води за весь період 

спостережень;
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– ув'язки річного і сезонного стоку води, розрахункових витрат і рівнів води 

в пунктах спостереження по довжині річки;

– повноти врахування стоку води на заплавах і в протоках;

–    обґрунтованості способів підрахунку стоку води по усереднених або по 

щорічних кривих витрат води або іншими методами;

– обґрунтованості  екстраполяції  кривих  витрат  води  до  найвищих  і 

найнижчих  рівнів,  а  також  точності  розрахунку  стоку  води  за  кривими 

витрат за рік, сезони, місяці, дні;

– необхідності  відновлення  спостережень,  пропущених  за  окремі  роки, 

місяці, дні;

– точністі  розрахунків  стоку  води  за  зимовий  і  перехідний  періоди, 

обґрунтованості  прийнятих  при  розрахунку  стоку  води  коефіцієнтів,  що 

враховують  заростання  русла  водною  рослинністю,  правильності  обліку 

деформації русла і змінного підпору;

– впливів господарської діяльності на річковий стік;

– однорідності даних спостережень;

– частоти  спостережень,  що  забезпечує  реєстрацію  екстремальних  рівнів 

(витрат) води.

        5.8 Для річок, в басейнах яких має місце інтенсивна господарська діяльність, 

необхідно проводити гідрологічниі ряди до однорідних умов.

Приведення стоку до однорідних умов виконується:

– регресивними методами з використанням парної і множинної кореляції;

– врдно-балансовими  методами   з  врахуванням  зміни  всіх  елементів  водного 

балансу.

Вибір  методів  визначають  наявністю  і  якістю  необхідної 

гідрометеорологічної  інформації.  При  комплексному  врахуванні  впливу  видів 

господарської  діяльності  застосовують  регресивні  методи,  а  при 

диференцірованному врахуванні  –  водно-балансові  методи.  Оцінка  надійності 

відновленого річкового стоку визначається статистичними методами.    

5.9 Приведення  річкового  стоку  до  однорідних умов  не  виконують,  якщо 

сумарне  значення  його  змін  не  виходить  за  межі  випадкової  середньої 

квадратичної похибки вихідних даних спостережень.

    5.10  При визначенні розрахункових гідрологічних характеристик необхідно 
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застосовувати, в залежності від наявності гідрологічних даних, наступні методи 

розрахунків:

–   при наявності даних гідрологічних спостережень – безпосередньо за цими 

даними;

–   при недостатності даних гідрологічних спостережень – шляхом приведення 

їх  до  багаторічного  періоду  по  даним  річок-аналогів  з  більш  довгими 

рядами спостережень;  

–    при відсутності даних гідрометричних спостережень – за формулами із 

застосуванням  даних  річок-аналогів  або  інтерполяцією,  основаною  на 

сукупності  даних  спостережень  всієї  мережі  гідрометричних  станцій  і 

постів даного району.

5.11  При  використанні декількох  незалежних (не  більше  трьох)  методів 

розрахунку остаточне розрахункове значення гідрологічної  характеристики (G), 

що розглядається, слід визначати за формулою: 

2
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i i
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∑
                                                                       (5.1)

  де  gi – значення  гідрологічної  характеристики,  що  розглядається, 
визначе- 
               не різними методами;

2
iσ – абсолютна дисперсія похибки розрахункових значень для кожного

        методу;
k – кількість методів.

5.12 При виборі річок-аналогів необхідно враховувати наступні вимоги:

– однотипність стоку ріки-аналога і річки, що досліджується;

– географічну близкість розташування водозборів;

– однорідність  умов  формування  стоку,  схожість  климатичних  умов, 

однотипність грунтів і  гідрогеологічних умов,  близьку степінь озерності, 

залісенності, заболоченості і розпахуваності водозбору;

– площі  водозбору  не  повинні  відрізнятись  більш  ніж  в  10  разів,  а  при 

проектуванні  об’єктів  меліоративного будівництва  і  невеликих  ставків  – 

більш ніж в 20 разів;

– відсутність  факторів,  що  впливають  на  природний  річний  стік 

(регулювання стоку, скидання води, вилучення стоку на зрошення та інші 
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потреби);

– середні висоти водозборів не повинні суттєво відрізнятися, для гірських  і 

передгірських районів слід враховувати експозицію схилу та гіпсометрію.

5.13 При проектуванні водогосподарських об’єктів допускають використання 

стохастичних моделей коливання стоку рік, що дозволяють моделювати штучні 

ряди  гідрометеорологічних  характеристик  необхідної  тривалості.  За  модель 

багаторічних  коливань  стоку  використовують  звичайний  ланцюг  Маркова 

(залежність  між  послідовними  членами  стокового  ряду  повністю 

характеризується коефіцієнтом кореляції між стоком суміжних років).

Моделювання  рядів  сезонних  (місячних)  значень  стоку  відбувається  на 

основі  періодичних  стохастичних  моделей  різного  ступеня  складності.  При 

наявності  тривалих  рядів  спостережень  допускається  використаня  метода 

фрагментів  з  врахуванням  залежності  внутрішньорічного  розподілу  стоку  від 

водності року.

      
6 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ГІДРОЛОГІЧНИХ                        

          ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ НАЯВНОСТІ ДАНИХ ГІДРОМЕТРИЧНИХ 
   СПОСТЕРЕЖЕНЬ

6.1 Загальні вказівки

       
6.1.1 Визначення розрахункових гідрологічних характеристик при наявності 

даних гідрометричних спостережень достатньої тривалості відбувається шляхом 

застосування  аналітичних  функцій  розподілу  щорічних  ймовірностей 

перевищення. 

6.1.2 Тривалість  періоду  спостережень  слід  вважати  достатньою,  якщо 

період,  що  розглядається,  репрезентативний,  а  відносна  середньоквадратична 

похибка розрахункового значення досліджуваної гідрологічної характеристики не 

перевищує 

10 % для річного і сезонного стоків і 20 % – для максимального і мінімального 

стоків.

6.1.3 Якщо  відносні  середньоквадратичні  похибки  перевищують  вказані 

межі,  необхідно  привести  гідрологічну  характеристику,  що  розлядається,  до 

багаторічного періоду відповідно до вказівок розділу 7.
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Порядок визначення аналітичних функцій розподілу щорічних ймовірностей 

перевищення  кривих  забезпеченостей  для  визначення  розрахункових 

гідрологічних характеристик при наявності даних гідрометричних спостережень 

наведено в додатку А.

6.1.4 Бічну  приточність  між суміжними створами  слід  визначати одним з 

наступних способів: 

– сумуванням витрат води притоків з урахуванням часу добігання, що впадають 

на ділянці між двома створами;

– за різницею середніх витрат води в нижньому і  верхньому створах ділянки 

річки; 

– методом руслового водного балансу;

– за модулем стоку, визначеному за картою для конкретної площі.

Обробку рядів бічної приточності здійснюють відповідно до вказівок розділу 

6 і даного додатку.

6.2 Річний стік води річок і його внутрішньорічний розподіл

6.2.1 При  визначенні  розрахункових  гідрологічних  характеристик  річного 

стоку  води  річок  і  його  внутрішньорічного  розподілу  необхідно  виконувати 

вимоги, викладені в 5.3 - 5.11, 6.1 та А.1-А.14 (додаток А). 

6.2.2 При визначенні розрахункового внутрішньорічного розподілу стоку при 

тривалості рядів спостережень n не менше 15 років використовують: 

– метод компоновки сезонів;

– метод середнього розподілу стоку по аналогії з розподілом реального року.

6.2.3 Внутрішньорічний розподіл стоку реального року може бути прийнято 

як розрахунковий, якщо ймовірність перевищення стоку за рік і  за лімітуючий 

період і сезон та мінімальної місячної витрати, близькі між собою і відповідають 

заданої, за умови проектування, ймовірності перевищення.

Розрахунки  внутрішньорічного  розподілу  стоку  річок  виконують  по 

водогосподарським рокам, розпочинаючи з першого місяця багатоводного сезону. 

В  окремих  випадках  можливе  виконання  розрахунків  внутрішньорічного 

розподілу стоку для гідрологічних років, що розпочинаються з першого місяця 

періоду накопичування вологи, або для календарних років.
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Залежно від типу водного режиму річки і переважаючого виду використання 

стоку річки водогосподарський рік ділять на два періоди, що розрізняються по 

тривалості: лімітуючий і нелімітуючий, а лімітуючий період, відповідно – на два 

сезони: лімітуючий і нелімітуючий. Межі сезонів призначають єдиними для усіх 

років, з округленням до місяця.

6.2.4 Внутрішньорічний розподіл стоку при розрахунку методом компоновки 

виконують,  виходячи  з  умови  рівності  ймовірностей  стоку  за  рік,  лімітуючий 

період і в середині його за лімітуючий сезон.

Розрахунковий внутрішньорічний розподіл місячного (а в окремих випадках 

– і  декадного)  стоку  визначають  для  водогосподарського  року  розрахункової 

ймовірності  перевищення  Pрозр,  відповідно  до  заданої  проектної  забезпеченості 

гарантованої  водовіддачі.  Тривалість  n багаторічного  періоду,  необхідна  для 

визначення  розрахункового  внутрішньорічного  розподілу  стоку,  повинна 

задовольняти вимогам 6.1.

При періоді спостережень  n від 15 до 30 років виділяють три групи років 

певної водності: багатоводна група років (P < 33,3 %),  середня по водності група 

років  (33,3 % ≤ P ≤ 66,7 %)  і маловодна група років P > 66,7 %).  При тривалості 

спостережень  більше  30  років,  виділяють  п'ять  груп:  дуже  багатоводна  група 

років  (P < 16,7 %),   багатоводна група років  (16,7 %  ≤ P < 33,3 %),  середня по 

водності група років (33,3 % ≤ P ≤ 66,7 %), маловодна група років (66,7 % < P ≤ 

83,3 %)  і дуже маловодна група років (P > 83,3 %).

В усіх методах розрахунку за значеннями стоку за окремі водогосподарські 

роки  (а  в  методах  компонування  і  реального  року  – і  за  розрахункові 

внутрішньорічні  інтервали  часу:  лімітуючий  період,  лімітуючий  сезон, 

нелімітуючий сезон, лімітуючий місяць та ін.) визначають розрахункові квантілі. 

Стандартними квантілями  кривих  розподілу  ймовірності  стоку  є  наступні:  для 

багатоводних років, періодів, сезонів і місяців – 1 %, 3 %, 5 %, 10 % та 25 %; для 

маловодних років, періодів, сезонів і місяців – 75 %, 90 %, 95 %, 97 % та 99 %; для 

середніх по водності років – 50 % .

6.2.5 Внутрішньорічний  розподіл  стоку,  при  розрахунку  за  методом 

компоновки,  визначають з  умови  рівності  ймовірностей перевищення  стоку  за 

водогосподарський  рік,  стоку  за  лімітуючий  період,  усередині  нього  –  за 
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лімітуючий  сезон  і  лімітуючий  місяць  за  відповідними аналітичними кривими 

розподілу стоку.

Значення стоку сезону, що не входить в лімітуючий період, визначаються 

за різницею між  стоком  за  рік  і  стоком  за  цей  період,  а  значення  стоку  за 

нелімітуючий сезон, що входить в лімітуючий період, – за різницею стоку цього 

періоду і сезону.

Розрахункові місячні значення стоку визначають як  добуток їх відносних 

значень  (долей  від  сезонного)  на  розрахункове  значення  стоку  відповідного 

сезону заданої ймовірності перевищення.  Ці розрахунки  виконують по сезонам 

для усіх місяців водогосподарського року. Відносний внутрішньорічний розподіл 

місячного стоку в долях (чи відсотках) від об'єму стоку за водогосподарський рік 

обчислюють  діленням  розрахункових  місячних  об'ємів  стоку  на  розрахункове 

річне його значення заданої ймовірності перевищення. 

6.2.6 Визначення  внутрішньорічного  розподілу  стоку  методом  реального 

року  грунтується  на  виборі  розрахункового  водогосподарського  року  з  числа 

фактичних  з  використанням  принципу  найбільшої  близькості  ймовірності 

перевищення  стоку  за  водогосподарський  рік,  лімітуючий  період,  лімітуючий 

сезон і лімітуючий місяць до розрахункової ймовірності перевищення. 

Розрахунковий  розподіл  стоку  в  цьому  методі  обчислюють  шляхом 

множення місячних долей стоку на річний об'єм стоку розрахункової ймовірності 

перевищення, що визначають за аналітичною кривою забезпеченості.

6.2.7 Метод  середніх  розподілів  стоку  за  водогосподарський  рік  заданої 

градації  водності  оснований  на  розрахунку  середніх  відносних  розподілів 

місячних  об'ємів  стоку  від  річної  їх  суми  шляхом  усереднювання  відносних 

значень стоку кожного i-го місяця за усі роки, що входять в ту або іншу градацію 

водності.  Ці  розподіли  є  типовими  для  кожної  окремої  групи  характерних  за 

водностю років.  Розрахунковий розподіл  місячного стоку  обчислюють шляхом 

множення місячних долей стоку  конкретної  градації водності на об'єм стоку за 

водогосподарський рік заданої ймовірності перевищення. Останній визначають за 

аналітичною кривою забезпеченості.

6.2.8 Визначення  розрахункового  внутрішньорічного  розподілу  добового 

річкового стоку води усередині року або характерного його періоду, незалежно 

від хронологічного ходу стоку, виконують шляхом побудови кривих тривалості 
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добових  витрат  води.   При  цьому  можуть  використовуватися  наступні  види 

кривих:

– середня багаторічна річна крива тривалості добових витрат води, що дає 

характеристику  середнього  багаторічного  типового  розподілу  добових 

витрат води;

− середня багаторічна крива тривалості добових витрат води за той або інший 

розрахунковий період року (навігаційний, вегетаційний тощо).

Вибір кривої визначають характером практичної задачі, що  вирішується. 

6.2.9 При зміні стоку води під впливом господарської діяльності потрібно 

відновити природний стік річок згідно з  5.4 цих Норм. За відновленими даними 

визначають розрахунковий внутрішньорічний розподіл стоку води і в результати 

розрахунків вносять відповідні зміни.

6.3 Максимальний стік води річок весняної повені і дощових паводків

6.3.1 Розрахункові  гідрологічні  характеристики максимального стоку  води 

річок весняної повені і дощових паводків слід визначати згідно з  6.1, А.1-А.13 

(додаток А) цих Норм.

6.3.2 Для  річок  з  тривалістю стояння максимальних витрат  води весняної 

повені і дощових паводків, що дорівнює добі і більше, розрахунок виконують за 

середньодобовими значеннями,  менше  ніж  доба – за терміновими витратами 

води. При проходженні максимальної витрати води між термінами спостережень 

його значення визначають на основі встановлення співвідношення між миттєвими 

і  середньодобовими  його  значеннями  за  даними  вимірів  інших  років  з 

найбільшими витратами води або за даними річок-аналогів.

6.3.3 При неможливості розподілення максимальних річних витрат води на 

максимальні  витрати  дощових  і  талих  вод,  допускається  побудова  кривих 

розподілу  щорічних  ймовірностей перевищення  максимальних  витрат  води 

незалежно від їх походження.

6.3.4 При  неоднорідності  максимальних  витрат  води  використовують 

складені криві  розподілу  (див. А.19 (додаток А) цих Норм). Допускають також 

застосування  усічених  розподілів,  які  розроблені  для  окремого  випадку,  – 

розподілення на дві однорідні сукупності  за медіанним значенням (розглядають 

тільки верхню частину кривої розподілу максимальних витрат води).
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6.3.5 Розрахункові  максимальні  витрати  води  зарегульованих  річок 

визначають,  виходячи  з  розрахункової максимальної  витрати  води  річки  в 

природному  незарегульованому  стані  з урахуванням  зміни стану в  результаті 

господарської  діяльності  у  басейні  річки  і  трансформації  водосховищами,  що 

проектуються або діють.

На річках з каскадним розташуванням гідровузлів розрахункові максимальні 

витрати  води  слід  визначати  з  урахуванням  впливу  вищерозташованих 

гідровузлів  на  приплив  до  розташованих  нижче  і  з  урахуванням бічної 

приточності між гідровузлами.  У тих випадках,  якщо максимальні витрати води 

зменшуються  в  результаті  часткової  акумуляції  стоку  у  водосховищі,  за 

розрахункові витрати слід приймати максимальні зарегульовані витрати води.

6.3.6 При пропуску весняних повеней (дощових паводків) через гідровузли, 

що  утворюють  каскад,  розрахункові  скидні  витрати  води  нижчерозташованих 

гідровузлів слід визначати з урахуванням впливу вищерозташованого гідровузла, 

а також бічної приточності з конкретних водозборів між гідровузлами, відповідно 

до  розрахункової  ймовірності перевищення  для  даного  нижчерозташованого 

гідровузла. Розрахунок максимальних витрат води бічної приточності виконують 

згідно з А.14 (додаток А) цих Норм.

6.3.7 Розрахункову щорічну ймовірність перевищення максимальних витрат 

води  встановлюють  на  основі  норм  проектування  річкових  гідротехнічних 

споруд,  захисних  споруд  на  водосховищах  і  в  нижньому  б'єфі  гідровузлів, 

гідротехнічних  споруд  меліоративних  систем  і  систем  водопостачання, 

включаючи  насосні  станції,  згідно  з  6.1,  А.1-А.4  (додаток  А)  цих  Норм,  ДБН 

В.2.4-1 та 

ДБН В.2.4-3.

6.3.8  Щорічні  ймовірності перевищення розрахункових максимальних  витрат 

води Р, %, що проходять через постійні гідротехнічні споруди гідровузла, а також 

для постійних гідротехнічних споруд у період їхньої тимчасової експлуатації в ході 

будівництва,  встановлюють залежно від класу наслідків (відповідальності)  споруд 

для двох розрахункових випадків – основного і перевірочного, які визначають згідно 

з таблицею 2.5 ДБН В.2.4-3. Призначення розрахункових максимальних витрат води 

для гідровузлів у каскаді, що проектують, проводять відповідно до таблиці 2.6 
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ДБН В.2.4-3. Класи наслідків (відповідальності)  гідротехнічних споруд залежно від 

соціально-економічної  відповідальності  і  наслідків  можливих  гідродинамічних 

аварій призначають згідно з таблицею 1 ДБН В.1.2-14.

Уточнення класу  наслідків  (відповідальності)  гідротехнічних  споруд  слід 

виконувати за їх технічними параметрами, соціально-економічною відповідальністю 

та умовами експлуатації згідно з додатком Г ДБН В.2.4-3. Остаточно клас наслідків 

(відповідальності) основних гідротехнічних споруд (крім обумовлених в 2.1.5, 2.1.7, 

2.1.8 ДБН В.2.4-3) слід приймати рівним найбільшому його значенню, прийнятому 

згідно з таблиці 1 ДБН В.1.2-14 або за додатком Г ДБН В.2.4-3. Замовник проекту 

гідротехнічних  споруд  при  належному  обґрунтуванні  може  своїм  рішенням 

підвищити клас наслідків (відповідальності) споруди в порівнянні із прийнятим.

Ймовірності  перевищення  розрахункових  максимальних  витрат  води  для 

періоду тимчасової експлуатації постійних гідротехнічних споруд визначають згідно 

з таблицею 2.7 ДБН В.2.4-3.

6.3.9 До значень розрахункових максимальних витрат води Q0,01% з ймовірністю 

перевищення 0,01 % для перевірочного розрахункового випадку у відповідності з 

ДБН  В.2.4-3  слід  додавати  гарантовану  поправку  ∆ Q0,01%,  що  визначають  за 

формулою:

                                                ,%01,0%01,0
%01,0

N

QE
Q

⋅⋅
=∆

α
                                   (6.1)

 де  α – коефіцієнт, що характеризує гідрологічну вивченість річки (приймають  

             рівним 1,0 для гідрологічно вивчених річок, якщо виконується  умова, яка 

наведена в 6.1 цих Норм, у всіх інших випадках – 1,5);

      N – число років спостережень з урахуванням приведення до багаторічного пе- 

             ріоду;

E0,01% – величина, що характеризує випадкову средньоквадратичнку похибку роз-

             рахункової витрати води щорічної ймовірності перевищення (Р = 0,01 %), 

               що визначають за таблицею В.4 (додаток В).

Поправку ∆ Q0,01% слід принимати рівною не більш ніж 20 %  від  значення 

максимальної витрати води Q0,01%.  Розрахункова  витрата,  яку  приймають  з 

урахуванням гарантованої поправки, не  повинна бути меньшою ніж найбільша 

витрата, що була спостережена.
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6.4 Мінімальний стік води річок

6.4.1 Основним  розрахунковим  параметром  є  мінімальна  30-добова  або 

средньомісячна витрата води в зимовий і (чи) літньо-осінній сезони. Мінімальна 

середньодобова  витрата  визначається  з  урахуванням  30-добової  мінімальної 

витрати. 

6.4.2 Розрахункові мінімальні витрати води річок визначають для зимового і 

літньо-осіннього сезонів. В цей розрахунок включають наступні характеристики: 

мінімальну середньодобову витрату,  мінімальну середньомісячну витрату за 

календарний місяць або за 30 діб, з найменшим стоком.

За  зимовий період  приймається час від  початку льодових явищ на річках 

даної території до початку весняної повені, за літньо-осінній період – від кінця 

повені до початку льодових явищ на річках.

6.4.3 Визначення  розрахункових  мінімальних  витрат  води  річок  слід 

виконувати згідно з 6.1, А.1-А.14 (додаток А) цих Норм. 

Мінімальна  добова  витрата  води,  як  правило,  співпадає  з  30-добовим 

(середньомісячним)  періодом  мінімального  стоку.  Однак,  на  річках  з  частими 

повенями їх строки можуть значно відрізнятися.

При  значних  розбіжностях  аналітичної  кривої  з  фактичними 

спостереженнями  застосовують  емпіричні  криві  розподілу  ймовірностей 

перевищення.

6.4.4 Для  розрахунків  використовують  мінімальні  середньодобові, 

середньомісячні або 30-добові (не календарні) витрати води, що спостерігалися в 

зимовий і (чи) літньо-осінній сезони.

Середньомісячні  мінімальні  витрати  використовують,  якщо  вони  не 

перевищують  30-добових  більш  ніж  на  10 %, інакше  застосовують  середні 

витрати води за 30 безперервних діб з найменшим стоком в даному сезоні. При 

частих  паводках  і  коротких  міжпаводових  періодах  30-добовий  період 

допускають скорочувати до 24 діб для запобігання включення паводкових витрат 

в період мінімального стоку.

6.4.5 Середньомеженний  стік  є  розрахунковим видом  стоку,  що  визначає 

умови спряження елементів регулюючої і провідної мережі меліоративних систем 

у вертикальній площині в період літньо-осінньої межені.
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6.4.6 За  середньомеженний  стік  приймається витрата  води  Qср.м,  м3/с,  за 

період  від  кінця  повені (але  не  пізніше  1  червня)  до  30  листопада,  що 

визначається за формулою:

,
с

1
о-л

м ср. t

Q
Q
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∑

==  

(6.2)

де∑
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Q
1

о-л – сума середньодобових витрат води за літньо-осінній період;

          tс – тривалість періоду, діб.

6.4.7 Середньомеженні витрати води розрахунковою щорічною ймовірністю 

перевищення визначаються згідно з 6.1, А.1-А.14 (додаток А)  цих Норм.

6.5 Найвищі рівні води річок і озер

6.5.1 Розрахункові  найвищі рівні  води річок в створі  поста визначають за 

аналітичною кривою розподілу ймовірностей перевищення щорічних найвищих 

миттєвих або термінових рівней води за період багаторічних спостережень. При 

неоднорідності  найвищих  рівнів  води  допускається  використання  емпіричних 

кривих ймовірностей розподілу.

6.5.2 Для річок, найвищі рівні яких спостерігаються в різні фази водного і 

льодового  режимів,  здійснюють  обробку  однорідних  рядів  рівнів,  що 

відповідають сніговій повені і дощовим паводкам, – при вільному стані русла, а 

також  максимальних  рівнів  –  при  зажорах  і  заторах,  осінньому  і  весняному 

льодоходах.  Ймовірність перевищення  найвищих  річних  рівнів  води  слід 

визначати згідно з  А.1 (додаток А) цих Норм. 

При  визначенні  ймовірності  перевищення  вищого  історичного  рівня, 

встановленого  за  даними  опитування  жителів  або  архівними джерелами, 

приймають кількість років, впродовж яких він не був перевищений.

6.5.3 Визначення розрахункових найвищих рівнів води озер слід робити за 

кривими  розподілу  щорічних  ймовірностей  перевищення  рівнів  тими  ж 

прийомами, що і для річок, враховуючи висоту вітрового нагону. 
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6.5.4 Розрахункові рівні вгору або вниз за течією річки, у разі вільного стану 

русла, переносять за одним з трьох способів:

– за кривими витрат води Q = f(H); 

– за кривими зв'язку відповідних рівнів води; 

– за поздовжнім профілем водної поверхні з урахуванням її уклону при високому 

рівні води.

Перенесення за допомогою кривих  Q = f(H) здійснюють на безприточних і 

малоприточних  ділянках  річок  значної  довжини,  якщо  для  опорного  створу  є 

надійна крива витрат води і дані багаторічних спостережень за стоком води, що 

дозволяють  визначити  максимальну  витрату  води  розрахункової  ймовірності 

перевищення. 

Спосіб  перенесення  розрахункового  найвищого  рівня  води  за  кривими 

зв'язку  відповідних  рівней  може  бути  застосований,  якщо  паралельними 

спостереженнями задіяно не менше 80 % багаторічної амплітуди коливання рівня 

води  в  опорному  створі  і  у  верхній  частині  кривої  виявили  досить  виразно 

надійний зв'язок. Зв'язок рівнів вважають задовільним, якщо коефіцієнт кореляції 

r ≥ 0,8.

Перенесення рівнів води по поздовжному профілю водної поверхні проводять в 

межах  невеликих  по  довжині  річкових  ділянок  (1км  -  3  км),  з  урахуванням 

залежності уклону від рівня в умовах режиму потока, що встановився. 

6.5.5 У гирлових і пригирлових ділянках річок в окремі фази їх режиму слід 

враховувати  можливість  підпору  води  з  боку  водоприймача.  Найвищі  рівні  в 

межах зон підпору переносять по кривій підпору.

6.5.6 Якщо найвищі рівні води приподають на період з льодовими явищами, 

то їх перенесення виконують за графіками зв'язку рівнів або за кривими Q = f(H) 

для  відкритого (вільного)  русла  і  витратами води,  м3/с,  що  визначають  за 

формулою:

,
льод

' %

% k

Q
Q P

P =                                                       (6.3)

де %PQ – витрата води в опорному створі, м3/с;

  льодk – коефіцієнт,  що  враховує  зниження  пропускної  спроможності 

потоку в    
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             результаті льодових явищ (льодоходу, льодоставу, скупчення льоду). 

Якщо  ділянка  проектування  за  умовами  льодового  режиму  більш  менш 

однорідна, то коефіцієнт льодk , що характеризує те або інше явище, може 

бути  прийнятий  однаковим  для  усіх  створів.  При  неоднорідному  льодовому 

режимі  враховують  відмінність  значень  льодk  від  створу  до  створу  і 

значення  цього  коефіцієнта  визначають  по  річках-аналогах  або  шляхом 

спеціальних польових досліджень і розрахунків.

6.5.7 Перенесення  найвищих  рівнів  води  озер  від  опорного  водомірного 

поста до інших постів роблять за графіками зв'язку рівнів води або безпосередньо 

за взаємно пов'язаними відмітками з урахуванням висоти накату хвиль і висоти 

вітрового нагону згідно з СНиП 2.06.04*.

6.5.8 Тривалість  стояння  високих  рівнів  води  встановлюють  за 

хронологічними  графіками  рівнів  води  в  період  повеней  і  паводків,  найбільш 

несприятливих за умовами затоплення і підтоплення території, що забудовується. 

Ймовірнісні  значення  тривалості  стояння  Тр% визначають  за  кривою 

забезпеченості  щорічної  тривалості  перевищення  тієї  або  іншої  відмітки 

затоплення  території.  З  урахуванням  отриманого  значення  Тр%  будують 

розрахунковий  графік  ходу  рівнів  по  моделі  однієї  з  тривалих  повеней,  що 

спостерігалися, або паводків. Перерахунок ординат і абсцис графіку виконують за 

допомогою перехідних коефіцієнтів Kн і KТ, що обчислюють за формулами:
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де %РН  і %РТ  – відповідно максимальний розрахунковий рівень води, см, і розра- 

                         хункова тривалість стояння рівня, діб; 

         Нм і Тм – відповідно максимальний рівень води, см, і тривалість для модель- 

                         ного графіка коливання рівня води, діб; 

               Нп.з – відмітка початку затоплення, м.
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      7 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ГІДРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИ- 
      СТИК ПРИ НЕДОСТАТНОСТІ ДАНИХ ГІДРОМЕТРИЧНИХ 
        СПОСТЕРЕЖЕНЬ

7.1 Загальні вказівки

7.1.1 При  недостатності  даних  гідрометричних  спостережень  параметри 

кривих розподілу ймовірностей гідрологічних характеристик, а також основних 

елементів  розрахункового  гідрографа  необхідно  приводити  до  багаторічного 

періоду із залученням даних спостережень пунктів-аналогів. 

Методи  приведення  рядів  гідрологічних  характеристик  до  багаторічного 

періоду з урахуванням матеріалів короткочасних (менше 6 років) спостережень, 

та впродовж 6 років і більше, наведені в додатку Б.

7.1.2 Приведення  даних  гідрологічних  характеристик  здійснюють  у 

випадках,  коли  середньоквадратична  похибка  розрахункового  значення 

гідрологічної характеристики превищує 10 % для річного і сезонного стоків, 20 % 

–  для  максимального  і  мінімального  стоків.  Випадкові  середньоквадратичні 

похибки визначають згідно з А.11 (додаток А) цих Норм.

7.1.3 Основні умови при виборі річок-аналогів приймають згідно з 5.8 цих 

норм. При виборі річки-аналога основним критерієм є наявність синхронності в 

коливаннях  річкового  стоку  розрахункового  створу  і  створів-аналогів,  які 

кількісно виражають через коефіцієнт парної або множинної (при одночасному 

використанні декількох аналогів) кореляції між стоком в цих річках.

7.1.4 При відновленні значень стоку за окремі роки і розрахунку параметрів і 

квантілів розподілу слід виконувати статистичну оцінку значущості  і  стійкості 

отриманих рішень з визначенням випадкових і систематичних похибок згідно з 

Б.2.1 (додаток Б) цих Норм.

7.1.5  При приведенні відновлення допускають використання гідрометричної 

інформації, а також метеорологичної та іншої інформації, період спостережень за 

якою перевищує період спостережень за даною гідрологічною характеристикою.

При залученні метеорологічної і іншій інформації можуть бути використані 

регіональні  залежності  даної  гідрологічної  характеристики  від  чинників,  що  її 

визначають.
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7.1.6 Приведення  гідрологічних  рядів  і  їх  параметрів  розподілу  до 

багаторічного  періоду,  як  правило,  здійснюють  аналітичними  методами.  Для 

попереднього  приведення  допускають  використання  графічних  і 

графоаналітичних методів. 

7.1.7 При розрахунку параметрів розподілу і значень стоку за окремі роки Qi 

з використанням аналітичних методів, основаних на регресійному аналізі, повинні 

виконуватися наступні умови:

                                 n′ ≥ (6 − 10), R ≥ Rкр, 
R

R

σ ≥ Sкр, 
R

B

σ ≥ tкр,                                     (7.1)

 де n′ – кількість спільних років спостережень в даній річці і річках-аналогах   

            (n′ ≥ 6 – при одній річці-аналогу, n′ ≥ 10 – при двох і більше річках-

            аналогах) або кількість річок-аналогів при відновленні із залученням коро- 

            ткочасних спостережень (n′  ≥ 6); 

      R – коефіцієнт парної або множинної кореляції між значеннями стоку дослі-

             джуваної річки і значеннями стоку в річках-аналогах; 

    Rкр – критичне значення коефіцієнта парної або множинної кореляції (як прави-

             ло r  ≥ 0,7); 

       B – коефіцієнт рівняння регресії; 

      Rσ – середньоквадратична похибка коефіцієнта регресії;

Sкр, tкр – відповідно критичні значення відношень 
R

R

σ  і 
R

B

σ   (як правило, більше або 

             рівні 2,0). 

Якщо хоч  би  один  з  коефіцієнтів  рівняння  регресії  не  задовольняє  умові 

(7.1), то це рівняння не використовують для приведення до багаторічного періоду.

7.2 Внутрішньорічний розподіл стоку

Ряди  спостережень  значень  стоку  за  водогосподарський  рік,  лімітуючий 

період, лімітуючий сезон, лімітуючий місяць і інші місяці року при недостатній їх 

тривалості  приводять  до  багаторічного  періоду  методами,  викладеними  в  7.1, 

Б.1.1-Б1.4, Б2.1-Б.2.4 (додаток Б) цих Норм і згідно з 8.3.1-8.3.3 цих Норм. Ряди 

початкові і приведені до багаторічного періоду слід перевіряти на однорідність. 

Внутрішньорічні  календарні  розподіли  місячного  (чи  декадного)  стоку  в 
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розрахунковому  створі  досліджуваної  річки  або  річки-аналога  визначають 

методами, викладеними в 6.2.2 - 6.2.9 цих Норм.

7.3 Найвищі рівні води річок і озер

7.3.1 На річках, де максимуми рівнів однозначно пов'язані з витратами води, 

екстраполяцію  емпіричної  кривої  забезпеченості  максимальних  рівнів  за  межі 

спостережувальних  значень  виконують  за  допомогою  аналітичних  функцій 

розподілу  ймовірностей  перевищення  витрат  води.  Для  цього  нетривалі  ряди 

витрат води приводять до багаторічного періоду згідно з 7.1, Б.1.1-Б1.4, Б2.1-Б.2.4 

(додаток Б) цих Норм. 

При неоднозначності залежності між витратами і рівнями води, викликаної 

впливом руслових і гідравлічних чинників, розрахунковий рівень води за межами 

значень, що зафіксовані при спостереженнях, визначають за кривою зв'язку рівня 

і  поперечного  перерізу  ω водного  потоку  через  значення  %
,Pω  отримані  за 

аналітичною функцією розподілу ймовірностей перевищення значень ω. 

У разі неоднозначності кривої витрат, обумовленої змінним підпором, для 

приведення  кривих  розподілу  щорічних  ймовірностей  перевищення 

максимальних рівнів води до багаторічного періоду використовують відхилення 

рівня  від  стандартної  (усередненою)  кривої  Q = f(H) або  від  нижньої  стійкої 

кривої.  При  цьому  до  розрахункового  рівня  води  заданої  забезпеченості  Нр%, 

визначеному за кривою Q = f(H)  через  %
,PQ   додають значення відхилення  ∆Нр%, 

отримане за умовним розподілом ∆Н при %
.PQ  

Якщо впродовж тривалого періоду спостерігається одностороннє зміщення 

кривої Q = f(H) вгору або вниз, то для екстраполяції максимальних рівнів води до 

відміток заданої ймовірності перевищення використовують відхилення рівня від 

кривої ω = f(H).

7.3.2 Ряд  заторних і  зажорних максимумів  рівня  можна подовжити,  якщо 

представити їх у вигляді суми рівня HQ, що відповідає в умовах вільного від льоду 

русла витраті води у момент вскриття (замерзання) річки, і перевищення над ним 

∆H.         

        Інтегральна  крива  розподілу  ймовірностей  максимальних  заторних 

(зажорных) рівнів співпадає при цьому в нижній частині з кривої забезпеченості 
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рівнів вскриття (замерзання). Точка з'єднання кривих відповідає повторюваності 

заторів (зажоров) льоду.

7.3.3 Розрахункові  рівні  води  озер  рідкісної  повторюваності  за  межами 

спостережувальних значень знаходять шляхом екстраполяції аналітичної кривої 

забезпеченості об'ємів води V в озері. Необхідні для цього координати залежності 

V = f(H) встановлюють шляхом виконання гідрометричних робіт.

7.4 Мінімальний стік води річок

У розрахунках мінімального стоку при невеликій кількості  років спільних 

спостережень (до 6 років) з річкою-аналогом для надійнішого виявлення зв'язку 

рекомендується використовувати значення витрат води за меженний період або за 

30 діб, або середньомісячні витрати води за усі місяці межені.

 8 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ГІДРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕ- 
РИСТИК ПРИ ВІДСУТНОСТІ ДАНИХ ГІДРОМЕТРИЧНИХ СПОСТЕ- 
РЕЖЕНЬ

8.1 Загальні вказівки

8.1.1 За відсутності даних гідрометричних спостережень в розрахунковому 

створі застосовують регіональні методи розрахунку гідрологічних характеристик, 

що  грунтуються  на  результатах  узагальнення  даних  гідрометеорологічних 

спостережень в районі проектування згідно з 5.5, 5.6 цих Норм.

Оцінку  точності  визначення  розрахункових  гідрологічних  характеристик 

здійснюють згідно з А.11 (додаток А) цих Норм.  Середньоквадратичну похибку 

розрахунку за регіональними залежностями визначають з урахуванням відхилень 

емпіричних точок від цих залежностей.

Разом  з  пропонованими  в  даному розділі  формулами  допускаться  при 

обгрунтуванні застосовувати інші регіональні схеми і методи. 

8.1.2 За відсутності  гідрометричних  спостережень в розрахунковому створі 

параметри  розподілу  і  розрахункові  значення  визначають  за  допомогою 

наступних основних методів:

- водного балансу;

- гідрологічної аналогії;

- усереднення в однорідному районі;
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- побудови карт ізоліній;

- побудови регіональних залежностей характеристик стоку від основних фізико-

географічних чинників водозборів;

-  побудови  залежностей  між  щорічними характеристиками  стоку і 

стокоформуючими чинниками.

8.1.3  Для відновлення багаторічних рядів гідрологічних характеристик при 

відсутності даних гідрометричних спостережень застосовують залежності стоку 

від стокоформуючих чинників, які будують для тривалих рядів на річках-аналогах 

в  однорідному  районі.  Це  дозволяє  визначати  параметри,  коефіцієнти  і 

стокоформуючі чинники інтерполяцією і переносити їх на невивчений район.

8.1.4 Загальні умови по вибору річок-аналогів приведені  згідно з 5.12 цих 

Норм. Для кожної гідрологічної характеристики повинні враховуватися додаткові 

умови, які приведені згідно з даним розділом. В якості однієї з основних умов є 

наявність досить тривалого ряду  спостережень на річці-аналогу (див. 6.1.1 цих 

Норм), який при недостатності спостережень приводять до багаторічного періоду 

згідно з розділом 7 та додатком Б цих Норм.

8.1.5 При статистичній однорідності параметрів розподілу в гідрологічному 

районі  розрахункове значення  характеристик  в  досліджуваному  створі  слід 

визначати  як  середнє  арифметичне  значення  для  річок-аналогів,  що  мають 

найбільш  тривалі  ряди  спостережень,  або  за приведеними до  багаторічного 

періоду  даними.  Однорідність  параметрів  розподілу  встановлюють  за 

статистичними критеріями однорідності згідно з 5.5 цих Норм.

8.1.6  Гідрографічні  характеристики  річки  і  її  водозбору  визначають  за 

новітніми топографічними картами, масштаби яких вибирають в залежності від 

розміру річки та рельєфу водозбору. Характер грунтів, степінь їх закарстованості, 

глибину  залягання  рівня  підземних  вод  визначають  за  спеціальними  картами 

(гідрогеологічними, грунтовими).      

8.2 Річний стік води річок

8.2.1 За  відсутності  спостережень  за  стоком  в  розрахунковому  створі 

параметри  розподілу  (середню  величину,  коефіцієнт  варіації,  відношення 

коефіцієнта  асиметрії  до  коефіцієнта  варіації  і  коефіцієнт  автокореляції) 

визначають за річками-аналогами. 
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У разі  неможливості  підібрати  річку-аналог  середнє  багаторічне  значення 

стоку (норму)  допускають  визначати  за картами ізоліній,  побудованими для 

досліджуваного району з урахуванням останніх років спостережень.

При  цьому  в  значення  середнього  багаторічного  стоку,  визначені  за 

районними картами,  слід  вводити  поправки  на  вплив  місцевих  азональних 

чинників. 

8.2.2 Середнє багаторічне значення стоку (у модулях або шарах стоку) для 

розрахункового  пункту (центру  тяжіння  водозбору)  визначають  лінійною 

інтерполяцією  між  ізолініями  стоку. При  перетині водозбору  декількома 

ізолініями, середньозважене значення стоку визначають за формулою:

                                    qcp = (q1 A1 + q2 A2 + ... + qn An) / A,                             (8.1)

де q1,  q2,  ...  qn – середнє значення стоку між суміжними ізолініями,  що 

перетинають водозбір;

А1, А2, ..., Ап – відповідні площі між ізолініями;

 А – загальна площа водозбору до розрахункового створу.

8.2.3 Середнє багаторічне значення стоку недосліджених гірських річок слід 

визначати за районними залежностями стоку від средньої висоти водозбору, 

встановленної для вивчених річок в районі досліджень.

З  метою  уточнення  среднього  багаторічного значення стоку окремих 

гірських річок за залежностями q  =  f ( H %),  складеними для достатньо крупних 

районів, використовують додаткові чинники (експозицію схилів та ін.).

8.2.4 Для малих потоків (площа водозбору менше 100 км2) норму стоку, 

м3 /(с⋅км2), визначають з урахуванням генетичних складових річкового стоку:

 ,підздрпов qkqq ⋅+=                                                (8.2)

 де qпов – норма модуля поверхневого стоку, що визначається по річкам-аналогам. 

                При неможливості підібрати річку-аналог, допускається визначати нор-

                му поверхневого стоку М, м3/(с⋅км2), за картами, побудованими для 

                досліджуваного району з урахуванням останніх років спостережень;

        kдр – коефіцієнт, що враховує неповне дренування підземних вод;

     qпідз – підземна складова зональних значень норми модуля стоку, що визначена 

                за різницею загального і поверхневого стоку, м3/(с⋅км2).
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В  середнє  багаторічне  значення  стоку  (норму),  визначене  за  районними 

картами,  слід  вводити  поправки  на  вплив  місцевих  азональних  чинників,  що 

враховують неповне дренування річками підземних вод, наявність карсту, виходів 

підземних  вод,  особливості  геологічної  будови  басейну,  характер  грунтів, 

пересихання річок, різницю у середніх висотах водозборів та інші особливості.

Розрахункам річного стоку малих водотоків повинне передувати їх польове 

обстеження на предмет встановлення виду живлення водотоку, наявності джерел 

на водозборі, виклинювань підземних вод, встановлення першої критичної площі 

A1кр,  тобто  площі  водозбору,  при  якій  водотік  починає  отримувати  підземне 

живлення.

Коефіцієнт, що враховує неповне дренування підземних вод kдр, обчислюють 

за формулою:

                                                   ( )[ ],1др

b

крAAathk −⋅=                                              (8.3)

де (A − A1кр ) − діюча площа водозбору, км2;

               а, b – коефіцієнти, залежні від величин критичної площі А1кр, що

                         обчислюють за формулами:

,8,0 -0,8
кр1Aa ⋅=  

(8.4)

.72,01 29,0
1
−⋅−= крAb  

(8.5)

У разі  неможливості  проведення  польового  обстеження,  величину  першої 

критичної площі допускають обчислювати за формулою:

,
i

5,198,0

T

Т
2кр1

L
A

⋅+=
ρ  

(8.6)

де ρ – густота гідрографічної мережі, км/км2;

   LТ  – довжина русла основного тальвега, км;

     іТ – уклон русла основного тальвега, ‰.

Для водозборів площею, меншою або рівною першій критичній, річний стік 

дорівнює поверхневому стоку kдр = 0.

8.2.5 Річну витрату розрахункової забезпеченості обчислюють за формулою:
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,P PQ qAk=                                                                  (8.7)

де q – середній багаторічний річний модуль стоку, м3/(c·км2);

     А – площа водозбору до розрахункового створу, км2;

    kP – модульний коефіцієнт розрахункової забезпеченості, визначений згідно з

           А.2-А.4 (додаток А) цих Норм.

8.2.6 При неможливості підібрати річку-аналог, значення коефіцієнта варіації 

Cv недосліджених річок допускають визначати за картами ізоліній, побудованими 

для досліджуваного району з урахуванням спостережень останніх років,  або за 

районними  емпіричними  формулами,  в  які  вводять  поправки  на  азональні 

чинники. 

Коефіцієнти варіації  за  районними емпіричними формулами визначають в 

залежності від середнього багаторічного значення стоку, площі водозбору річки 

або середньої висоти басейну (для гірських районів). 

Для  малих  потоків  при  визначенні  коефіцієнта  варіації Cv  вводять 

поправочний коефіциєнт ,
vCK обчислений за формулою:

                                      ( ) ( )  ,13,5exp8.41 кр1
n

VC AACK
V

+−⋅⋅−⋅+=  

(8.8)

де Cv – коефіцієнт варіації, визначений за картою ізоліній;

      n – показник степені, що визначають за формулою: 

0,83 1,1.vn C= −                                                           (8.9)

При А = А1кр, поправочний коефіцієнт приймають рівним одиниці.

Ефективність регіональних залежностей визначають згідно з 7.1.1 цих Норм.

8.2.7 Коефіцієнт асиметрії встановлюють згідно з А.6 (додаток А) цих Норм.

8.2.8 За відсутності даних спостережень за річним стоком в розрахунковому 

створі  допускають  застосовувати  емпіричні  залежності  від  метеорологічних  і 

інших чинників.

8.3 Внутрішньорічний розподіл стоку

8.3.1 Для невивченої річки внутрішньорічний розподіл стоку приймають по 

річці-аналогу. Відносні значення стоку заданої ймовірності перевищення за усі 

місяці  водогосподарського  року  і  відповідної  градації  водності  визначають 

шляхом розрахунку за даними досить тривалих спостережень на річці-аналогу. 
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Річку-аналог  призначають  за  результатами  спостережень при  інженерно-

гідрометеорологічних  дослідженнях  (одночасні  виміри  рівнів  і  витрат  води  на 

обох річках). Якщо в процесі досліджень встановлена різна  степінь дренування 

підземних  вод  на  річці-аналогу  і  досліджуваній  річці,  то  цей  факт  слід 

враховувати при переході  від норми стоку року і  сезонів для річки-аналога до 

відповідних значень для досліджуваної річки. 

При  приведенні  місячного,  сезонного  і  річного  стоку  до  багаторічного 

періоду використовують рекомендації згідно з розділом 7 і додатком Б цих Норм. 

Визначення  розрахункового  внутрішньорічного  розподілу  стоку  по  кожній  з 

річок-аналогів роблять згідно з 6.2 цих Норм.

8.3.2 За  відсутності  надійних  річок-аналогів  внутрішньорічний  розподіл 

стоку  по  місяцях  роблять  шляхом  співставлення районної  схеми 

внутрішньорічного розподілу стоку  за результатами розрахунків по групі річок-

аналогів, а також за типовими районними схемами. 

8.3.3 Побудову середньої  багаторічної  кривої  тривалості  добових  витрат 

води  виконують методом  аналогії.  Середню  багаторічну  криву  тривалості, 

побудовану для річки-аналога  у  відносних значеннях (у  долях від  її  середньої 

багаторічної річної витрати води), переносять на невивчену річку з урахуванням 

норми стоку невивченої річки, отриманої згідно з 8.2 цих Норм.

8.4 Максимальний стік води річок

8.4.1 Методи визначення розрахункових характеристик максимального стоку 

весняної повені і дощових паводків поділяють на наступні:

а) за наявності однієї або декількох річок-аналогів;

б) за відсутності річок-аналогів.

Значення  параметрів  і  коефіцієнтів  в  розрахункових  формулах  слід 

уточнювати  на  основі  використання  гідрометеорологічної  інформації  за  увесь 

період спостережень, включаючи останні роки, згідно з 5.7 цих Норм.

8.4.2 Вибір річок-аналогів слід робити згідно з 5.12 цих Норм, а також при 

дотриманні умов:

a
0,56 0,56

a

,
LL

A A
≈                                                              (8.10)

0,50 0,50
a a ,iA i A≈                                                             (8.11)
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де L; La – відповідно довжина досліджуваної річки і річки-аналога, км; 

      i; ia – відповідно уклон водної поверхні досліджуваної річки і річки-аналога,  

                ‰; 

  А і Аа – відповідно площа водозборів досліджуваної річки і річки-аналога, км2.

8.4.3 При  використанні  декількох (але  не  більше  трьох)  незалежних 

регіональних  методів  і  схем  розрахунку  максимального  стоку,  остаточне 

розрахункове значення даного параметра приймають згідно з 5.11 цих Норм.

8.5 Максимальний стік води річок весняної повені

8.5.1 Методи розрахунку максимальних витрат води річок весняної повені, 

викладені в даному розділі, слід застосовувати при розрахунку для водозборів з 

площами від малих (менше 1 км2) до 20 000 км2.

8.5.2 За  наявності  річок-аналогів  розрахункову максимальну витрату води 

весняної повені %
,PQ м3/с, заданої щорічної ймовірністі перевищення, обчислюють 

за редукційною формулою:

                           ( ) A
AA

hK
Q n

p
p ⋅

+
⋅⋅⋅⋅⋅

=
1

%

%

1

210 δδδµ
,                                                 (8.12)

де Ko – параметр, що характеризує дружність весняної повені, який розраховують 

             як середнє арифметичне зі значень, визначених за даними декількох річок-

             аналогів зворотним шляхом згідно з формули (8.12);

     %Ph – розрахунковий шар сумарного весняного стоку (без зрізки грунтового 

             живлення) стоку, мм, щорічної ймовірністі перевищення Р%;

      µ – коефіцієнт, що враховує нерівність статистичних параметрів шарів стоку і 

             максимальних витрат води (таблиця Г.1, додаток Г);

       δ – коефіцієнт, що враховує вплив водосховищ, ставків і проточних озер;

δ1, δ2 – коефіцієнти, що враховують зниження максимальних витрат води відпові-

             дно на залісенних і заболочених водозборах.

    А1 – додаткова площа водозбору, що враховує зниження редукції, км2  (таблиця 

            Г.2, додаток Г);

     n1 – показник ступеня редукції, що приймають за таблицею Г.2, додатку Г. 
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При  відповідному  обгрунтуванні  у  формулу (8.12)  допускають  вводити 

додаткові параметри,  що враховують вплив природних і  штучних чинників  на 

формування максимального стоку води річок весняної повені.

Допускають  визначати  параметр  Ko за регіональними залежностями, 

встановленими для  меліорированих  водозборів  у  зв'язку  з  відмінністю 

формування  максимального  стоку  на  природних водозборах  і  водозборах 

меліоративної мережі і неможливістю підбору аналогів для визначення параметра 

Ko як  середнього  арифметичного  зі  значень,  визначених  за  даними  декількох 

річок-аналогів зворотним шляхом.

8.5.3 Розрахунковий шар стоку hp%, мм, визначають наступними методами:

– за даними річок-аналогів; 

– залежно від коефіцієнта варіації vC  і співвідношення ,s

v

C

C  а також середнього ба- 

   гаторічного шару стоку весняної повені ho.

8.5.4 Середній багаторічний шар весняного стоку ho, мм і коефіцієнт варіації 

шару  стоку  Cv слід  визначати  за  даними  річок-аналогів  або  інтерполяцією  за 

картами, побудованими для досліджуваного району з урахуванням останніх років 

спостережень  з  врахуванням  поправок  на  вплив  місцевих  чинників  (полощі 

водозбору, озерності, залісенності, зоболоченності і розпаханності водозбору), що 

відрізняються від зональних чинників.

При великих площах значення ho і Cv отримують за аналогією із створами на 

даному водозборі, що мають багаторічні спостереження.

В степній зоні в значення середнього багаторічного шару весняного стоку ho, 

мм слід вводити поправочні коефіцієнти, наведені в таблиці Г.3 додатку Г.  

Для малих рівнинних річок площею А<200  км2 лісостепної,  степної  та 

посушливих степів середній багаторічний шар весняного стоку ho
 слід визначати 

по  інтерполяції  з  введенням  поправочних  коефіцієнтів  ,  що  визначають  за 

формулами:

а) для лісостепної зони при середніх уклонах водозбору iв ≤70 ‰

                                            k’=0,18 (iв+1)0,45.                                                     (8.13)

Для річок із середніми уклонами iв>70 ‰ значення k’ приймають рівним 

одиниці;

б) для посушливих степів і степної зони 
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                                            k’=0,15 (iв+1)0,80.                                                     (8.14)

8.5.5  При наявності  озер,  розташованих  в  басейні  річки,  у  величину 

середнього  багаторічного  шару  весняного  стоку  ho,  визначену  по інтерполяції, 

слід вводити коефіцієнт зниження шару стоку весняної повені, що визначається за 

таблицею Г.4, додатку Г. 

8.5.6  Для  річок  з  площами  водозбору  менш  ніж  200  км2 в  значення  Cv, 

отримані  за  картою  ізоліній,  слід  вводити  поправочний  коефіцієнт  ,
vCk  що 

враховує величину площі водозбору і обчислюють за формулою:

1,3 0,0014 .
vCk A= −                                                    (8.15)

        Уточнення величини поправочних коефіцієнтів до Cv допускається 

проводити за регіональними залежностями Cv=f (A) для рівнинних річок і 

)( Bv HfC = – для гірських річок, де  BH – середня висота водозбору, м.

8.5.7  Розрахункове  значення  відношення  коефіцієнта  асиметрії  до 

коефіцієнта варіації s

v

C

C  встановлюють згідно з А.6 (додаток А) цих Норм.

8.5.7 Коефіцієнт δ,  що  враховує  зниження  максимального  стоку  річок, 

зарегульованих проточными озерами, обчислюють за формулою:

,
1

1

озAс ⋅+
=δ  

(8.16)

де c – коефіцієнт, що приймають залежно від середнього багаторічного шару 

          весняного стоку hо за таблицею Г.4, додатку Г;

 Аоз – середньозважена озерність водозбору, %, яку обчислюють за формулою:

,100
2

1
оз ⋅

⋅
=

∑
=

A

AS
A

n

i
ii  

(8.17)

де Si – площа дзеркал озер, км2;

    Аi – площа водозборів озер, км2.

При наявності в басейні озер, розташованих поза головного русла і основних 

притоків, величину коефіцієнта δ слід приймати для Аоз: менше 2 % – δ=1,0; 

більше 2 % – δ=0,8. 
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Якщо річка і її притоки витікають з озер, водозбори яких займають значну 

частину площі  водозбору  річки  î çA′  > 50  %,  то  середньозважену  озерность  Аоз  

обчислюють за формулою:

( )
,

92,0

2'
оз

оз

−= A
A  

(8.18)

де /
озA – відносна озерность, %, яку обчислюють за формулою:

.
100

1/
оз A

S
A

n

i
i∑

=
⋅

=                                                     (8.19)

Якщо озера  розташовані  на  водозборі  поза  головним руслом і  основними 

притоками, значення δ слід приймати  рівним 0,8 незалежно від степені озерності.

        Коефіцієнт  δ,  що  враховує  зниження  максимального  стоку  річок, 

зарегульованих  водосховищами,  визначається  з  врахуванням  проектних 

матеріалів і експлуатаційних даних. 

Вплив ставків, що регулюють меженний стік, при розрахунку максимальних 

витрат води ймовірністю перевищення  P < 5%  не враховують, а при  P ≥ 5 % 

допускають зменшення розрахункового значення витрати води до 10 %.

8.5.8 Коефіцієнт  δ1,  що  враховує  зниження  максимальної  витрати  води  в 

залісенних водозборах, обчислюють за формулою:

( ) ,
1 2

л

1
1 nA +

= αδ                                                      (8.20)

де α1 – коефіцієнт, що враховує розташування лісу на водозборі (визначають   

             згідно з таблиці Г.5 (додаток Г);

      n2  – коефіцієнт редукції, що приймають по таблиці Г.5 (додаток Г);

     Ал – залісенність водозбору, %.

При відносній залісенності Ал < 3 % чи при проточній озерности Аоз > 20 % 

коефіцієнт δ1 приймають рівним одиниці, при Ал > 30 %, α1 = 1,0.

8.5.9 Коефіцієнт  δ2,  що  враховує  зниження  максимальної  витрати  води 

заболочених водозборів, обчислюють за формулою:

( ),11,0lg1 б2 +⋅⋅−= Aβδ  

(8.21)

де β – коефіцієнт, що враховує тип болот і переважаючий механічний склад  
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           грунтів навколо болота і заболочених земель (визначають згідно з таблиці 

           Г.6 (додаток Г);

   Аб – відносна заболоченість водозбору, %.

Озера,  всередені  болот,  розосереджені  по  водозбору  і  розташовані  поза 

головним руслом і основних притоків, слід включати в значення відносної площі 

болот.

При  заболоченості  менше  3 %  чи проточній середньозваженій озерності 

більше 6 %  коефіцієнт δ2 приймають  рівним  одиниці. Для  гірських  річок 

коефіцієнти δ1 і δ2 приймають рівним 1,0.

Витрати води весняної повені малих річок при відповідному обгрунтуванні 

допускають визначати за спрощеними генетичними формулами.

8.6 Максимальний стік води річок дощових паводків

8.6.1 Вибір  типу  розрахункової  формули  по  визначенню  максимальної 

термінової витрати води дощового паводку заданої ймовірності перевищення %PQ  

приведений в таблиці Д.1 (додаток Д).

8.6.2 Розрахункова формула I типу (редукційна) для визначення, %max, ,PQ  м3/с, 

за наявності однієї або декількох річок-аналогів має вигляд:

% %

2
max, ,a ì

a 2a

,P PQ q A
δδ= ⋅ ϕ ⋅ ⋅

δ δ                                           (8.20)

де % ,aPq  – модуль максимальної термінової витрати води річки-аналога розрахун-

               кової ймовірності перевищення Р%, м3/(с⋅км2) обчислюють за  форму-

               лою:

%

%

,a

,a
a

,P

P

Q
q

A
=                                                              (8.21)

де % ,aPQ – максимальна витрата води дощового паводку ймовірностю перевищення 

                 Р%, м3/с;

         Аа – площа водозбору річки-аналога, км2;

        ϕм – коефіцієнт, що враховує редукцію максимального модуля стоку дощово-

                го паводка q1% із збільшенням площі водозбору А, км2, або тривалості 

                часу руслового добігання ( pτ , хв); розраховують в залежності від зна- 
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                чення коефіцієнта kФ, що представляє співвідношення коефіцієнтів фор-

     ми водозбору досліджуваної річки і річки-аналога;                

     δ, δа – коефіцієнти відповідно для досліджуваної річки і річки-аналога, що вра- 

                ховують зниження максимальних витрат води проточними озерами (виз- 

                начають згідно з формули (8.16): при с = 0,2 – для лісної і лісостепної  

                зон і при с=0,4 – для степної зони, за наявності відомостей тільки про

                відносну озерність – с = 0,11);

 δ2, δ2a  – коефіцієнти відповідно для досліджуваної річки і річки-аналога, що вра-

               ховують зниження максимальної витрати води внаслідок заболоченості   

               водозбору (обчислюють згідно з формули (8.21) при β = 0,5).

Коефіцієнт kФ обчислюють за формулою:

,
A а

0,56

0,56
а

Ф L

AL
k

⋅
⋅≈                                                      (8.22)

де L і Lа – відповідно гідрографічна довжина потоку для досліджуваної річки і 

                   річки-аналога, км; 

     А і Аа – відповідно площа водозбору для досліджуваної річки і річки-аналога, 

                   км2.

Значення коефіцієнта ϕм визначають за формулою:
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де Φ і Φа – відповідно гідроморфометрична характеристика русла для дослід-

                   жуваної річки і річки-аналога, яку обчислюють за формулою:

1/3 1/4

1000
,

p p

L

m i A
Φ =                                                           (8.24)

      де mp – гідравлічний параметр, що характеризує стан і шорсткість русла водо- 

                   току (визначають згідно з таблиці Д.2 (додаток Д);

             ip – середньозважений уклон русла водотоку, ‰; 

       n і n1 – степенні коефіцієнти, що відображають редукцію максимального 

                    модуля стоку дощового паводку q1%  відповідно зі збільшенням площі
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                    водозбору А, км2, та часу руслового добігання pτ .

Для визначення значень n і n1 будують залежності )(%1 Afq = і )(%1 pfq τ= на 

логоріфмічній клітчаті, по яким визначають значення степенних коефіцієнтів n та 

n1,  які  є  тангенс  кута  нахилу  прямої,  відображаючої  в  середньому  тенденцію 

зменшення максимального модуля стоку із збільшенням площі водозбору  А або 

часу руслового добігання pτ . Для деяких річок значення n і n1 наведені в таблиці 

Д.3 (додаток Д).

8.6.3 Розрахункову максимальну термінову витрату води дощового паводку 

визначають  згідно  з  формули  (7.20)  за  наявності  однієї  або  декількох  річок-

аналогів  з  урахуванням  отриманих  значень  n і  n1 і  формул  для  врахування 

регулюючого впливу природних і штучних чинників. 

8.6.4 За  наявності  значень  степенних  коефіцієнтів  n і  n1,  а  також 

розрахункових формул по визначенню поправочних коефіцієнтів  δ,  δа,  δ2 і δ2а,, 

отриманих на основі регіональних узагальнень, допускають їх використання при 

виконанні розрахунків згідно з формули (7.20).

8.6.5 Максимальні миттєві витрати води дощових паводків  %max, ,PQ  м3/с, при 

неможливості підібрати річку-аналог визначають за формулою II типу:

                                     AAqQ P
n

P
⋅⋅⋅⋅⋅⋅=

%%
32200max,

)/200( λδδδ ,                              (8.25)

де q200 – модуль максимальної термінової витрати води щорічної ймовірності пе-

               ревищення Р = 1 % приведеної до умовної площі водозбору, рівній 200 

               км2 при δ=δ2=δ3=1,0, що визначають для річки, що досліджується, при 

               наявності регіональної карти параметра q200, а при її відсутності – інтер-

               поляцією між даними спостережень сусідніх гідрологічно вивчених 

               річок в досліджуваному районі; для річок передгірських та гірських ра

               йонів q200 визначають на основі аналізу графіка залежності )(200 Hfq = , 

де 

               H – середня висота водозбору, м; 

        δ3 – поправочний коефіцієнт, що враховує зміну параметра q200 із збільшен-

               ням середньої висоти водозбору H , м, в гірських і передгірських райо-

               нах, що визначається за даними гідрологічно вивчених річок; 

       %Pλ – перехідний коефіцієнт від максимальних термінових витрат води щоріч-

               ної ймовірності перевищення Р = 1 % до значень іншої ймовірності пе-
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               ревищення Р < 25 % (призначають за даними гідрологічно вивчених рі-

              чок в досліджуваному районі на основі встановлення співвідношення згі-

              дно з  (8.26) або за значеннями  таблиці Д.4 (додаток Д), або обчислюють 

за формулою:

           %1

%

% Q

QP
P =λ

 .                                                     (8.26)

Поправочні коефіцієнти δ та δ2 допускають визначати за формулами 

відповідно 8.16 та 8.21. 

8.6.6 Визначення  максимальної  миттєвої  витрати  води  дощових  паводків 

%max, ,PQ  м3/с, на водозборах площею менш ніж 200 км2 проводять за розрахунковою 

формулою III типу:

% %max, 1% 1% ,P PQ q H A′ ′= ϕ δλ                                               (8.27)

де 1%q′ – відносний модуль максимальної миттєвої витрати води щорічної ймовір-

             ності перевищення Р = 1 %, м3/(с⋅км2), обчислюють за формулою: 

1%
1%

1%

,
q

q
H

′ =
′ϕ                                                              (8.28)

              та визначають для досліджуваного району залежно від гідроморфомет-

              ричної характеристики русла Φр і тривалість схилового добігання τ ск, хв, 

              та району розташування досліджуваної річки за даними, приведеними в 

              таблиці Д.5 (додаток Д);

       ϕ – збірний коефіцієнт стоку; 

     1%H ′ – максимальний добовий шар опадів ймовірності перевищення Р = 1% мм;  

              визначають за даними найближчих метеорологічних станцій, що мають 

              найбільшу тривалість спостережень;

%Pλ , δ, А – ті ж самі, що у формулі 8. 25.

Гідроморфометричну характеристику русла  досліджуваної  річки  Φр 

обчислюють за формулою:

( ) .
1000

41/
%1

4131 HAim

L
Ф

pp

Р
⋅⋅⋅⋅

⋅=
ϕ ,                             (8.29)

де mp, ip, А –  ті ж самі, що у формулі 8.24. 
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8.6.7 Збірний коефіцієнт  стоку  ϕ для  рівнинних річок  за  наявності  річок-

аналогів обчислюють за формулою

                                   ( ) ,
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1

16,67

32
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⋅⋅⋅
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δτψ
ϕ                        (8.30)

       де q1%,а – модуль максимальної термінової витрати води річки-аналога   

                       щорічної ймовірності перевищення Р = 1 %, м3/(с⋅км2);

        icк, icк,а – відповідно середній уклон схилів досліджуваної річки і річки- 

                       аналога, ‰; 

                n2 – степеневий коефіцієнт, що визначають залежно від грунтів і приро 

                       дної зони, приведений в таблиці Д.6 (додаток Д);

    n3 – степенний коефіцієнт, що приймають для лісної зони рівним 0,07, 

                       для інших – зон 0,11;

( )бτψ⋅67,16  – величини ординат кривої редукції опадів, приведені в таблиці Д.7 

                       (додаток Д);

                τб – тривалість басейнового добігання, хв, обчислюють за формулою

,2,1 1,1
скрб τττ +⋅=                                                 (8.31)

          де τр – тривалість руслового добігання, хв, обчислюють за формулою 

p 1/3 1/4 1/4
1%

1000
,

p p

L

m i A q
τ =                                                   (8.32)

            τск   – тривалість схилового добігання, хв, допускають приймати для водо-

                      токів в залежності від природної зони: 

                      лісна зона:

                       60 хв. – при заболоченості менше 20%;

                      100 хв. – при заболоченості від 20% до 40%;

                      50 хв. – при заболоченості більше 40%.

                      лісостепна зона – 60 хв.        

           степна зона і посушливі степи – 30 хв.; 

                      гірськи і передгірські райони – 10 хв.                     

За наявності річок-аналогів τск, хв, приймають за таблицею Д.8 (додаток Д) в 

залежності  від  гідроморфологічного  параметра  схилів  Φск,  що  обчислюють  за 

формулою:
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,
1000

/
%1

41
скск

ск

Him

L
Фск

⋅⋅⋅

⋅
=

ϕ
                                       (8.33)

де Lск – середня довжина безруслових схилів водозбору, км, яку обчислюють за  

             формулою: 

         ,
1

ск
р

L
ργ ⋅

=                                                  (8.34)

де   ρр – густота руслової і ярово-балочної мережі водозбору, км/км2;

         γ – коефіцієнт, що приймають для односкатних схилів рівним 0,9, для двох- 

              скатних – 1,8;

     mcк – коефіцієнт, що характеризує шорсткість схилів водозборів; приймають 

               за таблицею Д.9 (додаток Д);

       icк – середній уклон склона, ‰;

       ϕ  –  збірний коефіцієнт стоку;

       1%H ′ – максимальний добовий шар опадів ймовірності перевищення Р = 1% мм.

8.6.8 При наявності річки-аналога збірний коефіцієнт стоку ϕ обчислюють за 

формулою 8.30, за відсутності річок-аналогів – за формулою:
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ск02
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⋅

+
⋅= ϕϕ                                          (8.35)

де ϕ0 – збірний коефіцієнт стоку для умовного водозбору площею А, рівною 10 

             км2, із середнім уклоном iв, рівним 50 ‰, приймають  залежно від механі-

             чного складу грунтів за «Посібником по визначенню розрахункових гід-

             рологічних характеристик» або таблицею Д.6 (додаток Д); для гірських 

             річок Карпат значення ϕ приймають за таблицею Д.10 (додаток Д).

     с2 – емпірічний коефіцієнт, що приймають для лісної зони рівним 1,2; для ін-

             ших зон – 1,3.

Для  середнього  уклону  водозбору  iв≥150  ‰  збірний  коефіцієнт  ϕ 

обчислюють  за  формулою (8.35)  при  iв =150  ‰,  а  для  водотоків  із  середнім 

уклоном схилів менш ніж 15 ‰ – при iв, рівним 15 ‰. 

При різній крутизні схилів або значній строкатості  грунтів,  що складають 

досліджуваний  водозбір,  збірний  коефіцієнт  стоку  ϕ приймають  як 

середньозважене значення.
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8.6.9 Величини  шарів  дощового  стоку  за  наявності  річок-аналогів 

приймають,  незалежно  від  площі водозбору  річок,  рівними  величинам 

розрахункових шарів дощового стоку аналогів.

Розрахунковий шар дощового паводку %Ph  для водозборів площею більше 50 

км2 за відсутності річок-аналогів слід обчислювати за формулою:

                                               
aA

A
aPP k

k
hh

,
,%,%

⋅= ,                                               (8.36)

де  aPh ,% – шар дожового паводка розрахункової ймовірності перевищення P%, мм; 

                приймають за даними річки-аналога або за картою, побудованою для 

                гідрологічно вивчених річок при 1, =aAA kk ;

kA, kA,a – емпірічні коефіцієнти, що враховують редукцію (зменшення) шару до-

               щового паводка із збільшенням площі водозбору в посушливих районах  

               відповідно для досліджуваної річки і річки-аналога; встановлюютьна ос-

               нові досліджень залежності aPh ,% =f (A) або за таблицею Д.11 (додаток Д). 

Розрахунковий шар дощового паводку %Ph  для водозборів площею менш ніж 

50  км2 при  наявності  річок-аналогів  приблизно  такою  самою  площею  слід 

приймати рівним розрахунковим шарам річок-аналогів.  

При  відсутності  річок-аналогів  розрахунковий  шар  дощового  паводку  %Ph  

слід обчислювати за формулою: 

                                      %%1% .)150( PбP Hхвh λϕτψ ′⋅′⋅⋅== ,                                       (8.37)

де %)150( Pб HHхв ττψ == – відносна інтенсивність опадів; приймають для водо-

                                               зборів площею менш ніж 1 км2 степної і лісостепної 

                                               зон за таблицею Д.7 (додаток Д). Для інших водозбо-

                                                рів значення )150( хвб =τψ приймають рівним 1,0;

                                       ϕ  –  збірний коефіцієнт стоку;

                                       %P′λ – перехідний коефіцієнт від шару стоку дощового па-

                                               водку ймовірності перевищення Р = 1% до шарів іншої 

                                               ймовірності перевищення; обчислюють за таблицею

                                               Д.12 (додаток Д) або за формулою 

%

%

1%

,P

P

H

H

′
′λ =

′                                                                (8.38)

де /

%PH ; %1H ′ – шар максимальних добових опадів ймовірності перевищення Р % та 
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                        1 % мм; визначають за кривими розподілу добових опадів.

Величини  розрахункових  шарів  дощового  стоку  для  водозборів  площею 

більше  50  км2 при  відсутності  річок-аналогів  визначають  за  даними 

гідрометричних постів сусідніх річок інтерполяцією або за картою ізоліній.

8.7 Середньомеженний стік води річок

Розрахункові  витрати середньомеженного стоку Qср.між,  м3/с,  визначають  за 

формулою:

              ,межмеж ср. АqQ ⋅=  

(8.39)

де межq  – середній багаторічний модуль середньомеженного стоку, м3/(с·км2), що  

                приймають за даними річок-аналогів. При неможливості підібрати 

                річку-аналог використовують карти ізоліній, побудовані для 

                досліджуваного району з урахуванням останніх років спостережень.

8.8 Мінімальний стік води річок

8.8.1  Основною  розрахунковою  характеристикою  є  мінімальний  30-денна 

(середньомісячна)  витрата  води  Q80%  ,  м3/с,  щорічної  ймовірності  перевищення 

Р=80 % за  зимовий і  (або)  літньо-осінній  періоди.  Цю витрату для  середніх  і 

великих річок визначають за річками-аналогами або інтерполяцією між пунктами 

спостережень  з  врахуванням  бокової  приточності  і  даних  польових 

гідрометеорологічних вишукувань в розрахунковому створі.  Для малих річок з 

площею  водозбору  менше  2000  м2 при  відсутності  карсту  –  за  редукційною 

формулою.   

Мінімальну середьодобову витрату води використовують у випадках, коли 

не допускають перерв у подачі води.  

8.8.2  Метод  визначення  мінімальної  30-денної  (середньомісячної)  витрати 

води залежить від категорії річки: мала, середня або велика. До малих відносять 

річки,  у  яких  модуль  мінімального  стоку  змінюється  із  збільшенням  площі 

водозбору. В залежності від району до малих відносять річки з верхньою межею 

від  1000  до  5000  км2.  До  середніх  відносять  річки  з  площею  водозбору  від 

указаних до 50000 -75000 км2. Річки з більшею площею рахуються великими.  
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        8.8.3  Мінімальний стік малих рівнинних і передгірських річок  QР%  , м3/с, 

розраховують за залежностями мінімальних 30-денних (середньомісячних) витрат 

води  80  %-ної  ймовірності  перевищення  від  площі  водозбору  для  районів, 

однорідних за умовиформування мінімального стоку.

8.8.4  Перехідні  коефіцієнти від 30-денних (середньомісячних) витрат води 

Q80%  ,  м3/с,  щорічної  ймовірності  перевищення  Р=80  % до  мінімальних витрат 

води інших ймовірностей перевищення, а також до мінімальних добових витрат 

води визначають за річками-аналогами. 

8.9 Найвищі рівні води річок і озер

8.9.1 Розрахункові  найвищі  рівні  води,  обумовлені  повенями і  паводками, 

визначають за кривими Q = f(H) через витрати води %
,PQ  розраховані способами, 

викладеними  в  розділах  6-8  і  додатку  Б.  За  наявності  широкої  заплави  криві 

витрат  встановлюють  окремо  для  русла  і  заплави,  а  потім  їх  сумують.  Для 

середніх  і  великих  річок  витрати  води  в  заплаві  можуть  бути  визначені  з 

використанням співвідношень, приведених в таблиці Е.1 (додаток Е). 

Криві витрат будують, попередньо визначивши Q, за формулою:

2/3 1/2,Q h i
n

ω= ⋅                                                           (8.40)

де ω – площа поперечного перерізу русла або заплави при відмітці рівня H, м2;

     n – коефіцієнт шорсткості, с/м0, 33;

     h – середня глибина води в руслі або на заплаві, м;

     i – уклон водної поверхні.

Криві  ω = f(H)  і h = f(H)  встановлюють шляхом промірів  глибин в  річці 

нижче  уріза  води  і  нивелювання русла  і  берегових  схилів  вище  урізу  до 

передбачуваної висоти рівня води 1 % ймовірності перевищення плюс один м. 

Коефіцієнт  шорсткості  приведений  в  таблиці  Е.2  (додаток  Е).  Уклон i 

визначають  при  високій  воді  або  в  першому  наближенні  за значеннями, 

наведеними в таблиці Е.3 (додаток Е).

8.9.2 Початковим параметром при розрахунку підпірних рівнів на гирлових 

ділянках  річок  є найвищий  рівень  водотоку  або  водойми  водоприймача 

розрахункової  ймовірності перевищення, що  визначають прийомами, 

викладеними раніше. Перенесення цього рівня вгору від гирла річки проводять за 
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кривою підпору, яку будують шляхом з'єднання плавною ввігнутою лінією точок 

поздовжнього профілю, що відповідають розрахунковому побутовому рівню води 

в місці виклинювання підпору і в створі найбільшого підпору у його джерела.      

        Дальність поширення підпору L, км, визначають за формулою: 

( )
,Q

Q

h H
L

i

α ⋅ + ∆
=                                                       (8.41)

де α – коефіцієнт, що залежить від відношення ∆H/hQ, приведений в таблиці Е.4    

           (додаток Е);

   hQ – середня глибина річки на розрахунковій ділянці за відсутності підпору, м;

 ∆ Н – найбільший підпір, м;

    iQ – середні уклон водної поверхні на розрахунковій ділянці за відсутності 

           підпору, ‰.

8.9.3 Для визначення найвищих рівнів при зажорах і заторах слід проводити 

спеціальні дослідження в місцях їх виникнення, передусім біля гідротехнічних і 

транспортних споруд.

8.9.4 При  неможливості  проведення  досліджень  розрахунковий  найвищий 

рівень  води  %,РЗН м,  обумовлений  зажором  або  затором,  обчислюють за 

формулою:                                   

                                      ( ) ,1
%РЗ,%РЗ,%РЗ,%

0,3
Рз, QQQ НhIH +⋅−⋅= µ                                              (8.42)

                      де µ – коефіцієнт зажорности або заторності річкової ділянки;

   %РЗ,%РЗ,%РЗ,
,, QQQ НhI – відповідно уклон водної поверхні, ‰, середня глибина річки,  

                                 м, і рівень води в розрахунковому створі, м, при витраті %РЗ,Q і  

                                 вільному від льоду руслі; 

                     %РЗ,Q – витрата води в період зажороутворення або затороутворення 

                                 ймовірністю перевищення Р%. 

Коефіцієнт  µ визначають  шляхом  проведення  польових  досліджень.  За 

відсутності  можливості  проведення  польових  робіт  значення  µ може  бути 

визначене за аналогією. Орієнтовні значення коефіцієнта зажорності (заторности) 

µ приведений  в  таблиці  Е.5  (додаток  Е)  в  залежності  від  виду  льодового 

утворення  і приросту ширини річки в межах підйому рівня від %РЗ,QН  до %,РЗН .
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Витрату води Qз розраховують через модуль стоку, який визначають методом 

гідрологічної аналогії.  Окрім  звичайних  вимог  до  річки-аналога  за  умовами 

формування  стоку  води, в  даному  випадку, приймають також  до  уваги 

одночасність і напрямок замерзання (вскриття) і рівність уклонів.

8.9.5 Розрахункові значення найвищих рівнів води при переміщеннях льоду і 

льодоході  оцінюють  за кривою Q  = f(H) через  витрати,  що  обчислюють  за 

формулою:

% %
,P P

Q

Q Q
K

η′ = ⋅
                                                          (8.43)

де η – коефіцієнт, що враховує співвідношення витрат води при переміщенні  

           льоду і льодоході та на піку весняної повені і неспівпадання по роках цих 

           витрат однієї ймовірності перевищення; 

   KQ – коефіцієнт, що характеризує зміну гідравлічних параметрів водного потоку 

           льодом.

Значення коефіцієнтів η і KQ визначають методом аналогії.

8.9.6 Для орієнтовних розрахунків найвищих рівнів води, м, проточних озер 

використовують формулу

,
A

H∆ = β ⋅
Ω

                                                             (8.44)

де H∆  – середній багаторічний весняно-літній підйом рівня води в озері над поро-

              гом стоку, см; 

       β – коефіцієнт, що визначається за даними спостережень на сусідніх озерах з 

              близькими співвідношеннями морфометричних характеристик і режимом 

              стоку з водойми; 

       А – площа водозбору озера, км2; 

       Ω – площа дзеркала озера, км2.

Перехід  від  середнього  багаторічного  підйому  рівня  до  підйому 

розрахункової ймовірності превищення виконують за кривими забезпеченості з 

параметрами CV і відношенням s

v

C

C , встановленим також за даними спостережень 

на сусідніх вивчених морфологічно однорідних озерах.

Формулу (8.44) застосовують при 
A

Ω
 < 250.
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В значення розрахункових рівнів вводять поправки на вітровий нагін ∆hSet і 

вітровий накат hrun за  СНиП  2.06.04*.  При  розрахунку ∆hSet враховують 

розрахункову швидкість вітру, середню глибину водойми, кут між поздовжньою 

віссю водойми і напрямком вітру і довжину розгону хвилі, при відсутності якої – 

вводять  відстань  від  центру  тяжіння  дзеркала  водойми  до  пункту,  для  якого 

роблять  розрахунок.  Поправку  hrun визначають  з  урахуванням типу  кріплення 

укосу берега, довжини розгону хвилі,  розрахункової швидкості вітру, пологості 

хвилі і  інших  чинників.

        Для карстових озер, а також для озер із спотвореним природним режимом 

обов'язково виконують польові дослідження.

8.9.7  При  визначенні  розрахункових  гідрологічних  характеристик,  крім 

вимог  8.1.1-8.9.6,  при  належному  обгрунтуванні,  допускають  застосовувати 

регіональні схеми і методи, вимоги яких не суперечать вимогам цих Норм.     

9 РОЗРАХУНКОВІ ГІДРОГРАФИ СТОКУ ВОДИ РІЧОК ВЕСНЯНОЇ 

ПОВЕНІ І ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ

        9.1 Загальні вказівки

9.1.1 Розрахункові гідрографи стоку води річок весняної повені і  дощових 

паводків  необхідно  розраховувати  при  проектуванні  водосховищ,  ставків, 

відведенні вод від споруд в період їх будівництва, розрахунку затоплення заплав, 

пропуску високих вод через дорожні і інші штучні споруди.

9.1.2 Форми  розрахункових  гідрографів  приймають  за  моделями 

спостережень  високих  весняних  повеней  або  дощових  паводків  з  найбільш 

несприятливою  їх  формою,  для  яких  основні  елементи  гідрографів  і  їх 

співвідношення мають бути близькі до розрахункових.

Для  розрахунку  отворів  дорожніх і  інших  штучних  споруд  допускають 

приймати схематизацію гідрографів стоку води річок весняної повені і дощових 

паводків за геометричними формами.

9.1.3 Гідрографи річкового стоку слід розраховувати за  равнозабезпеченим 

значеннях максимальної витрати води, об'єму стоку води основної хвилі і об'єму 

усієї  весняної  повені  (дощового  паводку)  розрахункової  щорічної  ймовірності 

перевищення.
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9.1.4 Розрахункові гідрографи стоку води річок визначають:

• для  весняної  повені  – за середньодобовими витратами води;  гідрографи 

внутрідобового  ходу стоку  води  розраховують,  якщо  величина 

максимальної  миттєвої  витрати  води  в  1,5  рази більше  відповідної їй 

середньодобової витрати води;

• для дощових паводків – за миттєвими витратами води.

9.2 Розрахункові гідрографи за наявності даних гідрологічних 
спостережень

9.2.1 При  проектуванні  гідротехнічних  споруд натурна  модель  гідрографа 

стоку води річки приймають:

• при  проектуванні  гідротехнічних  об'єктів  з  відносно  невеликою 

регулюючою ємністю  водосховища  використовують  модель 

одновершинного гідрографа з найбільшою максимальною витратою води;

• при великих регулюючих ємностях, порівнянних з повним об'ємом повеней 

(паводків), використовують модель з найбільшим об'ємом повені (паводку) 

і найбільшою зосередженістю стоку в центральній частині гідрографа;

• для річок з багатовершинними гідрографами слід вибирати таку модель з 

числа  багатоводних  років,  в  якій  найбільша  хвиля  після  короткого 

проміжку йде за меншою хвилею;

• при  каскаді  водосховищ  будують  розрахунковий  гідрограф  притоку  до 

верхнього  гідровузла  і  гідрографи бічної  приточності  між  гідровузлами. 

При цьому вибирають модель, загальну для усього каскаду;

• для  розвинених  систем  інженерного  захисту,  що  включають  разом  з 

водосховищами  обвалування, регулювання  русла  річки  і  інші  заходи, 

будують  розрахункові  гідрографи у  вхідному  створі  на  основній  річці  і 

гідрографи бічної приточності  – на всій довжині інженерного захисту по 

загальній для усієї системи моделі.

9.2.2 Основні  елементи  розрахункових  гідрографів  стоку  води  річок: 

максимальна  витрата  води,  об'єм  весняної  повені (дощового  паводку),  об'єм 

основної хвилі розрахунковою щорічної ймовірністі перевищення, а також бічна 

приточність,  – визначають  за  даними  гідрометричних  спостережень згідно  з 

вимогами  6.1 та  додатку  А. Для  побудови  гідрографа  бічної  приточності  між 
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створами гідровузлів елементи гідрографа слід розраховувати шляхом сумування 

щоденних  витрат  окремих  притоків  (за  наявний  період  спостережень),  що 

одночасно  притікають  до  замикаючого створу  річки  або  методом  водного 

балансу, або за різницею між відповідними витратами в створах, що обмежують 

ділянку, з урахуванням руслового регулювання стоку.

9.2.3 Загальну  тривалість  весняної  повені  великих  і  середніх  річок, 

включаючи дощові паводки на спаді повені, приймають однаковою для усіх років 

і створів як на основній річці, так і на притоках за умови включення в її межі 

тривалості усіх повеней.

Період загальної тривалості весняної повені допускають приймати змінним 

для різних років, але однаковим по довжині річки.

Тривалість  основної  хвилі,  що  включає  максимальну  ординату,  слід 

приймати  постійною  в  рухливих  межах  для  усіх  років,  виходячи  з  умови 

найбільшого об'єму стоку (притоку) за прийнятий період.

9.2.4 Розрахунок гідрографів весняної повені (дощового паводку) виконують 

наступними методами:

а)  переходом  від  гідрографа-моделі  до  розрахункового  гідрографа  шляхом 

множення  ординат  гідрографа-моделі  на  коефіцієнти,  що  обчислюють  за 

формулами:

%

1
ì

,PQ
k

Q
=                                                                   (9.1)

% %

2
ì ì

86400
,

86400
P PV Q

k
V Q

− ⋅
=

− ⋅                                                  (9.2)

% %

3
ì ì

,P PV V
k

V V

′ −
=

′ −                                                              (9.3)

де %PQ і Qм – максимальна середньодобова витрата води весняної повені або мит-

                     тєва для дощового паводку відповідно для розрахункового гідрографа 

                     і гідрографа-моделі, м3/с;

     %PV і Vм – об'єм основної хвилі відповідно для розрахункового гідрографа і 

                     гідрографа-моделі, м3;

    %PV ′  і ìV ′  – повний об'єм весняної повені (дощового паводку) відповідно для роз-

                    рахункового гідрографа і гідрографа-моделі, м3;
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б)  переходом  від  гідрографа-моделі  до  розрахункового  гідрографа  із 

застосуванням коефіцієнта k1, що обчислюють за формулою (9.1), і коефіцієнта kt, 

що обчислюють за формулою:

%

%

ì

ì

,P

t
P

hq
k

h q
= ⋅                                                                (9.4)

де %
,Pq  qм – модуль максимальної середньодобової витрати води відповідно для 

                   розрахункового гідрографа і гідрографа-моделі, м3/(с⋅км2);

    %
,Ph  hм – шар стоку весняної повені (дощового паводку) відповідно для розраху

                   нкового гідрографа і гідрографа-моделі, мм.

Перехід  від  гідрографа-моделі  до  розрахункового  гідрографа  за методом, 

вказаному в позиції  б), можливий тільки при дотриманні умов:

% ì ;Pγ = γ  %, ,ì ,s P sk k=

де %Pγ і γм – коефіцієнт повноти γ відповідно для розрахункового гідрографа і 

                   гідрографа-моделі, обчислюваний за формулою:

;
0,0116

qt

h
γ =                                                                (9.5)

%,s Pk і ks,м – коефіцієнт несиметричності відповідно для розрахункового гідрографа 

                  і гідрографа-моделі, що обчислюють за формулою:

.п

h

h
ks =  

(9.6)

У формулах (9.5) і (9.6):

  q – модуль максимальної середньодобової витрати води, м3/(с⋅км2); 

  h – шар стоку весняної повені (дощового паводку), мм; 

   t – тривалість весняної повені (дощового стоку), доба; 

 hп – шар стоку за період підйому весняної повені (дощового паводку), мм.

Координати  розрахункового  гідрографа  обчислюють  залежно  від 

коефіцієнтів k1 і kt  за формулами:

,1м, kQQ ii ⋅=                                                          (9.7)

    ,м, tii ktt ⋅=  

(9.8)

де Qi і Qi,м – витрати води в i-у одиницю розрахункового часу відповідно для роз-

                     рахункового гідрографа і гідрографа-моделі;
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       ti, ti,м – ординати часу відповідно для розрахункового гідрографа і  гідрогра-

                     фа моделі.

За  початок  відліку  часу  ti,м приймають  початок  підйому  весняної  повені 

(дощового паводку).

9.2.5  Визначення  гідрографів  внутрідобового  ходу  стоку  слід  робити  за 

методом,  вказаному  в  9.2.2;  позначення  у  формулах (9.4 - 9.6)  приймають 

наступні:

%
,Pq  qм – модулі максимальної миттєвої витрати води відповідно для розра-

              хункового гідрографа і гідрографа-моделі, м3/(с⋅км2); 

%
,Ph  hм – максимальний добовий шар стоку весняної повені відповідно для 

              розрахункового гідрографа і гідрографа-моделі, мм; 

       hп – шар стоку за період підйому максимальної добової хвилі весняної  

              повені, мм; 

        t – тривалість максимальної добової хвилі весняної повені, доба і  

             менш.

9.3 Розрахункові гідрографи при недостатності даних гідрологічних 

спостережень

9.3.1 Для  побудови  розрахункових  гідрографів  бічної  приточності  мають 

бути використані наявні матеріали гідрометричних спостережень по притокам на 

ділянках річок або водосховищ. Якщо ці матеріали  висвітлюють режим тільки 

найбільш великих притоків, то стік з  решти  частини басейну слід визначати  за 

аналогією з гідрологично схожими вивченими водозборами.

Залежно від розмірів водосховища, розташування притоків по його довжині і 

їх  водності  розрахункові  гідрографи  бокової  приточності  можна  будувати  для 

усього водосховища в цілому чи для його окремих ділянок.

При  недостатності  даних  гідрологічних  спостережень  слід  виконувати 

приведення  параметрів  основних  елементів  розрахункового  гідрографа  до 

багаторічного періоду згідно з розділом 7 та додатком Б.

9.3.2 Модель розрахункового гідрографа стоку води встановлюють шляхом 

усереднювання  декількох  гідрографів  стоку  води  високих  весняних  повеней 

(дощових  паводків),  виражених  у  відносних  одиницях.  Координати  натурних 
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гідрографів it ′  і iQ′   з абсолютних значень перераховують у відносні (ti, Qi) в долях 

від загальної тривалості паводку tm і максимальної витрати Qm:

,i
i

m

t
t

t

′
=                                                                      (9.9)

.i
i

m

Q
Q

Q

′
=                                                                   (9.10)

Ординати  суміщують  на  одному  кресленні  відносно  модальної  ординати. 

Потім за осередненими значеннями ординат будують узагальнений гідрограф, що 

найбільш  повно  відображає  особливості форми  натурних  гідрографів.  Цей 

гідрограф і приймають за модель.

Координати розрахункових гідрографів визначають згідно 9.2.4 і 9.2.5.

9.4 Розрахункові гідрографи за відсутності даних гідрометричних 

спостережень

9.4.1 Параметри  основних  елементів  розрахункового  гидрографа  слід 

обчислювати згідно 8.4 - 8.6 і 9.1, 9.2.

Максимальну середньодобову витрата, м3/с, обчислюють за формулою:

.P
P

t

Q
Q

k

′
=                                                                (9.11)

9.4.2 Перехідний  коефіцієнт  kt від  максимальної  миттєвої  витрати  води 

весняного повені '

%pQ  до середньодобової %pQ встановлюють за річкам-аналогами. 

За відсутності річок-аналогів чи даних по них допускають приймати коефіцієнт kt 

за даними, приведеними в таблиці Є.1 (додаток Є).

9.4.3 Відносні  ординати  одновершинного  гідрографа  стоку  води  весняної 

повені (дощового  паводку)  приведені  в  таблиці  Є.2 (додаток  Є)  за  значенням 

коефіцієнта  несиметричності ks,  що обчислюють за  формулою (9.6)  за  даними 

річок-аналогів  або  за  значеннями коефіцієнта  форми  гідрографа  λ,  що 

обчислюють за формулою: 

ï .
0,0116

qt

h
λ =                                                             (9.12)

Ординати розрахункового гидрографа обчислюють за формулою:

%
,i PQ yQ=                                                                (9.13)

а абсциси – за формулою:
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,пtxti ⋅=                                                                 (9.14)

де x, у – відносні ординати розрахункового гідрографа стоку води, приведені в 

               таблиці Є.2 (додаток Є);

        tп – тривалість підйому весняної повені (дощового паводку), визначають за   

               формулою:

,
0116,0

%

%

п
P

P

q

h
t

⋅⋅
=

λ
                                                (9.15)

9.4.4 Внутрідобовий  гідрограф  стоку  обчислюють  за  формулою (9.13), 

значення відносних ординат у якого приведені в таблиці Є.3 (додаток Є).

9.4.5 Для річок з площею водозбору менше 200 км2 з  тривалістю підйому 

дощового паводку до 24 годин, розрахункову тривалість підйому обчислюють за 

формулою:

,
%

%

п
P

P

q

h
t

⋅⋅′
=

λβ
                                                       (9.16)

де β′– коефіцієнт, що приймають при розрахунку тривалості підйому дощового 

            паводка в годинах – 0,28 і в хвилинах – 16,7.

При визначенні розрахункових гідрографів дощових паводків,  згідно 9.4.3, 

коефіцієнт несиметричної ks слід приймати за річками-аналогами; при відсутності 

річок-аналогів  ks приймають рівним 0,30;  для річок площею менш ніж 1,0 км2 

степної зони – рівним 0,20.
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ДОДАТОК А

(обов'язковий)

ВИКОРИСТАННЯ  АНАЛІТИЧНИХ  ФУНКЦІЙ  РОЗПОДІЛУ 
ЩОРІЧНИХ ЙМОВІРНОСТЕЙ ПЕРЕВИЩЕННЯ КРИВИХ 
ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТЕЙ  ДЛЯ  ВИЗНАЧЕННЯ  РОЗРАХУНКОВИХ 
ГІДРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ НАЯВНОСТІ ДАНИХ 
ГІДРОМЕТРИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

А.1 Емпіричну  щорічну  ймовірність  перевищення  Pm%,  %,  гідрологічних 

характеристик слід визначати за формулою: 

% 100,
1m

m
P

n
= ⋅

+
                                                  (А.1)

де  m – порядковий номер членів ряду гідрологічної характеристики, розташова- 

             них в убуваючому порядку;

      n – загальна кількість членів ряду.

Емпіричні криві розподілу щорічної вірогідності перевищення будують на 

клітчатках ймовірностей. Тип клітчатки ймовірностей слід вибирати відповідно 

до  прийнятої  аналітичної  функції  розподілу  ймовірностей  і  отриманого 

відношення коефіцієнта асиметрії Cs до коефіцієнта варіації Сv.

А.2 Для  згладжування  і  екстраполяції  емпіричних  кривих  розподілу 

щорічних ймовірностей перевищення слід застосовувати: 

• при будь-якому відношенні ;s

v

C

C  – трьохпараметричні розподіли Крицького-

Менкеля; 

• при 2,s

v

C

C
≥  – розподіл Пірсона III типу (біноміальна крива);

• при Сs ≥ (3 vC + 3 )vC  – лог-нормальний розподіл і інші розподіли, що мають 

межу  простягання  випадкової  змінної  від  нуля  або  від  позитивного 

значення до безкінечності. 

При належному обґрунтуванні допускають застосовувати двохпараметричні 

розподіли, якщо емпіричне та аналітичне відношення s

v

C

C , властиві даній функції 

розподілу, приблизно рівні. При неоднорідності ряду гідрологічних спостережень 

(різні умови формування стоку) застосовують усічені і складові криві розподілу 

щорічних ймовірностей перевищення.
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А.3 Оцінки параметрів аналітичних кривих розподілу: середнє багаторічне 

значення ,Q  коефіцієнт  варіації Сv і  відношення  коефіцієнта  асиметрії  до 

коефіцієнта  варіації  s

v

C

C  – слід  встановлювати  по  рядах  спостережень  за 

гідрологічною  характеристикою,  що  розглядається,  методом  найбільшої 

правдоподібності  і  методом  моментів.  На  початкових  стадіях  проектування 

допускаться використання графоаналітичний метод (метод квантілів).

А.4 Коефіцієнти варіації  Сv і  асиметрії  Cs для  трьохпараметричного  гама-

розподілу  Крицького-Менкеля  слід  визначати  методом  найбільшої 

правдоподібності в залежності від значень статистик  λ2 і  λ3,  що обчислюють за 

формулами:

1
2

lg
,

( 1)

n

i
i

k

n
=λ =

−

∑                                                      (А.2)

1
3

lg
,

( 1)

n

i i
i

k k

n
=λ =

−

∑                                                   (А.3)

де ki – модульний коефіцієнт гідрологічної характеристики, що розглядається, об- 

числюють за формулою: 

,i
i

Q
k

Q
=                                                            (А.4)

 де  Qi – щорічне значення витрат води, м3/с; 

       Q  – середнє арифметичне значення витрат води, м3/с, що визначається в за- 

              лежності від кількості років гідрометричних спостережень за формулою: 

1 .

n

i
i

Q
Q

n
==
∑                                                           (А.5)

За отриманими значеннями статистик λ2 і λ3 визначають коефіцієнти варіації 

і асиметрії за номограмами на рисунках А.1…А.7.

А.5 Коефіцієнти варіації Сv і асиметрії Сs слід обчислювати методом 

моментів за формулами: 
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bC ⋅++⋅+++=                            (А.7)

де a1…a6;  b1…b6  – коефіцієнти, що визначаються відповідно за таблицями В.1 і 

                                 В.2 (додаток В), – для розподілу Пірсону III типу і за допомо- 

                                 гою таблиці для розподілу Крицького-Менкеля; 
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Рисунок  А.1 – Номограма  для  обчислення  параметрів  трьохпараметричного  
гама-розподілу Cv і  Cs методом  найбільшої  правдоподібності  при 
0,15 ≤ Cv ≤ 0,20

Рисунок  А.2 – Номограма  для  обчислення  параметрів  трьохпараметричного  
гама-розподілу Cv і Cs методом найбільшої правдоподібності при                       0,21 
≤ Cv ≤ 0,28
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Рисунок  А.3 – Номограма  для  обчислення  параметрів  трьохпараметричного  
гама-розподілу Cv і Cs методом найбільшої правдоподібності при                       0,28 
≤ Cv ≤ 0,40
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Рисунок  А.4 – Номограма  для  обчислення  параметрів  трьохпараметричного  
гама-розподілу Cv і Cs методом найбільшої правдоподібності при                       0,40 
≤ Cv ≤ 0,60
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Рисунок  А.5 – Номограма  для  обчислення  параметрів  трьохпараметричного  
гама-розподілу Cv і Cs методом найбільшої правдоподібності при                       0,60 
≤ Cv ≤ 0,70
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Рисунок  А.6 – Номограма  для  обчислення  параметрів  трьохпараметричного  
гама-розподілу Cv і Cs методом найбільшої правдоподібності при                       0,60 
≤ Cv ≤ 0,90
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Рисунок  А.7 – Номограма  для  обчислення  параметрів  трьохпараметричного  
гама-розподілу Cv і Cs методом найбільшої правдоподібності при                       0,90 
≤ Cv ≤ 1,10
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                 vC

~
 і sC

~
 – зміщені оцінки відповідно коефіцієнтів варіації і асиметрії, 

що    

                                 обчислюють за формулами: 
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При  Сv < 0,6  і  Cs < 1,0 коефіцієнти варіації  і  асиметрії  допускають 

обчислювати за формулами (А.8) і (А.9) без введення поправок. 

А.6 Розрахункові  значення  відношення  коефіцієнта  асиметрії  до 

коефіцієнта  варіації,  а  також  коефіцієнта  автокореляції  між  стоком  суміжних 

років r(1)  слід  приймати  як  середнє  арифметичне  зі  значень,  встановлених  за 

даними групи  річок  з  найбільш тривалими спостереженнями за  гідрологічною 

характеристикою,  що  розглядається,   в  гідрологічному  однорідному  районі  з 

урахуванням площ водозборів і інших азональних чинників. 

А.7 Уточнення параметрів розподілів гідрологічних величин допускають

здійснювати методом об'єднання даних спостережень по групі станцій (постів) в 

межах однорідних районів.  Гідрологічна характеристика, що розглядається,  має 

бути  приведена  до  єдиних  умов  формування в  однорідному  гідрологічному 

районі.  Оцінка  гідрологічної  характеристики,  приведеної до  єдиних  умов 

формування,  є  випадковою  величиною,  розподіл  якої  визначають  об'ємом 

незалежної інформації.

         А.8 На  початкових  стадіях  проектування  допускають  обчислення 

характеристик біномного розподілу графоаналітичним методом за формулами:

5% 95% 50%

5% 95%

2
,

Q Q Q
S

Q Q

+ −=
−                                          (А.10)

5% 95%

5% 95%

,
Ô Ô

Q Q−σ =
−    50% 50%Ô ,Q Q= − σ                       (А.11) 

де Q5%, Q50%, Q95% – значення витрат води ймовірності перевищення відповідно 

                                  5 %, 50 %,  95 %, встановлених по згладженій емпіричній
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                                  кривій розподілів, м3/с;

  Ф5%, Ф50%, Ф95%  – нормовані ординати біноміальної кривої розподілу, що відпо- 

                                 відають обчисленому значенню коефіцієнта зкошеності S. Зна-

                                  чення коефіцієнта асиметрії Сs визначають за функціональною

                                 залежністю від коефіцієнта S за «Посібником по визначенню  

                                 розрахункових гідрологічних характеристик». 

При  визначенні  гідрологічних  характеристик  графічним  методом 

використовують набір клітчаток ймовірностей при фіксованому відношенні .s

v

C

C

 А.9 У разі неоднорідності вихідних даних гідрологічних спостережень, коли 

даний  ряд  складається  з  неоднорідних  елементів  гідрологічного  режиму, 

емпіричні  і  аналітичні  криві  розподілу  слід  встановлювати окремо для  кожної 

однорідної сукупності. 

Загальну  криву  розподілу  ймовірностей  перевищення  розраховують  на 

основі кривих, встановлених по однорідним елементам, одним з двох способів: 

• за  наявності  в  кожному  році  спостережень  за  усіма  однорідними 

елементами водного режиму річки (n1 = n2 = n3 = n)  щорічну ймовірность 

перевищення P% гідрологічної характеристики, що розглядається, при будь-

якому її значенні обчислюють за формулою: 

( )% 1 2 31 1 ) (1 ) (1 100,P P P P= − − ⋅ − ⋅ − ⋅                         (А.12)

            де P1, P2, P3 – щорічні ймовірності перевищення однорідних елементів. 

        При двох однорідних гідрологічних характеристик формула (А.12) набуває 
вигляду: 

                                                  % 1 2 1 2( ) 100;P P P PP= + − ⋅                                     (А.13)

–  якщо  в  кожному  році  є  лише  одне  значення  елементу  гідрологічної 

характеристики, що розглядається, щорічні ймовірності перевищення при будь-

якому її значенні обчислюють за формулою:

1 1 2 2 3 3

1 2 3

,
n P n P n P

P
n n n

+ +=
+ +                                           (А.14)

           де n1, n2, n3 – кількість членів однорідних елементів. 

При двох генетично однорідних елементів формула (А.14) набуває вигляду: 
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1 1 2 2

1 2

.
n P n P

P
n n

+=
+                                                   (А.15)

За наявності у ряду спостережень нульових значень гідрологічної 

характеристики, що розглядається, щорічні ймовірності перевищення 

обчислюють за формулою: 

                                            1 1

1 2

.
n P

P
n n

=
+                                                          (А.16)

Ймовірность перевищення P1, P2, P3 у формулах (А.12) і (А.13) виражають у 

відсотках, а у формулах (А.14-А.16) – в долях від одиниці.

Параметри кривих розподілу  однорідних елементів  встановлюють згідно 

вимог А.4-А.7.

А.10 Для  найбільшого  або  найменшого  члена  ряду  гідрологічних 

спостережень  слід  вказувати  довірчі межі  емпіричної  щорічної  ймовірності 

перевищення, що визначають за таблицею В.3 (додаток В).

Якщо  точки  емпіричної  кривої  розподілу  значно  відхиляються  від 

аналітичної кривої, рекомендують на клітчатці ймовірності для цих точок також 

вказувати довірчі межі і оцінювати їх однорідність відповідно до вказівок 5.4.

А.11 При об'єднанні даних спостережень по групі станцій, а також при оцінці 

достатньої  тривалості  рядів  спостережень  слід  розраховувати  випадкові 

середньоквадратичні погрішності вибіркових параметрів і квантилів розподілу. 

Випадкові  середньоквадратичні  похибки вибіркових  середніх  значень 

обчислюють за наближеними формулами:

1)при коефіцієнті автокореляції r(1) < 0,5

1 (1)
;

1 (1)
Q

Q

r

rn

σ +σ = ⋅
−                                              (А.17)

2) при коефіцієнті автокореляції r(1) ≥ 0,5

2 (1) 1 (1)
1

(1 (1)) 1 (1)
.

2 1 (1)
1

( 1) (1 (1)) 1 (1)

n

Q
Q n

r r
n

n r r

r rn
n

n n r r

 −+ ⋅ − ⋅ − −σ  σ = ⋅
 −− ⋅ − ⋅ − ⋅ − − 

             (А.18)
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Випадкові середньоквадратичні похибки коефіцієнтів варіації при Cs = 2Cv 

обчислюють за формулою: 

( )2 2

2

1 3 (1)
1 .

4 2 1 (1)v

vv v
C

v

n CC C r

n C r

⋅ +  
σ = ⋅ ⋅ + + + 

                 (А.19)

Випадкові  похибки інших параметрів розподілу,  квантилів і  коефіцієнтів 

автокореляції  між  стоком суміжних років,  розраховані  методом моментів,  слід 

визначати  за  спеціальними  таблицями,  отриманими  методом  статистичних 

випробувань. 

 А.12 За наявності доcтовірних відомостей про випадкові відносні 

середньоквадратичні похибки вихідних даних гідрологічних спостережень, 

оцінки коефіцієнтів варіації і асиметрії слід уточнювати за формулами: 

                                         í

2 2
0

2
0

,
1
v

v

C
C

− σ
=

+ σ
                                                        (А.20)

                               
( )

í

í

í í

3 22
0 20

02 2 2 2 2
0 0 0

111
6 ,

1 3
v

s s
v v

C
C C

C C

 ⋅ + σ+ σ
= ⋅ ⋅ ⋅ − σ 

+ σ − σ − σ  
                         (А.21)

де Сvн,, í
sC  – відповідно коефіцієнти варіації і асиметрії, розраховані за спостере-

                      женними значеннями;

             σ0  –  випадкова відносна (у долях одиниці) середньоквадратична похибка

                      вихідних даних гідрологічних спостережень. 

 А.13 Параметри кривих розподілу гідрологічних характеристик за наявності 

обгрунтованих відомостей про видатні значення річкового стоку слід визначати 

таким чином. 

При обліку одного видатного значення гідрологічної характеристики, що не 

входить у безперервний n-річний ряд даних гідрометричних спостережень: 

1) методом найбільшої правдоподібності залежно від значень статистик λ2 і λ3, 

обчислюваних за формулами:

1
2

1

1 1
lg lg ,

1

n
N

i

Q QN

N nQ Q=

− λ = ⋅ + ⋅ − 
∑                                (А.22)

3
1

1 1
lg lg ;

1

n
N N i i

i

Q Q Q QN

N nQ Q Q Q=

− λ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − 
∑                      (А.23)

2)  методом моментів – за формулами: 
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1

1 1
,

n

N i
i

N
Q Q Q

N n =

− = ⋅ + ⋅ 
 

∑                                      (А.24)

2 2

1

1 1
1 1 .

1

n
N i

v
i

Q QN
C

N Q n Q=

 −   = ⋅ − + ⋅ −    −     
∑                   (А.25)

При врахуванні одного видатного значення гідрологічної характеристики, що 

входить в n-річний ряд даних гідрометричних спостережень: 

1) методом найбільшої правдоподібності залежно від значень статистик λ2 і λ3, 

обчислюваних за формулами:

1

2
1

1 1
lg lg ,

2

n
N i

i

Q N Q
QN nQ

−

=

− λ = ⋅ + ⋅ − 
∑                                (А.26)

1

3
1

1 1
lg lg ;

2

n
N N i i

i

Q Q Q QN

N nQ Q Q Q

−

=

− λ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − 
∑                      (А.27)

2) методом моментів – за формулами:

1

1

1 1
,

1

n

N i
i

N
Q Q Q

N n

−

=

− = ⋅ + ⋅ − 
∑                                      (А.28)

2 21

1

1 1
1 1 .

2

n
N i

v
i

Q QN
C

N nQ Q

−

=

 −   = ⋅ − + ⋅ −    −     
∑                   (А.29)

У формулах А.22 - А.29:

Q – середнє арифметичне значення, розраховане з урахуванням відомого значення 

       витрати води, м3/c; 

n – кількість років безперервних спостережень;

N – кількість років, впродовж яких відоме значення гідрологічної характеристики 

       не було перевищено. 

Використання  формул А.22  -  А.29  допускають  лише  у  тому  випадку,  коли 

історичні відомості про  видатне гідрологічне значення і кількості років його не 

перевищення досить обгрунтовані. Довільне призначення QN і N неприпустиме. 
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ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

МЕТОДИ ПРИВЕДЕННЯ РЯДІВ ГІДРОЛОГІЧНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ДО  БАГАТОРІЧНОГО ПЕРІОДУ

Б.1 Методи  приведення  рядів  гідрологічних  характеристик  до 
багаторічного періоду з урахуванням матеріалів короткочасних (менше 
6 років) спостережень

Б.1.1 Методи  обліку  матеріалів  короткочасних  польових 

гідрометеорологічних  вишукувань  передбачають  попереднє  приведення  до 

багаторічного  періоду  щорічних  значень,  параметров  і  квантілів  розподілу 

річкового стоку річок району, що досліджується, згідно з А.2.1 - А.2.4 цих норм 

при n′  ≥ (6-10).

Б.1.2 Визначення значень стоку за кожен рік, м3/с, норм і квантілів розподілу 

річкового стоку здійснюють  за методом відношень,  основаному на приблизній 

рівності модульних коефіцієнтів в пункті з короткочасними спостереженнями і в 

пунктах-аналогах, за формулою:

a

a

,i
i

Q
Q Q

Q
≈ ⋅                                                               (Б.1)

 де Qi і Qia – значення, що зафіксовані  спостереженнями, річкового стоку

                     відповідно в пункті з короткочасними спостереженнями і в пунктах- 

                     аналогах з регулярними спостереженнями, м3/с;

       Q і Qa – відновлювані значення стоку за конкретні роки, щорічні значення за  

                     межами гідрометричних спостережень в пункті проектування, норма 

                     стоку або значення стоку заданої забезпеченості (залежно від необ-

                     хідних рішень), м3/с.

Б.1.3 Метод  відношень використовують при виконанні умови  R ≥ Rкр, де  R 

визначають за просторовою кореляційною функцією.

За наявності декількох пунктів-аналогів розрахунки здійснюють послідовно 

по  усім  аналогам  і  результати  усереднюють  (не  більше  трьох  аналогів)  з 

урахуванням випадкових середньоквадратичних похибок.

Б.1.4 Середньоквадратична  похибка розрахунку  значень  щорічного стоку, 

норми  стоку  і  квантілів розподілу  визначають  за пунктами-аналогами. 

Середньоквадратичну  похибка щорічного значення  або  норми  стоку,  або 
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квантілів  розподілу за  даними  одного  року  спостережень  обчислюють  за 

формулою:

( )
,

1
1

2
н

−

−
=

∑
=

n

QQ
n

i
P

σ
                                                (Б.2)

де Qн – значення щорічного стоку, що зафіксовано  спостереженнями, або норма 

             стоку, або квантілі розподілу; 

     Qр – розраховане значення щорічного стоку, або норма стоку, або квантілі  

             розподілу.

Б.2 Методи  приведення  рядів  гідрологічних  характеристик  до 
багаторічного  періоду  за  наявності  гідрологічних  спостережень 
впродовж 6 років і більше

Б.2.1  Для розрахунку параметрів розподілу і значень стоку за окремі роки 

використовують  аналітичні  методи,  що  основані  на  регресивному  аналізі  з 

використанням  одного  або  декількох  пунктів-аналогів  на  різних  тимчасових 

етапах при виконанні умови згідно з (7.1) цих Норм.

 У випадку одного пункта-аналога приведення параметрів кривих розподілу 

щорічної ймовірності перевищення гідрологічної характеристики (витрати води 

Q, модуль стоку  q, рівень води  H), до багаторічного періоду здійснюють в двох 

варіантах:

а) середнє арифметичне  значення  багаторічної величини  ,Q  м3/с, обчислюють за 

формулою:

( ),a ,a
,a

,n
N n N n

n

Q Q r Q Q
 σ= + ⋅ ⋅ − σ 

                                   (Б.3)

де ,a,n nQ Q – середні арифметичні значення гідрологічної характеристики відповідно 

                  для річки, що досліджується, і річки-аналога, обчислені за період 

                  спільних спостережень, м3/с;

             r – коефіцієнт кореляції між гідрологічними характеристиками річки,

                   що досліджується, і річки-аналога, обчислений за період спільних

                   спостережень;

     ,a,N NQ Q – норма стоку за N- річний період відповідно для річки, що досліджуєть- 

                   ся і річки-аналога, м3/с;
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    σn,σn,a – середньоквадратичні відхилення гідрологічної характеристики за спіль-

                   ний період n, років, відповідно для річки, що досліджується, і річки-

                   аналога. 

Відносну середньоквадратичну похибку норми стоку, приведеної до багато- 

річного періоду, обчислюють за формулою:

2
2 ,a

2
,a

100
.

1 1
N

n
Q

N
N

n

Q n r
N

σε =
σ

⋅ ⋅ + ⋅ −
σ

                                   (Б.4)

Коефіцієнт варіації Cv, N, визначають за формулою: 

,
2

2 ,a
2

,a

,

1 1

n
v N

n

N

C

Q r

σ=
 σ

⋅ − ⋅ − σ 

                                         (Б.5)

де σN,a – середньоквадратичне відхилення гідрологічної характеристики річки-

              аналога за N-річний період;

б)  за щорічними відновленими по рівнянням регресії  значеннями гідрологічної 

характеристики  спільно  з  даними  гідрометричних  спостережень  розраховують 

параметри кривих розподілу згідно з А.1 - А.11 (додаток А) цих Норм.

Систематичне  зменшення  коефіцієнта  варіації  виключають  шляхом 

додаткового  розрахунку щорічних значень  Q/
i гідрологічних  характеристик  за 

формулою:

( )
,i n

i n

Q Q
Q Q

R

−′ = +                                                      (Б.6)

де nQ – середнє значення приведеного ряду за спільний з пунктом-аналогом 

            період.

Розрахунок параметрів розподілу здійснюють по ряду відновлених значень без 

поправки за формулою (Б.6),  який не вимагає знання параметрів ряду-аналога за 

увесь N- річний період спостережень. 

Б.2.2 Розрахункові  значення коефіцієнтів  асиметрії  Cs і  автокореляції  r(1) 

приймають на основі групового аналізу відношення s

v

C

C  і r(1)  по річках-аналогах 

згідно з А.6 (додаток А) цих Норм.

Б.2.3 При оцінці випадкових середньоквадратичних похибок розрахункових 

параметрів річкового стоку необхідно враховувати довжину ряду, еквівалентного 
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даним, що зафіксовані спостереженнями, який визначають відповідно для норми 

Qe
N  і середньоквадратичного відхилення σeN  за формулами:

( )
( ) ( ) ,

11
2

2RnN
nN

N
Qe −⋅−+

−⋅=                                        (Б.7)

( ) ( ) ,
1 4RnNn

nN
Ne −⋅−+

−=σ                                        (Б.8)

де (N − n) – кількість відновлених членів ряду за рівнянням;

              n – кількість спільних років спостережень в приведеному ряду і рядах-

                    аналогах.

Б.2.4 Графічний метод приведення до багаторічного періоду допускається 

застосовувати на початкових стадіях проектування, а також в тих випадках, коли 

він є єдино можливим для визначення середнього багаторічного значення (норми) 

стоку.  Графічні  залежності  можуть бути побудовані  за  наявності  не  менш ніж 

шести  відповідних  значень  річкового  стоку  в  розрахунковому  створі  і  створі-

аналогу.  Залежності  вважають  задовільними,  якщо  коефіцієнт  кореляції між 

стоком в приведеному пункті і пункті-аналогу не менше 0,7.

При  прямолінійній  залежності норму  стоку  в  приведеному  пункті 

визначають безпосередньо за нормою стоку річки-аналога.

Криволінійні зв'язки значень стоку приймають лише в тих випадках, коли 

вони пояснюють не  випадковим розташуванням точок, а характером коливання 

стоку в приведеному пункті і пункті-аналогу.

При  криволінійному  зв'язку  за графіком для  розрахункового  створу 

відновлюють щорічні значения стоку за період спостережень в пункті-аналогу. За 

відновленими значеннями визначають розрахункові параметри.
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ДОДАТОК В
(обов'язковий)

ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 
СТОКУ

Таблиця В.1 – Коефіцієнти, а1 – а6, що входять до формули (А.6, додаток А) для 
визначення коефіцієнта варіації СV  

Відноше
ння 

Cs/Cv

Коефіціє
нт 
автокоре
ліції 

r(1)

Значення коефіцієнтів а1 – а6

a1 a2 a3 a4 a5 a6

2

0,0

0

0,19
0,99

−0,88
0,01

1,54

0,3 0,22 −0,41 1,51

0,5 0,18
0,98

0,41 0,02 1,47

3

0,0 0,69 −4,34 0,01 6,78

0,3 1,15 1,02 −7,53 −0,04 12,38

0,5 1,75 1,00 −11,79
−0,05

21,13

4

0,0 1,36 1,02 −9,68 15,55

0,3
−0,02

2,61 1,13 −19,85 −0,22 34,15

0,5 3,47 1,18 −29,71 −0,41 58,08

Таблиця В.2 – Коефіцієнти b1  – b6 , що входять до формули (А.7, додаток А) для 
визначення коефіцієнта асиметріїї  

Коефіцієнт 
автокорелі
ції 

r(1)

Значення коефіцієнтів b1 – b6 

b1 b2 b3 b4 b5 b6

0,0

0,03

2,00 0,92 −5,09

0,03

8,10

0,3 1,77 0,93 −3,45 8,03

0,5 1,63 0,92 −0,97 7,94

Примітка: В таблицях В.1, В.2  r(1) – коефіцієнт автокореляції між сусідніми членами 
ряду, обчислюють за формулою:

                                                  

1

1 1 2
1

1
2 2

1 2
1 2
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Таблиця  В.3  –  Довірчі  межі  (у  відсотках)  емпіричної  щорічної  ймовірності 
перевищення гідрологічної характерстики, що розглядають

Ймовірніс
ть 

довірчої 
межі P%

Число років спостережень n, років

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Для найбільшого члена ряда спостережень

5 0,5 0,2
7

0,2
0

0,1
5

0,1
0

0,0
9

0,0
8

0,0
7

0,0
6

0,0
5

0,0
4

0,0
3

95 25,
9

13,
4

9,8 7,7 6,0 5,0 4,3 3,7 3,3 3,0 2,0 1,6

Для найменшого члена ряду спостережень

5 74,
1

87,
0

90,
0

92,
2

94,
0

95,
0

95,
7

96,
3

98,
7

97,
0

97,
8

98,
5

95 99,5
0

99,
72

99,
81

99,
86

99,
90

99,
91

99,
92

99,
93

99,
94

99,
95

99,
96

99,
97

Т а б л и ц я  В . 4  – Значення  велличини,  що  характеризує  випадкову 
середньоквадратичну  похибку  розрахункової  витрати  ЕP% в 
формулі (6.1)

Значенн
я

 Cs / Cv

Значення ЕP% при коефіцієнті варіації Cv

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

Трьохпараметричний гама-розподіл
Метод найбільшої правдоподібності

2 0,2
5

0,4
5

0,6
0

0,7
5

0,8
8

0,9
6

1,0
5

1,1
4

1,2
2

1,3
0

1,3
8

1,4
6

1,5
4

1,6
0

1,67

3 0,3
0

0,5
0

0,7
5

1,0
0

1,1
8

1,3
0

1,4
3

1,5
5

1,6
8

1,7
8

1,9
0

2,0
0

2,1
0

2,2
4

2,33

4 0,4
0

0,7
0

1,0
0

1,3
0

1,4
8

1,6
0

1,7
4

1,8
8

2,0
0

2,1
5

2,2
7

2,4
0

2,5
8

2,6
5

2,77

Метод моментів
2 0,2

5
0,4
5

0,6
0

0,7
5

0,8
8

0,9
6

1,0
5

1,1
4

1,2
2

1,3
0

1,3
8

1,4
6

1,5
4

1,6
0

1,67

3 0,3
0

0,5
7

0,8
4

1,1
0

1,3
4

1,5
5

1,7
4

1,9
3

2,1
2

2,2
8

2,4
2

2,5
6

2,6
8

2,8
0

2,92

4 0,4
0

0,7
7

1,1
2

1,4
3

1,7
3

2,0
0

2,2
2

2,4
2

2,6
0

2,7
7

2,9
4

3,1
0

3,2
6

3,4
1

3,57

Біноміальний розподіл
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Значенн

я
 Cs / Cv

Значення ЕP% при коефіцієнті варіації Cv

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
Метод моментів

2 0,2
5

0,4
5

0,6
2

0,7
8

0,9
2

1,0
5

1,1
6

1,2
7

1,3
9

1,4
9

1,6
0

1,7
0

1,8
0

1,9
2

2,01

3 0,2
8

0,5
2

0,7
5

0,9
7

1,1
9

1,3
5

1,5
9

1,6
3

1,9
6

2,1
4

2,3
1

2,4
9

2,6
6

2,8
4

3,01

4 0,3
0

0,6
1

0,9
1

1,2
0

1,4
9

1,6
6

2,0
4

2,3
0

2,5
6

2,8
2

3,0
9

3,3
5

3,6
2

3,8
9

4,15
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ДОДАТОК Г
(довідковий)

ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТОКУ ВЕСНЯНОЇ ПОВЕНІ

Таблица Г.1 – Значення коефіцієнта µ, що враховує нерівність параметрів 

                           шару стоку і максимальних витрат води

Природна зона, 
водозбір

Значення коефіцієнта µ при забезпеченості Р%

0,1 1 2 3 5 10 25 50 75 95

Лісна зона 1,02 1,0 0,985 0,97 0,96 0,93 0,90 0,86 0,82 0,82

Лісостепна зона 1,04 1,0 0,98 0,96 0,93 0,89 0,80 0,72 0,64 0,58

Степна зона 1,04 1,0 0,985 0,97 0,96 0,93 0,88 0,79 0,64 0,42

Зона 
посушливих 
степів

1,02 1,0 0,99 0,98 0,97 0,96 0,92 (0,80) (0,70) (0,50)

Правобережні 
притоки 

р. Прип’ять 
– 1,0 0,95 0,94 0,93 0,87 0,81 0,740 0,66 –

Таблиця Г.2 – Значення показника ступеня редукції n1 і додаткової площі водо- 
                         збору А1, що враховує зниження редукції 
 

Природна зона
Для рівнинних річок 

параметр n1 
додаткова площа

 водозбору А1, км2  

Лісна зона 0,17 1

Лісостепна зона 0,25 2

Степна зона, зона 
посушливих степів 

0,35 10

     Примітка: 1. Значення параметрів n1 та A1`на межі природних зон слід визначати по 
інтерполяції, а в межах виділених районів необхідно уточняти ці параметри за 
оприлюдненими офіційними документами в галузі гідрології.      
  2. Для басейнів річок Припяті значення  n1  и  А1 слід приймати рівним відповідно 0,20 та 1,0.
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Таблиця Г.3 – Поправочні коефіцієнти до значень середнього 
                         багаторічного шару весеняного стоку ho, мм

     
Середній багаторічний 
шар весеняного стоку

                ho, мм  

Площа водозбору А, км2

менш
200 500 1000 3000

Менш 10 1,8 1,5 1,3 1,0

20 1,6 1,3 1,2 1,0

30 1,4 1,2 1,1 1,0

50 1,2 1,1 1,0 1,0

  Примітка: Для проміжних значень площі водозборів і середніх багаторічних шарів 
весеняного стоку поправочні коефіцієнти визначають інтерполяцією.

Таблиця Г.3 – Значення коефіцієнтів зниження шару стоку
                         весняної повені 
     

Середньозважена озерність
басейну Aоз , % Коефіцієнт зниження шару

стоку весняної повені

От 0 до 2,8 0,9-0,8

От 2,9 до 6,4 0,8-0,6

> 6,4 0,6

     Примітка: Дані таблиці не розповсюджуються на річки з озерами, розташованими в 
середині болот. 

Таблиця Г.4 – Значення коефіцієнта с в формулі (8.16)

Середній
багаторічний 
шар стоку     

h0 , мм

Значення коефіцієнта с
100 

і більше Від 99 до 50 Від 49 до 20 Менше 20

с 0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4
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Таблиця Г.5 – Значення параметра α1 и коефіцієнта  редукції n2  в формулі (8.20)

Природна 
зона 

  
Розташування 

лісу на 
водозборі

 

Значення параметра
α1при AЛ , %

Коефіцієнт редукції n2

для грунтів під лісом
від 3
до 9

від 10
до 19

від 20
до 30

різного 
механічно
го складу

супіща
них

сугли- 
нистих

     Лісна А 1,0 1,0 1,0 0,22 - -

  В 0,85 0,80 0,75 0,22 - -

  С 1,20 1,25 1,30 0,22 - -

Лісостепна А, С 1,0 1,0 1,0 0,16 0,20 0,10 

  В 1,25 1,30 1,40 0,16 0,20 0,10 

     Примітка: 1. Розташування лісу на водозборі в таблиці  Г.5 приймають умовно:
 А - рівномірне; В - у верхній частині водозбору; С - у нижній і прирусловій частині водозбора. 
2. В лесній зоні через відсутність відомостей про грунти, що переважають на водозборі,  значення n2  
приймається рівним 0,22 незалежно від грунтів під лісом.

Таблиця Г.6 – Значення параметра  β,  що враховує тип болот і  механічний 
склад грунтів біля болот та заболочених земель

Типи болот і грунтів  на  водозборах β

Низинні  болота  і  заболочені  ліси  та луги  на  водозборах, 
складених супіщаними і легкосуглинистими грунтами 0,8

Болота різних типів на водозборі 0,7

Верхові  болота  на  водозборах,  складених  супіщаними  і 
легкосуглинистими грунтами 0,5

Верхові  болота  на  водозборах,  складених 
середньосуглинистими і глинистими грунтами 0,3
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ДОДАТОК Д
(довідковий)

ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТОКУ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ

Таблиця Д.1 – Умови застосування розрахункових формул за визначенням 
максимальної витрати води дощового паводку заданої ймовірності

Тип 

фор
мул

и

Розрахункова 

формула

Площа 
водозбор

у, км2

Характеристики бассейну, 
що враховують при 

розрахунку

Методичні 
можливості 

розрахункової 
формули

I Емпірична редукціонна 
формула  (8.20) при 
наявності річки-аналога 

А > 200 Гідрографічні характеристики 
русла, озерність, заболоче- 
ність, середня висота 
водозбору

Розрахунок %max,PQ  без 

урахування  найбільш 
ймовірносних 
календарних  строків 
його проходження

II Емпірична редукційна 
формула (8.25) за 
відсутності річки-
аналога

А > 200 Гідрографічні  характеристики 
русла,  озерність,  заболоче- 
ність,  середня  висота 
водозбору 

Розрахунок %max,PQ  без 

урахування  найбільш 
ймовірносних 
календарних  строків 
його проходження

III Формула граничної 
інтенсивності стоку 
(8.27) (за наявності 
річки-аналога; за 
відсутності річки-
аналога)

А < 200 Гідрографічні  характеристики 
русла  і  водозбору,  озерність, 
тип і механічний склад грунтів 
водозбору,  найбільший 
добовий  максимум  опадів  в 
році, інтенсивність опадів

Розрахунок %max,PQ  без 

урахування  найбільш 
ймовір-  носних 
календарних  строків 
його проходження

IV Об'ємні, генетичні і 
інші формули, що 
основані на розрахунку 
стоку за опадами у тому 
числі через індекси 
попереднього 
зволоження

А > 0 Гідрографічні характеристики 
русла і водозбору, озерність, 
заболоченість, інфільтраційні 
властивості грунтів, рівень 
підземних вод, 
стокоформуючи однодобові і 
багатодобові
опади по календарним 
періодам року (на рівні декад і 
місяців), показник зволоже- 
ності грунтів

Розрахунок %max,PQ  з 
урахуванням 
календарних строків 
літньо-осіннього 
сезону і наявних 
уявлень про 
формування втрат 
стоку
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Таблиця Д.2 – Гідравлічний параметр mp 

Характеристики русел і заплав

Гідравліч-

ний 

параметр 
mp, м/хв

Чисті русла постійних рівнинних річок, русла водотоків, що 
періодично пересихають  11
Звивисті, частково зарослі русла великих і середніх річок; 
водотоки, що періодично пересихають, що несуть під час 
паводку велику кількість наносів 9
Сильно засмічені і звивисті русла водотоків, що періодично 
пересихають 7

Таблиця Д.3 – Коефіцієнти редукції модуля максимальної витрати води n і n1

Водозбір річки
Значення коефіцієнтів

n n1

Правобережні притоки р. Прип’ять 0,50 1,10

Таблиця Д.4 – Перехідні коефіцієнти λ P%  від максимальних витрат води щорічної 
                         ймовірності перевищення Р =  1% до максимальних витрат води
                         іншої ймовірності перевищення
   

Райони України
Перехідні коефіцієнти λ P%

при ймовірності перевищення P  %

0,1 1 2 3 5 10 25

Східний район та Крим 2,6 1,0 0,70 0,58 0,40 0,26 0,14

Центральний район 2,5 1,0 0,70 0,58 0,42 0,30 0,14

Западний район 2,4 1,0 0,74 0,63 0,50 0,32 0,19

Прикарпаття 1,6 1,0 0,82 0,74 0,64 0,47 0,30

Закарпаття 1,45 1,0 0,85 0,79 0,70 0,55 0,38
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Таблиця Д.5 – Максимальний модуль стока ′1%q  щорічної ймовірності перевищення 1 %, виражений в долях ′1%,ϕH  при δ = 1

Райони 
ординат 
кривих 

редукції Т
ри

ва
лі

ст
ь 

сх
ил

ов
ог

о 
до

бі
га

нн
я 

   
   

 τ
ск
, х

в

Значення 1%q′  при рФ

0 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Північні 

райони

10 0,530 0,510 0,410 0,310 0,190 0,120 0,093 0,072 0,059 0,050 0,041 0,036 0,031 0,019 0,013 0,0100 0,0083

30 0,350 0,330 0,260 0,210 0,140 0,100 0,080 0,064 0,053 0,045 0,038 0,034 0,030 0,018 0,013 0,0100 0,0083

60 0,190 0,180 0,160 0,140 0,110 0,082 0,066 0,054 0,047 0,040 0,035 0,031 0,028 0,018 0,013 0,0100 0,0083

100 0,120 0,120 0,110 0,100 0,084 0,070 0,058 0,048 0,041 0,036 0,032 0,028 0,026 0,017 0,012 0,0097 0,0081

150 0,088 0,086 0,080 0,075 0,065 0,055 0,047 0,040 0,035 0,031 0,028 0,026 0,023 0,016 0,012 0,0094 0,0079

200 0,070 0,068 0,065 0,060 0,056 0,050 0,039 0,034 0,031 0,028 0,025 0,023 0,021 0,015 0,011 0,0091 0,0076

Східні 

райони та 
Крим

10
0,52 0,47 0,37 0,28 0,16 0,11 0,084 0,066 0,054 0,045 0,038 0,034 0,030 0,019 0,013 0,010 0,0084 

30
0,27 0,26 0,22 0,18 0,13 0,094 0,073 0,059 0,049 0,042 0,037 0,032 0,029 0,018 0,013 0,010 0,0083 

60
0,17 0,16 0,14 0,13 0,096 0,077 0,062 0,052 0,044 0,038 0,033 0,030 0,027 0,017 0,013 0,010 0,0083 

100
0,11 0,11 0,10 0,090 0,074 0,060 0,051 0,045 0,039 0,035 0,031 0,028 0,025 0,017 0,013 0,010 0,0082 

150
0,082 0,080 0,075 0,070 0,060 0,050 0,045 0,038 0,034 0,030 0,028 0,025 0,023 0,016 0,012 0,0096 0,0080 

200
0,066 0,065 0,060 0,055 0,050 0,042 0,037 0,032 0,029 0,027 0,025 0,023 0,021 0,015 0,011 0,0091 0,0077 
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Центральні

райони 

10
0,45 0,42 0,32 0,25 0,15 0,10 0,076 0,060 0,050 0,043 0,037 0,033 0,030 0,018 0,014 0,011 0,0085 

30
0,25 0,24 0,21 0,17 0,12 0,085 0,067 0,054 0,046 0,040 0,035 0,031 0,028 0,018 0,013 0,010 0,0084 

60
0,16 0,15 0,14 0,12 0,088 0,070 0,058 0,049 0,042 0,036 0,032 0,029 0,026 0,017 0,013 0,010 0,0082 
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Продовження таблиці
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Центральні

райони 

100
0,11 0,10 0,095 0,085 0,068 0,058 0,050 0,047 0,038 0,033 0,030 0,027 0,024 0,017 0,013 0,010 0,0082 

150
0,075 0,074 0,070 0,065 0,055 0,045 0,043 0,038 0,034 0,030 0,027 0,025 0,023 0,016 0,012 0,0098 0,0080 

200
0,062 0,060 0,055 0,053 0,048 0,042 0,036 0,032 0,029 0,027 0,025 0,023 0,021 0,015 0,012 0,0094 0,0078 

Закарпатська

низина

10
0,32 0,30 0,28 0,25 0,12 0,078 0,055 0,042 0,033 0,028 0,025 0,022 0,019 0,012 0,009 – –

30
0,28 0,26 0,24 0,15 0,088 0,062 0,047 0,037 0,031 0,026 0,023 0,020 0,018 0,011 0,008 – –

60
0,14 0,12 0,10 0,093 0,065 0,050 0,039 0,032 0,027 0,024 0,021 0,018 0,017 0,011 0,008 – –

100
0,095 0,080 0,066 0,064 0,054 0,043 0,035 0,029 0,025 0,022 0,019 0,017 0,016 0,010 0,008 – –

150
0,075 0,065 0,054 0,052 0,044 0,035 0,029 0,024 0,021 0,019 0,017 0,016 0,014 0,010 0,008 – –

Північні 
схили 

Карпат

(верхня течія 
Дністра)

10
0,34 0,32 0,30 0,21 0,12 0,085 0,064 0,050 0,042 0,035 0,030 0,027 0,024 0,015 0,010 – –

30
0,22 0,20 0,18 0,15 0,098 0,064 0,058 0,046 0,038 0,032 0,028 0,025 0,022 0,014 0,010 – –

60
0,15 0,13 0,11 0,10 0,076 0,061 0,049 0,041 0,035 0,030 0,026 0,023 0,021 0,015 0,0097 – –

100
0,10 0,085 0,074 0,070 0,062 0,052 0,043 0,036 0,031 0,027 0,024 0,021 0,019 0,013 0.0097 – –

150
0,075 0,060 0,049 0,047 0,044 0,041 0,036 0,032 0,028 0,025 0,022 0,020 0,018 0,012 0,0095 – –

Північні 
схили 

Карпат

10
0,16 0,14 0,12 0,089 0,052 0,037 0,029 0,024 0,021 0,019 0,017 0,016 0,015 0,012 0,011 0,010 –

30
0,12 0,10 0,082 0,064 0,043 0,033 0,027 0,023 0,020 0,018 0,017 0,016 0,015 0,012 0,011 0,010 –

60
0,095 0,080 0,068 0,053 0,036 0,029 0,024 0,021 0,019 0,017 0,016 0,015 0,014 0,012 0,011 0,010 –

100
0,080 0,060 0,044 0,037 0,028 0,024 0,021 0,019 0,018 0,016 0,015 0,014 0,014 0,012 0,011 0,010 –

150
0,070 0,050 0,039 0,034 0,026 0,023 0,020 0,018 0,017 0,016 0,015 0,014 0,014 0,012 0,011 0,010 –
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   Кінець таблиці
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Північні 
схили 

гірського 
Криму

10
0,34 0,32 0,30 0,24 0,15 0,11 0,084 0,068 0,056 0,048 0,042 0,037 0,033 0,020 0,014 0,011 0,0090 

30
0,24 0,22 0,20 0,17 0,12 0,092 0,072 0,058 0,050 0,043 0,038 0,034 0,030 0,020 0,014 0,011 0,0090 

60
0,17 0,15 0,13 0,12 0,095 0,076 0,063 0,054 0,046 0,040 0,035 0,032 0,028 0,019 0,014 0,011 0,0085 

100
0,13 0,11 0,092 0,088 0,078 0,066 0,055 0,047 0,040 0,035 0,031 0,028 0,026 0,018 0,013 0,010 0,0080 

150
0,095 0,080 0,068 0,066 0,059 0,052 0,046 0,040 0,036 0,032 0,029 0,026 0,024 0,017 0,013 0,010 0,0080 

Південнісхи
ли гірського 

Криму

10
0,25 0,23 0,21 0,17 0,11 0,078 0,062 0,050 0,043 0,036 0,032 0,028 0,025 0,016 0,012 0,0093 –

30
0,19 0,17 0,15 0,13 0,091 0,070 0,058 0,048 0,041 0,035 0,031 0,027 0,024 0,016 0,011 0,0085 –

60
0,15 0,13 0,11 0,090 0,072 0,060 0,051 0,043 0,037 0,032 0,028 0,025 0,023 0,015 0,011 0,0085 –

100
0,12 0,10 0,080 0,071 0,057 0,049 0,043 0,037 0,033 0,030 0,027 0,024 0,022 0,015 0,011 0,0085 –

150
0,085 0,070 0,050 0,048 0,044 0,041 0,038 0,034 0,031 0,028 0,025 0,023 0,021 0,014 0,010 – –

Керченський 
півострів

10
0,31 0,29 0,27 0,22 0,14 0,10 0,078 0,062 0,052 0,044 0,038 0,033 0,030 0,018 0,012 0,0090 –

30
0,23 0,21 0,19 0,16 0,11 0,088 0,072 0,059 0,050 0,043 0,037 0,033 0,029 0,017 0,011 0,0090 –

60
0,16 0,14 0,12 0,11 0,092 0,073 0,060 0,050 0,043 0,038 0,033 0,030 0,026 0,016 0,011 0,0085 –

100
0,11 0,095 0,088 0,085 0,074 0,063 0,052 0,045 0,038 0,034 0,030 0,027 0,025 0,015 0,011 0,0085 –

150
0,095 0,080 0,060 0,059 0,055 0,050 0,045 0,041 0,036 0,032 0,029 0,026 0,023 0,015 0,010 0,0085 –
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Таблиця Д.6 – Коефіцієнти ϕ0 і n2 в залежності від типу грунта і природної зони

     

Природна 
зона 

  
  

Тип грунтів
  
  

Параметры ϕ0 ,  n2 в формулах (50), 
(54) в залежності від типу грунтів 

Глинисті і 
важкосугли

нисті

Средньо-
суглинисті 

і сугли- 
нисті

Супіщані і 
піщані, 

крейдові, 
тріщінуваті

ϕ0 n2 ϕ0 n2 ϕ0 n2

Лісна Глеєво-підзолисті на 
щільних породах, 
глеєво-болотні 
оглеєнні, глеєво-
болотні,

0,42 0,50 0,28 0,65 0,23 0,80

  пдізолисті, сірі лісні 0,56 0,50 0,38 0,65 0,30 0,80

Лісостепна Підзолисті, сірі лісні, 
черноземи потужні, на 
щільних породах, 
світло- і  темно-сірі
опідзоленні черноземи

0,66 0,60 0,54 0,70 0,27 0,90

  вищолочені, типові, 
звичайні, південні,
темно-каштанові 

0,59 0,70 0,22 0,85 0,14 1,00

Степна і 
посушлив
их степів

Черноземи вищолочені 
типичні південні

0,18 0,80 0,10 0,90 0,05 1,00

  Каштанові, сіроземи 
малокарбонатні, 
карбонатні 

0,29 0,90 0,14 0,90 0,12 1,00

  
Такировидні грунти 0,30 1,00 0,20 1,00 - -
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Таблиця Д.7 – Таблиця величин ординат усереднених кривих редукції опадів, 

визначених за добутком 16,67 ψ (τб), і величин відносної 
інтенсивності опадів ψ(τб)  при τб = 150 хв.

Область
розповс

юдження 
кривої 

редукції
опадів

Значення ( )16 67, ψ τб  для τб , хв. Відносна 
інтенсивніс
ть  опадів 
ψ(τб) при 
  τб = 150хв5 10 20 40 60 90 150 300 720 1440

Равнинні 
області 
України 

0,60 0,45 0,32 0,21 0,16 0,12 0,078 0,044 0,022 0,012 0,70

Закарпатсь
ка 
низина 

0,54 0,42 0,28 0,25 0,13 0,093 0,060 0,032 0,015 0,0082 0,54

Південні 
схили
 Карпат 

0,46 0,41 0,30 0,18 0,14 0,10 0,066 0,038 0,018 0,010 0,60

То же 0,22 0,18 0,13 0,086 0,065 0,050 0,034 0,021 0,014 0,011 0,30

Південні 
схили
 Карпат 

0,73 0,53 0,35 0,22 0,17 0,12 0,081 0,045 0,022 0,013 0,74

Схід 
України

0,57 0,47 0,35 0,23 0,17 0,12 0,082 0,047 0,022 0,012 0,74

Крим:                       

Північні 
схили 
Гірського 
Криму 

0,50 0,40 0,30 0,20 0,16 0,12 0,081 0,047 0,023 0,013 0,70

Південні 
схили 
Гірського 
Криму

0,30 0,27 0,21 0,15 0,12 0,090 0,064 0,039 0,020 0,011 0,57

Керченськ
ий 
півострів 

0,37 0,34 0,27 0,19 0,15 0,11 0,077 0,045 0,022 0,012 0,70

Навітряні 
схили 
узгірь 
(височинь) 
України

0,67 0,53 0,40 0,25 0,19 0,14 0,088 0,048 0,022 0,023 0,88

Таблиця Д.8 – Значення τск. хв. в залежності від гідроморфологічної  характе
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                          ристики схилів водозбору  Φск

Г
ід

ро
м

ор
ф

ом
ет

ри
чн

а 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ка

сх
ил

ів
 в

од
оз

бо
ру

 Φ
ск

Значення , τск  хв.

Райони розповсюдження типових кривих редукції опадів

Навітряні схили 
узгірь 

(височинь) 
України

Схід України, 
Карпати, 

Закарпатська 
низина, Крим

Рівнинні області 
України

Північні схили 
Карпат

0,5 2,3 2,3 2,7 5,0

1,0 5,0 5,2 5,3 12

1,5 8,0 8,0 8,5 20

2,0 11,0 11,0 12 28

2,5 15,0 15,0 17 40

3,0 19,0 20,0 22 50

4,0 28,0 30,0 34 70

5,0 39,0 43,0 47 97

6,0 53,0 58,0 62 120

7,0 67,0 76,0 80 150

8,0 85,0 93,0 100 180

9,0 105 115 120 (200)

10,0 130 140 150 (200)
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12,0 180 190 200 (200)

Т а б л и ц я  Д . 9  – Значення коефіцієнта mcк, що характеризує шорсткість схилів 

                                водозбору

Характеристика поверхні схилів
Травяний покрив схилів

рідкий або 
відсутній

звичайний густий

Укатана,  спланована  грунтова; 
такировидні рівнини

0,40 0,30 0,25

Без  кочек,  в  населених  пунктах  із 
забудовою менше 20 %

0,30 0,25 0,20

Кочковата, а також в населених пунктах із 
забудовою більше 20 %

0,20 0,15 0,10

Т а б л и ц я  Д . 1 0  – Значення сбірних коефіцієнтів стоку  ϕ  для гірських річок 
                                   Карпат
         

 
№ № Гірські Карпати ϕ

1 Дерново-середньопідзолисті поверхнево-оглеєні 0,80

2 Буроземи середньопідзолисті 0,30 

3 Буроземи слабопідзолисті 0,15
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Таблиця Д.11 – Значення коефіцієнтів aAA kk , для різних площ  водозбору

                           в формулі (8.36)

     

Басейни річок  
Площі водозбора, км2 

менш
е 50 

200 500 1000 2000 3000 10000 

Лівобережні притоки 
басейну р. Південний Буг 
нижче впадіння р.Гнилого 
Еланца 

1,0 1,0 1,0 0,67 0,47 0,37 0,20

Лівобережні притоки р. 
Днестер   

1,0 1,0 0,80 0,66 0,55 - -

Річки басейну Дніпра нижче 
впадіння р.Самари     

1,0 1,0 1,0 0,83 0,60 0,50 0,30

Річки Криму 2,2 1,0 0,59 0,26 - - -

Річки Приазов’я 1,0 1,0 0,88 0,80 0,73 0,69 -

Лівобережні притоки р. 
Сіверського Донца нижче 
впадіння р.Глубокої      

1,0 1,0 0,80 0,67 0,56 0,50 0,38

Примітка: 1. Для басейнів річок відношення k kA A a,  в формуле (8.36) приймають рівним одиниці. 

2. Для проміжних значень площі водозборів басейнів річок, вказаних в таблиці, величини k A  , k A a,  

приймають по інтерполяції.

Таблиця Д.12 – Переходні коефициенты  ′λ P%   від шарів стоку щорічній ймовір-
                          ності перевищення Р= 1% до шарів стоку іншої ймовірності пере-
                           вищення 

Райони
України

Площа 
водозбо

ру,
А, км2

Перехідні коефіцієнти  ′λ P%

при щорічній ймовірності перевищення  P %

0,1 1 2 3 5 10 25

Східні 
райони

>  0 2,5 1,0 0,72 0,63 0,50 0,32 0,16

Центральні
райони

≥  100 1,9 1,0 0,77 0,68 0,56 0,40 0,20

0,1 - 1,0 0,77 0,68 0,56 0,28 0,10

Західні
райони

>  0 2,1 1,0 0,76 0,65 0,50 0,35 0,18

Прикарпаття ≥  100 1,6 1,0 0,83 0,75 0,64 0,47 0,29

<  100 1,7 1,0 0,83 0,75 0,64 0,40 0,20

Закарпаття >  0 1,5 1,0 0,87 0,79 0,68 0,52 0,35
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ДОДАТОК Е
(довідковий)

ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАЙВИЩИХ РІВНІВ ВОДИ 
РІЧОК І ОЗЕР

Таблиця Е.1 – Залежність витрати води в заплаві Qп в  долях сумарної витрати 
(Qр +  Qп) від відношення загальної ширини річки (Вр +  Вп) до 
ширини русла Вр

p ë

p

B B

B

+ ë

p ë

Q

Q Q+

5 0,02

10 0,05

25 0,17

50 0,40

Таблиця Е.2 – Шкала коефіцієнтів шорсткості річкових русел і заплав

Характеристика русел и заплав
п Рівнинні річки Напівгірські і гірські річки Заплави
1 2 3 4

0,020 Прямолінійні русла каналізо-
ваних річок в щільних грунтах 
с  тонким  шаром мулових 
відкладень

– –

0,025 Природні земляні русла  в 
сприятливих умовах,  чисті, 
прямі, із спокійною течією

Штучні відводи русел,  висічені в 
скелі

Рівна  чиста  заплава з низькою 
травою без сільськогосподарського 
використання

0,030 Гравійно-галечникові русла  в 
тих же умовах

Гравійно-галечникові русла  в 
сприятливих умовах (чисті, прямі). 
i = 0,8 ‰ - 1,0 ‰

Рівна  заплава під  пашнею без 
посівів  і пасовищем  з низькою 
травою

0,040 Відносно чисті русла постій-
них  водотоків  з деякими 
відхиленнями в  напрямках 
струменів,  нерівностями дна  і 
берегів  та рухом донних 
наносів

Земляні русла  періодичних 
водотоків  (сухих  логів)  в 
сприятливих умовах.  Правильні, 
добре розроблені галечникові русла 
в нижній течії річок. i = 0,8 ‰ - 1,0 
‰

Рівна  заплава,  занята  зрілими 
польовими культурами, пасовищем 
з високою травою і вирубками без 
побігів,  невелика кількість 
старорічь і дрібних просік

0,050 Значно  засмічені русла 
великих і середніх  річок, 
частково заросші або кам’яні з 
неспокійною течією.  Чисті 
русла періодичних водотоків

Значно засмічені кам’янисті русла  з 
бурхливою течією.  Періодичні 
водотоки  з крупногалечниковими 
відкладами в руслі.  i = 7 ‰ - 15 ‰

Заплава,  заросша  негустими 
кущами і деревами  (весною без 
листя), порізана староріччями

0,065 Скельні русла  великих і 
середніх  річок.  Русла 
періодичних  водотоків, 
засмічені і покриті 
рослинністю

Галечниково-валунні  русла  з 
бурхливою  течією.  Засмічені 
періодичні  водотоки. 
i = 15 ‰ - 20 ‰

Заплава з  негустими кущами і 
деревами с листям або вирубками з 
рослинністю, що розростається

0,080 Річкові русла, значно заросші, 
с  промоїнами  и  нерівностями 
дна та берегів

Валунні русла в середній і верхній 
частинах басейну та періодичні 
водотоки з бурхливою течією та 
хвилястою водною поверхнею. 
i = 50 ‰ - 90 ‰

Заплави, покриті кущами середньої 
і великої густоти (весною без 
листя)
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Кінець таблиці
1 2 3 4

0,100 Русла  річок,  сильно  заросші, 
засмічені стволами  дерев  і 
валунами

Русла водоспадного типу переважно 
у верхівьях з крупновалунним 
руслом і бурхливою течією. 
 i = 90 ‰ - 200 ‰

Заплави,  зайняті лісом  при  рівні 
нижче гілок, і кущами середньої та 
великої густоти з листям

0,140 Річки  болотного  типу (хащі, 
кочки,  в  багатьох місцях 
майже стояча вода)

Русла із завалами з валунів і уламків 
скель та валунами.                          
 i = 90 ‰ - 200 ‰

Заплави,  покриті лісом  із 
затопленням гілок і густою вербою

Таблиця Е.3 – Приблизні значення уклону водної поверхні річки поблизу створу в 
рівнинних районах

Площа
водозбору, км2

Уклон водної поверхні річки, ‰, при рельєфі місцевості

височина ували рівнини низини

100 2,84 1,70 0,72 0,28

500 1,60 0,96 0,41 0,16

1000 1,28 0,76 0,32 0,13

5000 0,70 0,43 0,18 0,07

20 000 0,44 0,27 0,11 0,04

50 000 0,32 0,19 0,08 0,03

100 000 0,25 0,15 0,06 0,03

Таблиця Е.4 – Значення коефіцієнта α в залежності від відношення 
Q

H

h

∆

Q

H

h

∆
Коефіцієнт α

5,0 0,96

2,0 0,91

1,0 0,85

0,5 0,76

0,3 0,67

0,2 0,58

0,1 0,41

0,05 0,24

Таблиця Е.5 – Значення коефіцієнта заторності або зажорності µ  

Вид льодового
утворення

Коефіцієнт µ при 
%ç,Q P

B

B

∆

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Зажор 27,1 22,2 18,2 14,9 12,2 10,0

Затор 17,3 14,2 11,6 9,5 7,8 6,4

Зажор і затор 22,2 18,2 14,9 12,2 10,0 8,2
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ДОДАТОК Є
(довідковий)

      ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ГІДРОГРАФІВ СТОКУ ПОВЕНЕЙ І 
ПАВОДКІВ

   

Таблиця Є.1 – Величини перехідного коефіцієнта kt

Природна зона 
 

Площі водозборів, км2 

0,1 0,5 1 5 10 50 100 500 100
0

200
0

5000

Південна 
частина лісної 
зони (змішані и 
листвяні ліси)  

3,7 3,0 2,7 2,3 2,1 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0

Лісостепна
      

4,4 3,6 3,3 2,7 2,5 2,0 1,9 1,4 1,3 1,15 1,0

Степна 
     

5,5 4,4 4,0 3,0 2,8 2,1 1,9 1,4 1,3 1,15 1,0

Посушливих 
степів

9,5 7,0 6,0 4,3 3,7 2,6 2,0 1,5 1,4 1,3 1,2
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Таблиця Є.3 – Відносні ординати гідрографа всередині добового ходу сто- 
ку води весняної повені y при різних значеннях коефіцієнта 

′ /=t P Pk Q Q

Час, год

Відносні ординати гідрографа внутрідобового ходу стоку y при kt

1 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

8

1,0

0,82 0,40 0,23
0,13

0,09 0,06 0,02 0,02 0,01 0,01 0,0

9 0,78 0,38
0,22

0,11 0,08 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01

10 0,74 0,40 0,14 0,15 0,10 0,05 0,08 0,04 0,12 0,08

11
0,72

0,42 0,21 0,18 0,25 0,16 0,11 0,24 0,18 0,31 0,27

12 0,43 0,29 0,23 0,44 0,36 0,30 0,44 0,39 0,53 0,45

13
0,71

0,45 0,36 0,35 0,65 0,69 0,54 0,73 0,64 1,00 1,00

14 0,50 0,48 0,55 0,92 0,86 0,81 1,00 1,00 0,75 0,75

15 0,70 0,58 0,62 0,71 1,00 1,00 1,00 0,84 0,80 0,56 0,56

16 0,72 0,63 0,78 0,94 0,93 0,88 0,83 0,63 0,60 0,41 0,40

17 0,76 0,70 0,95 1,00 0,78 0,71 0,68 0,45 0,43 0,26 0,25

18 0,81 0,79 1,00 0,95 0,62 0,56 0,50 0,32 0,29 0,14 0,12

19 0,84 0,88 0,96 0,82 0,45 0,39 0,35 0,20 0,15 0,06 0,04

20 0,88 0,98 0,87 0,69 0,33 0,25 0,21 0,11 0,08 0,03 0,01

21 0,90 1,00 0,77 0,54 0,25 0,18 0,14 0,07 0,05 0,02

0,00

22 0,94 0,98 0,66 0,44 0,18 0,14 0,10

0,04

0,03

0,01
23 0,99 0,93 0,57 0,35 0,15 0,10 0,06

24 1,00 0,87 0,50 0,30 0,13 0,08

0,05

0,00

1 0,99 0,81 0,43 0,26 0,12

0,07
0,03

2 0,97 0,76 0,39 0,23
0,11

3 0,94 0,71 0,36 0,21

4 0,91 0,66 0,33 0,19

0,10
0,06 0,04

5 0,88 0,58 0,29 0,18

0,02
0,02

6 0,86 0,50 0,27 0,16

7 0,84 0,42 0,24 0,14 0,09 0,01
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Таблиця Є.2 – Відносні  ординати розрахункового гідрографа стоку води /
%

= i Py Q Q  для ï/= ix t t  при різних значеннях коефіцієнтів λ і ks 

ï/ix t t=
Значення 

%
/

i P
y Q Q=  при 

%ï
/ 0,0116

P
qt hλ =

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6

0,1 0,023 0,002 0

0,2 0,210 0,091 0,034 0,011 0,003 0

0,3 0,450 0,290 0,180 0,099 0,050 0,022 0,009 0,003 0,001 0

0,4 0,660 0,510 0,390 0,280 0,190 0,120 0,076 0,043 0,024 0,013 0,006 0,003 0,001 0

0,5 0,780 0,690 0,590 0,490 0,400 0,310 0,240 0,180 0,130 0,088 0,059 0,039 0,025 0,015 0,009 0,005 0,003 0,002 0

0,6 0,880 0,820 0,750 0,690 0,610 0,540 0,470 0,390 0,330 0,270 0,220 0,180 0,140 0,120 0,088 0,066 0,049 0,036 0,017 0,009 0,004

0,7 0,940 0,910 0,870 0,830 0,790 0,740 0,690 0,640 0,590 0,540 0,480 0,430 0,390 0,340 0,300 0,260 0,220 0,190 0,140 0,094 0,062

0,8 0,970 0,960 0,950 0,930 0,910 0,890 0,870 0,840 0,810 0,780 0,750 0,720 0,690 0,660 0,620 0,590 0,550 0,520 0,460 0,400 0,340

0,9 0,990 0,980 0,970 0,960 0,950 0,940 0,930 0,920 0,910 0,900 0,890 0,880 0,870 0,840 0,820 0,790

1,0 1,000

1,1 0,990 0,980 0,970 0,960 0,950 0,940 0,930 0,920 0,910 0,900 0,870 0,850 0,820

1,2 0,980 0,970 0,960 0,950 0,940 0,920 0,910 0,890 0,870 0,850 0,830 0,800 0,780 0,760 0,730 0,700 0,680 0,650 0,600 0,540 0,490

1,3 0,970 0,950 0,930 0,910 0,880 0,850 0,820 0,780 0,750 0,710 0,680 0,640 0,600 0,560 0,520 0,480 0,440 0,410 0,340 0,280 0,220

1,4 0,950 0,920 0,890 0,850 0,810 0,770 0,720 0,670 0,620 0,570 0,520 0,480 0,430 0,380 0,340 0,300 0,260 0,230 0,170 0,120 0,084

1,5 0,920 0,880 0,840 0,790 0,740 0,680 0,620 0,560 0,500 0,440 0,390 0,340 0,290 0,250 0,210 00,17 0,140 0,120 0,075 0,046 0,027

1,6 0,900 0,850 0,790 0,730 0,660 0,590 0,520 0,460 0,390 0,340 0,280 0,230 0,190 0,150 0,120 0,092 0,071 0,054 0,030 0,016 0,008

1,7 0,870 0,810 0,740 0,660 0,590 0,510 0,440 0,370 0,300 0,250 0,200 0,150 0,120 0,089 0,066 0,047 0,034 0,024 0,011 0,005 0,002

1,8 0,840 0,770 0,690 0,600 0,520 0,440 0,360 0,290 0,230 0,180 0,130 0,100 0,072 0,050 0,035 0,023 0,015 0,010 0,004 0,001 0

1,9 0,810 0,730 0,640 0,550 0,460 0,370 0,290 0,230 0,170 0,130 0,089 0,063 0,043 0,028 0,018 0,011 0,007 0,004 0,001

2,0 0,780 0,690 0,590 0,490 0,400 0,310 0,240 0,180 0,130 0,088 0,059 0,039 0,025 0,015 0,009 0,005 0,003 0,002 0

2,2 0,730 0,610 0,500 0,400 0,300 0,220 0,150 0,100 0,066 0,042 0,025 0,014 0,008

2,4 0,670 0,540 0,420 0,320 0,220 0,150 0,096 0,058 0,034 0,019 0,010 0,005 0,002

2,6 0,620 0,480 0,350 0,250 0,160 0,100 0,060 0,032 0,017 0,008 0,004 0,002 0,001

2,8 0,570 0,420 0,290 0,190 0,120 0,068 0,036 0,018 0,008 0,004 0,001 0

3,0 0,530 0,370 0,240 0,150 0,086 0,045 0,022 0,010 0,004 0,002 0

3,5 0,430 0,260 0,150 0,079 0,037 0,016 0,006 0,002 0

4,0 0,340 0,190 0,092 0,042 0,016 0,005 0,002 0

5,0 0,210 0,091 0,034 0,011 0,003 0

6,0 0,130 0,044 0,012 0,003 0

8,0 0,052 0,010 0,002 0

ks = hп/hp = 
= f(λ)

0,190 0,230 0,260 0,290 0,310 0,330 0,340 0,360 0,370 0,380 0,380 0,390 0,400 0,400 0,410 0,420 0,420 0,420 0,430 0,430 0,440
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Ключові  слова: гідрологічні  характеристики,  загальні  положення,  гідрологічні 

спостереження, інженерні розрахунки,  ймовірності перевищення розрахункових 

максимальних  витрат  і  рівнів  води,  стік  води,  гідрограф,  проектування 

гідротехнічних споруд
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