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2 Акуальність дослідження

Паводки і повені є характерними явищами для всіх річок України, водозбори яких

характеризуються нерівномірністю випадання атмосферних опадів. Сила паводків

значною мірою залежить від суми, інтенсивності і тривалості атмосферних опадів або

запасу води у сніговому покриві та інтенсивності утворення талих вод.

Паводок – фаза гідрологічного режиму річки, яка характеризується швидким, відносно

короткотривалим підвищенням рівня води в річищі під час сильних злив, тривалих

дощів або інтенсивного танення снігу в період відлиги, на яке накладаються дощі.

В середньому за рік на річках Волині проходить 1-3 паводки із виходом за межі заплави

та повені. Частота формування паводків у багаторічному розрізі підпорядковується

певним закономірностям, які проявляються у чергуванні періодів підвищеної та

низької водності, що зумовлені глобальною атмосферною циркуляцією.

Територія бассейну р. Стир. характеризується рівнинним рельєфом, що утруднює

швидке проходження паводків і призводить до затоплення великих територій, в

середньому один раз на 2-3 роки.

Господарська діяльність, яка здійснюється з порушенням екологічних норм, значно

зменшила пропускну можливість річки Стир і цілого ряду її приток, що збільшило рівні

води та час проходження паводків.



Зв’язок із важливими науковими і практичними 

завданнями

Робота виконана в рамках наступних програм: 

 «Комплексна регіональна програма захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській 

області на 2016-2020 роки»;

 Регіональна екологічна програма «Екологія 2016 – 2020»;

 Регіональна програма оцінки стану та розчищення русел основних річок 

Волині;

 Регіональна програма моніторингу довкілля Волинської області;

 Регіональна екологічна програма «Екологія - 2015 та прогноз до 2020 року»;
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Причини виникнення паводків
Частота формування паводків у багаторічному розрізі підпорядковується певним

закономірностям, які проявляються у чергуванні періодів підвищеної та низької
водності, що зумовлені глобальною атмосферною циркуляцією.

За висновками науковців Українського науково-дослідного гідрометеорологічного
інституту не виключено повторення в наступні роки високих паводків на річках
всього західного регіону України, що потрібно брати до уваги при виконанні заходів
по захисту населення від негативних наслідків вод.

Господарська діяльність, яка здійснюється з порушенням екологічних норм, значно
зменшила пропускну можливість річки Стир і цілого ряду її приток, що збільшило
рівні води та час проходження паводків.

Основними причинами виникнення весняного паводку як природного стихійного явища
(так само як і осіннього) є природні (гідрометеорологічні) фактори, прояв яких
підсилений антропогенним навантаженням території. Катастрофічні наслідки,
певною мірою, зумовлені активною господарською діяльністю упродовж останніх
десятиліть. Посиленню негативних наслідків, їх катастрофічному прояву сприяє
також розташування будов в зоні постійного затоплення, інтенсифікація схилового
стоку.

Гідрологічний пост вимірювання рівнів води р. Стир на території м. Луцька
розташований по вул. Шевченка та має абсолютну відмітку рельєфу 172.87 м.
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Середньо декадні рівні води р. Стир в межах 

території м. Луцька за 2011-2016 рр.

Рік
Де-

када

Рівні води по місяцях, см.

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII

2011

І 419,40 491,10 444,80 391,10 336,90 260,00 289,40 375,70 330,50 269,80 264,60 265,50

ІІ 458,10 485,00 394,90 382,50 333,90 287,60 311,10 379,00 279,70 266,90 261,80 272,10

ІІІ 481,45 483,75 428,91 358,00 304,82 271,40 302,82 351,64 271,40 270,82 263,60 285,18

2012

І 282,20 297,90 398,70 349,40 327,40 291,50 325,60 291,20 324,00 349,90 334,70 286,60

ІІ 271,10 293,60 365,40 359,20 329,30 352,30 300,40 313,70 317,30 339,70 333,30 309,70

ІІІ 291,91 343,00 342,45 351,20 298,55 356,20 300,55 337,00 352,60 339,73 310,00 341,82

2013

І 349,70 421,70 443,80 524,20 533,50 451,90 409,30 349,20 276,60 331,50 326,60 305,80

ІІ 380,70 441,60 440,80 603,50 492,10 464,90 364,10 280,90 294,30 319,50 305,30 294,30

ІІІ 375,36 453,63 484,82 586,80 443,91 457,50 364,36 277,36 330,90 327,55 307,40 294,18

2014

І 304,70 346,70 365,50 285,30 267,50 352,10 289,00 261,30 270,90 267,10 259,20 247,60

ІІ 300,90 365,70 331,00 286,00 283,30 360,20 295,60 262,40 265,80 273,00 261,70 243,20

ІІІ 351,91 379,63 325,82 285,30 295,18 365,50 271,55 263,91 272,60 256,55 249,90 266,00

2015

І 264,80 279,70 272,10 282,30 248,20 306,40 244,30 245,40 241,50 257,40 246,00 253,40

ІІ 297,90 258,40 277,20 275,10 255,40 260,30 235,80 235,90 242,20 257,80 244,90 252,90

ІІІ 291,55 260,38 275,09 254,30 294,18 250,70 244,00 241,64 240,30 264,18 254,20 252,82

2016

І 270,40 298,70 302,80 266,40 256,80 254,60 273,50 275,30 247,30 245,00 292,00 327,00

ІІ 275,70 289,50 291,30 272,10 264,00 259,30 280,80 275,60 240,10 255,80 291,30 343,00

ІІІ 280,55 298,00 272,64 278,90 268,55 269,00 288,91 261,73 237,80 259,45 326,50 328,55
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Динаміка зміни рівнів води р. Стир в межах 

території м. Луцька за 2011-2016 рр.
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Трендова складова математичної моделі рівнів 

води на р. Стир

Запропонована математична модель рівнів води на р. Стир в межах території м. 
Луцька базується на основі побудови часткового ряду Фур’є за дискретними 
значеннями середньо-декадних значень рівнів води у період 2011-2016 років. Як 
показали модельні обчислення, характер коливання рівнів води за вказаний 
період апроксимується поліноміальною трендовою складовою виду:

де           – значення рівня води р. Стир;      – коефіцієнти поліноміального тренду; 

– змінна часу.

В результаті опрацювання подекадних значень коливання рівнів води, ми прийшли до 
висновку, що трендову складову коливання рівнів води р. Стир у досліджуваний 
період достатньо подавати у вигляді поліному 3 степеня. В процесі математичної 
обробки нами отримано трендову криву виду:
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Залишкова складова математичної моделі рівнів 

води на р. Стир

Для більш детального вивчення коливання рівнів води представимо відхилення 

результатів спостережень від значень, які одержали трендовою кривою, у вигляді 

кінцевого ряду Фур’є:

де         – фактичне значення рівня води,

– значення рівня води, отримане з трендової складової апроксимуючої функції

В рамках вище викладеного, математична модель коливання значень рівнів води в 

р. Стир у період з 2011 по 2016 рр. матиме вигляд:
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Апроксимація подекадних рівнів води р. Стир на 

посту спостережень м. Луцьк
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Визначення територій підтоплення в межах 

м. Луцька
Для побудови рельєфу міста Луцька були використані файли матриць висот SRTM v.4,

які отримані з ресурсів http://mapgroup.com.ua та Геологічного Товариства
Сполучених Штатів Америки.

Обробка даних та візуалізація результатів здійснювалась за допомогою географічної
інформаційної системи з відкритим кодом QGIS у версії з довготривалою
підтримкою 2.14.1 (LTR), що розповсюджується за ліцензією GNU (General Public
License).

На першому етапі обробки даних було векторизовано межу м. Луцька згідно
Генерального плану міста затвердженого Рішенням Луцької міської ради №42/1 від
24.06.2009. Для моделювання паводкових процесів були векторизовані русла річок
Стир, Сапалаївка, Жидувка та Кічкарівка за зображеннями отриманими з сервісу
Google Maps станом на 10.04.2014 року.

На другому етапі, нами було змодельовано рівень максимального паводкового рівня
води в р. Стир станом на 15 квітня 2013 року, коли рівень води досяг відмітки 179.00
м.

На основі отриманих даних короткострокового прогнозування паводкового процесу у
березні-квітні місяці 2017 р. нами проведено візуалізацію отриманих результатів за
допомогою геоінформаційної системи QGIS.
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Територія м. Луцька, що отримана в QGIS
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Моделювання паводку станом на 15.04.13 р.
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Моделювання прогнозного паводку
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Висновки

На основі аналізу статистичних даних Волинського обласного центру з

гідрометеорології за 2011-2016 роки по рівнях води на р. Стир нами запропонована

математична модель, що базується на основі побудови часткового ряду Фур’є за

дискретними значеннями середньо-декадних значень рівнів води.

Дану математичну модель покладено в основу короткострокового прогнозування

паводкових процесів, згідно з яким прогнозується весняний паводок у лютому-

березні 2017 р. з максимальним рівнем води 4.20 см, що відповідає абсолютній

відмітці 177 м.

Результати математичної обробки були покладені в основу геоінформаційного

моделювання територій підтоплення з використанням даних ДЗЗ, що знаходяться у

вільному доступі. Використаний у статті набір статистичних та геопросторових

даних має великий потенціал подальшого застосування у моделюванні процесів

природного та техногенного характеру.
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