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Роботи з узагальнення матеріалів моніторингу стану підземних вод України
виконувались відповідно до законодавчих та підзаконних актів України, зокрема:
Водного кодексу України, введеного в дію Постановою Верховної Ради України
№ 214 від 6 червня 1995 р., Порядку здійснення державного моніторингу вод,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 20 липня 1996 р. № 815
та Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391.
Прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, визначення
оптимального комплексу заходів щодо збереження природного середовища
та його відтворення на порушених територіях базується на даних моніторингу
довкілля, у тому числі однієї із важливих складових частин – підземних водах.
Підземні води є одним з найважливіших об‘єктів надр. Вони мають
стратегічне значення, як єдине надійне джерело водопостачання населення,
особливо у періоди надзвичайних ситуацій. Тому, основними задачами сучасної
гідрогеології є вивчення закономірностей формування та поширення ресурсів
підземних вод, локалізації їх родовищ, обґрунтування методів пошуку та розвідки
підземних вод, розробка наукових засад управління ресурсами підземних вод
з метою їх раціональної експлуатації, охорони від забруднення та виснаження,
а також запобігання катастрофічним екологічним наслідкам взаємодії підземних
вод з навколишнім природним середовищем.
Державна система моніторингу підземних вод – це система проведення
спостережень, збирання, обробки, підготовки, збереження та надання інформації
про стан підземних вод, прогнозування його змін у природних умовах та під
впливом господарської діяльності.
Основною метою моніторингу підземних вод – є спостереження за їх станом
і змінами гідрогеологічної обстановки, як одного з важливіших компонентів
оточуючого середовища, та забезпечення підготовки необхідної інформації та
прогнозів різного призначення та рівня, а також розробки науково-обгрунтованих
рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам
гідрогеологічних умов та дотримання вимог екологічної безпеки.
Об‘єктом досліджень системи моніторингу – є підземні води, ґрунтові
і міжпластові, як корисні копалини та чинники геологічного перетворення
оточуючого середовища, що ускладнюють виробництво і експлуатацію інженерних
споруд тощо. Як вихідні дані використовуються первинні та узагальнені матеріали
спостережень за елементами режиму підземних вод та режимоутворюючими
факторами.
Державний моніторинг підземних вод здійснюється підприємствами
Державної служби геології та надр України, на які покладені функції вивчення
режиму підземних вод, а також оцінки і прогнозу змін гідрогеологічної
обстановки. У структурі Державної служби геології та надр України обов‘язки
організації і ведення моніторингу підземних вод покладені на державні геологічні
підприємства, які є основними постачальниками гідрорежимної інформації.
Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод України є зведенням
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даних щодо змін видобутку підземних вод, якісного стану та рівневого режиму
підземних вод у 2017 р. У гідрогеологічному щорічнику в стислому вигляді
наводиться огляд режиму підземних вод у природних і порушених умовах,
якісного стану підземних вод (основні та потенційні джерела забруднення
підземних вод, умови забруднення, площі виснаження та забруднення підземних
вод, вміст у підземних водах забруднюючих речовин, якість підземних вод на
водозаборах), державного обліку використання підземних вод. Також, надається
характеристика метеорологічних умов 2017 року порівняно з минулим роком та з
середньобагаторічними значеннями в межах адміністративних областей і басейнів
підземних вод.
Вихідною інформацією для складання щорічника є «Інформаційні звіти»
державних геологічних підприємств Державної служби геології та надр України з
використанням матеріалів Українського гідрометцентру.
У зв’язку з анексією АР Крим, інформація по даній території з 2013 року не
надається (див. «Щорічник про стан підземних вод України за 2012 р.»).
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МЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ
2017 РОКУ
Середньорічна температура повітря в
2017 році виявилася на 1,4-2,4° вищою за
норму по всій території країни. Це був третій
із найтепліших років, починаючи з 1991 року.
Найнижча температура повітря за зиму
(абсолютний мінімум температури повітря)
становила мінус 18-27°. Найвища температура повітря (абсолютний максимум
температури повітря) досягала плюс 40° у серпні в більшості областей степової
зони, у деяких пунктах Запорізької та Миколаївської областей вона досягала
плюс 41°. На решті території максимальні температури повітря в серпні становили
плюс 35-39°, у поліських областях - плюс 32-34°.
Річна кількість опадів склала в середньому 88-113% норми. Найменше
опадів за рік (70-80% норми) спостерігалося у багатьох районах Миколаївської,
Херсонської, Запорізької, Кіровоградської, Черкаської областей, в окремих
районах цих областей – 55-60% норми. На решті території річна сума
опадів склала 81-120% норми. Найменша кількість опадів зафіксована
на метеорологічній станції (далі - м.с.) Миколаїв - 268 мм, найбільша у
гірських районах: м.с. Нижній Студений (Закарпатська обл.) - 1579 мм та
м.с. Пожежевська (Івано-Франківська обл.) – 1746 мм. У
місячному
розрізі
найбільш вологими були вересень, жовтень та грудень, найбільш сухим – серпень.
Найбільш несприятливим погодним явищем була весняно-літня атмосферна
посуха, яка внаслідок дефіциту опадів, поступово розвивалася із квітня,
посилилася та поширилася у травні-червні, коли недобір опадів у багатьох
областях досяг 50-70 % норми. Розвиток атмосферної посухи супроводжувався
стрімким падінням запасів вологи у всіх шарах ґрунту. Станом на 10 червня в
Україні (крім західних областей) спостерігалася вже повітряно-ґрунтова посуха
різної інтенсивності, на багатьох сільськогосподарських площах південних
та центральних областей запаси вологи у метровому шарі ґрунту були майже
вичерпані. Найжорсткіші умови спостерігалися в Київській, Черкаській,
Полтавській та Кіровоградській областях. Весняно-літня посуха поступово
перейшла у літньо-осінню (липень – перша половина вересня).
Впродовж 2017 року в розподілі температури повітря та опадів найбільші
аномалії були такими:
Березень за рівнем середньої місячної температури, яка на 4-6° перевищила
норму (поряд із березнем 2014 та 2008 рр.), виявився одним із найтепліших за
весь період метеорологічних спостережень.
У середині квітня у східних, південних, місцями в центральних областях
відмічалися аномальні для весни явища – сильні снігопади, які виникали внаслідок
переміщення через територію України активних циклонів. Утворювався та деякий
час утримувався сніговий покрив висотою 20-40 см, що було вище, ніж взимку.
У другій декаді травня в більшості районів Сумської, Чернігівської,
Київської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, окремих
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районах Житомирської та Миколаївської областей було досягнуто або зафіксовано
найнижчу мінімальну температуру повітря (- 1…-4º) за період спостережень 19512016 рр.
У другій декаді серпня в деяких районах західних, північних, центральних
та південних областей було досягнуто або перевищено на 0,2-0,6° найвищу
середню декадну температуру повітря другої декади серпня за період
метеорологічних спостережень 1961-2017 рр.
У третій декаді вересня в більшості районів Херсонської, Запорізької,
Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, окремих
районах Миколаївської, Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей
було досягнуто або на 1-4°, у Чигирині (Черкаська обл.) на 5°, перевищено
максимальну температуру повітря третьої декади вересня за період спостережень
1951-2016 рр. При цьому впродовж 1 дня в багатьох районах Запорізької,
Дніпропетровської, Черкаської областей вона досягала плюс 35°…36°.
У першій декаді жовтня в південних районах Одеської області випала
найбільша кількість опадів за період спостережень 1961-2016 рр., що відповідала
8-10 декадним нормам (65-95 мм).
Найбільші відхилення від норми (плюс 2,5-5,5°) відмічалися в березні,
серпні, вересні та грудні по всій території країни, найнижчі (мінус 1,5°) лише в
степових областях у квітні 2017 р. (рис.1).

Рис. 1 Відхилення середньомісячної температури
повітря (ºС) від норми у 2017 році
Найхолоднішим місяцем року виявився січень із середньою місячною
температурою повітря мінус 3-6º (близько норми), на Закарпатті – мінус 7º
(нижче норми).
Середня температура повітря теплого періоду (квітень-жовтень) по всій
території країни перевищила норму на 1-2º. Кількість днів із максимальною
температурою повітря вище плюс 30º за цей період у західних областях досягла
17-39, на решті території – від 35 до 64 днів. Кількість днів із максимальною
температурою рівною та вищою плюс 35º становила у поліських областях – 1-6,
лісостепових – від 4 до 17, у степових – від 5 до 22.
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Режим випадіння опадів традиційно характеризувався нерівномірним
розподілом у часі та по території. Найбільшим дефіцитом опадів порівняно з
нормою у теплий період відзначився серпень (45-75 % норми). Найбільш вологими
були вересень, жовтень та грудень (рис.2).

Рис.2. Кількість опадів (у % до норми) по місяцях у 2017 році
У середньому по агрокліматичних зонах кількість опадів за холодний період
становила: у зоні Степу – 80%, Лісостепу – 105%, на Поліссі – 120% норми.
Кількість опадів за теплий період (квітень-жовтень) у степових областях в
середньому склала 95%, лісостепових – 87%, поліських - 110% норми, у багатьох
районах південних областей - лише 50-70% норми. Упродовж теплого періоду за
переважання дефіциту опадів було зафіксовано велику кількість малоефективних
сильних злив, коли добовий максимум опадів досягав або перевищував місячну
норму.
Таблиця 1
Кількість опадів (мм) по періодах

Агрокліматичні
зони

За холодний період
(листопад 2016 р. –
березень 2017 р.)

За теплий період
(квітень - жовтень 2017 р.)

Норма

Факт.

Норма

Факт.

Степ

195

158

300

272

Лісостеп

200

211

415

324

Полісся

210

232

475

475

Тривалість періоду із середніми добовими температурами повітря вище
плюс 10°, за рахунок відносно пізнього переходу температури через цю межу
навесні, виявилася майже однаковою по усій території і склала 165-180 днів.
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ОГЛЯД ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ
ТА МОНІТОРИНГУ ПІДЗЕМНИХ ВОД

ОГЛЯД ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО
ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ ТА
МОНІТОРИНГУ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПО
АДМІНІСТРАТИВНИХ ОБЛАСТЯХ
УКРАЇНИ
За результатами регіональної оцінки, проведеної
у
1975-1980
рр.,
прогнозні
ресурси
підземних
3
вод України складають 61689,2 тис.м /добу, з яких з мінералізацією до
1500 мг/дм3 – 57499,9 тис.м3/добу. Розподілені прогнозні ресурси підземних
вод по регіонах нерівномірно, що зумовлено відмінністю геолого-структурних
і фізико-географічних умов різних регіонів України. Переважаюча частина
прогнозних ресурсів зосереджена у північних та західних областях України,
ресурси південного регіону обмежені. Найбільша кількість прогнозних ресурсів
підземних вод зосереджена в Чернігівській області - 8326,7 тис.м3/добу,
найменша
–
у
Кіровоградській
(404,6
тис.м3/добу),
Чернівецькій
3
3
(405,3 тис.м /добу) і Миколаївській (441,6 тис.м /добу) областях.
Розвіданість прогнозних ресурсів підземних вод по країні незначна – 27%.
Станом на 1.01.2018 р. розвідано та затверджено ДКЗ СРСР, УкрТКЗ та ДКЗ України
664 родовища підземних вод, які включають 1394 ділянки з експлуатаційними
запасами 16372,111 тис.м3/добу, у тому числі за категоріями А+В+С1 –
15425,711 тис.м3/добу, за категорією С2 - 946,400 тис.м3/добу.
Упродовж 2017 року було розвідано 43 нові ділянки родовищ підземних
вод: у Волинській (2), Дніпропетровській (1), Житомирській (3), Закарпатській (1),
Київській (5), Луганській (2), Львівській (4), Полтавській (5), Рівненській (2),
Сумській (3), Харківській (5), Херсонській (4), Черкаській (3), Чернігівській (1)
областях та місті Києві (2). Проведена переоцінка балансових запасів на
14 ділянках: у Вінницькій (1), Київській (7), Львівській (1), Харківській (3),
Хмельницькій (2) областях. Приріст розвіданих експлуатаційних запасів підземних
вод склав 41,245 тис.м3/добу.
Найбільш високим рівнем розвіданості прогнозних ресурсів підземних
вод відзначаються центральні та південні регіони України, де розвіданість
прогнозних ресурсів підземних вод перевищує 50%. Максимальний відсоток
розвіданості прогнозних ресурсів підземних вод відмічається в Одеській (66%),
Дніпропетровській (65%), Кіровоградській (57%) областях та АР Крим (92%).
У кількісному відношенні значна частина розвіданих експлуатаційних запасів
підземних вод зосереджена в Донецькій, Київській, Луганській, Львівській,
Харківській областях та АР Крим (понад 1,0 млн.м3/добу у кожній). Сума
розвіданих експлуатаційних запасів підземних вод вищезазначених 6 регіонів
перевищує половину загальної кількості запасів країни (52%). Найбільшу кількість
ділянок родовищ підземних вод розвідано в Київській (135), Донецькій (115),
Луганській (102), Львівській (94), Харківській (93) областях та АР Крим (99),
що складає (46%) всіх розвіданих ділянок України; найменше розвідано – у
Чернівецькій (15) та Миколаївській (16) областях.
Освоєння прогнозних ресурсів підземних вод найбільш інтенсивне в
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густонаселених регіонах з високим господарським потенціалом, особливо
при невеликій кількості прогнозних ресурсів. Максимальний рівень освоєння
прогнозних ресурсів підземних вод (12-15%) припадає на Донецьку (12%) та
Кіровоградську і Чернівецьку області (по 15% у кожній); мінімальний (1-2%) на Івано-Франківську, Луганську, Полтавську, Харківську області (по 2%) та
Чернігівську область (1%).
Видобуток підземних вод в Україні у 2017 році склав 2801,055 тис.м3/добу,
що становить 5% від суми прогнозних ресурсів підземних вод (наведено
без урахування ресурсів по АР Крим). Найбільший видобуток відмічено в
Львівській (401,792 тис.м3/добу), Донецькій (295,039 тис.м3/добу) та Київській
(214,366
тис.м3/добу)
областях,
найменший
–
в
Івано-Франківській
3
3
(14,763 тис.м /добу), Житомирській (39,712 тис.м /добу) областях.
З розвіданих експлуатаційних запасів підземних вод видобуто
1442,368 тис.м3/добу, що становить 9% від їх загальної суми. З 1394 ділянок
родовищ підземних вод в експлуатацію введено 684, більшість з яких працюють
не на повну потужність. Найвищий відсоток освоєння розвіданих експлуатаційних
запасів підземних вод відзначений у Львівській (24%), Волинській (21%),
Хмельницькій (20%) областях, найменший – у Дніпропетровській (1%), ІваноФранківській (2%), Луганській (3%), Харківській (4%) областях. В абсолютних
значеннях найбільше розвіданих експлуатаційних запасів підземних вод видобуто
в Київській (155,194 тис.м3/добу) та Львівській (316,508 тис.м3/добу) областях,
найменше - у Дніпропетровській (6,645 тис.м3/добу), Івано-Франківській
(7,220 тис.м3/добу) та Кіровоградській (8,546 тис.м3/добу) областях.
Загальний видобуток підземних вод у 2017 році, у порівнянні з 2016
роком, зменшився на 474,586 тис.м3/добу (14,5%), у тому числі: по Донецькій на
155,674 тис.м3/добу (34,5%), Луганській на 164,024 тис.м3/добу (59,4%),
Полтавській на 82,107 тис.м3/добу (45,3%), Харківській на 30,285 тис.м3/добу
(26,8%) та Черкаській на 37,574 тис.м3/добу (29,3%) областях. Найбільше
збільшення видобутку підземних вод спостерігалось у Дніпропетровській на
27,580 тис.м3/добу (35,8%), Миколаївській на 6,547 тис.м3/добу (18,5%),
Чернівецькій на 6,640 тис.м3/добу (12,4%) та Закарпатській на 5,219 тис.м3/добу
(9,4%) областях.
Видобуток підземних вод з розвіданих родовищ у 2017 році зменшився на
57,547 тис.м3/добу (3,8%), у тому числі: в Закарпатській на 15,382 тис.м3/добу
(36,9%), Луганській 33,048 тис.м3/добу (35,2%) та Полтавській 10,967 тис.м3/добу
(12,9%) областях. Збільшення видобутку підземних вод спостерігалось у
Дніпропетровській на 1,975 тис.м3/добу (42,3%), Житомирській на 0,839 тис.м3/добу
(7,4%), Кіровоградській на 1,289 тис.м3/добу (17,8%) та Миколаївській на
1,742 тис.м3/добу (17,9%) областях.
За період 2001 – 2017 років загальний видобуток питних підземних
вод зменшився на 5594,175 тис.м3/добу (66,6%), з розвіданих запасів – на
2071,258 тис.м3/добу (58,9%) (рис. 3). За останні п’ять років (2013 – 2017 рр.)
зменшення загального видобутку склало 2229,550 тис.м3/добу (44,3%), з
розвіданих запасів – на 723,073 тис.м3/добу (33,4%). Тенденція до скорочення
видобутку підземних вод зумовлена переважно економічними причинами,
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зменшенням кількості водоспоживачів та частки використання підземних вод
у загальному балансі водокористування в Україні, а також проведенням АТО в
межах Донецької і Луганської областей та анексією АР Крим.
Загалом в Україні використано 2263,863 тис.м3/добу (81,0%) підземних
вод, без використання скинуто 537,192 тис.м3/добу (19,2%), переважно у
вигляді шахтного та дренажного водовідливів. Із загальної кількості підземних
вод, що видобуто в 2017 році, 1761,248 тис.м3/добу (77,8%) використано на
господарсько-питне водопостачання, 232,248 тис.м3/добу (10,3%) спожито
для виробничо-технічних потреб, 230,453 тис.м3/добу (10,2%) використано
на сільськогосподарські потреби, 34,090 тис.м3/добу (1,5%) - на зрошення
земель, 5,824 тис.м3/добу (0,3%) – на промисловий розлив та виготовлення
напоїв. Переважна частина підземних вод використана на господарсько-питне
водопостачання від 44,6% (Черкаська область) до 96,3% (Сумська область).
Винятком є Чернівецька область, де більше підземних вод використано для
сільсько-господарських потреб (69,4%). На виробничо-технічні потреби
найбільше використано в Дніпропетровській (34,9%) та Житомирській (23,7%)
областях, на зрошення земель – у Дніпропетровській (11,0%) та Херсонській
(14,1%) областях.
Обсяг невикористаних прогнозних ресурсів підземних вод в Україні сягає
57587,345 тис.м3/добу (95,4%), однак через різні обставини вони не завжди
можуть бути використані, особливо на площах зі складними гідрогеологічними
умовами (область тріщинних вод Українського щита). Інформація щодо прогнозних
ресурсів, розвіданих запасів, видобутку та використання підземних вод за
2017 р. наведена у таблицях 2, 3 та на рис. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Наведена інформація щодо прогнозних ресурсів, розвіданих експлуатаційних
запасів та використання підземних вод свідчить про великі потенційні можливості
розширення їх використання практично у всіх регіонах України особливо для
невеликих водоспоживачів з потребою в питній воді до 30 – 50 тис.м3/добу.
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Рис. 3 Динаміка видобутку підземних вод в Україні впродовж
2001 – 2017 років

Рис. 4 Видобуток підземних вод по адміністративних областях України
за 2017 рік
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555,95

1196,221
151,943
354,089
705,253
1083,533
209,699
345,191
302,669
292,005
1917,805
229,171
1914,031
1327,442
102,882
487,31
830,585
453,939
622,607
295,03
1102,787
927,828
466,325
323,755
174,061

Всього
запасів

664

15

21
27
10
17
53
26
19
16
17
51
21
36
52
12
26
44
19
25
15
61
22
29
23
7
1394

35

99
54
25
28
115
41
25
36
32
135
42
102
94
16
40
80
46
50
25
93
50
56
60
15

Кількість Кількість
ділянок
родовищ родовищ

27

7

92
17
14
65
44
33
32
20
39
45
57
40
36
23
66
19
13
18
13
27
19
24
18
43

Розвіданість
прогнозних
ресурсів,
%

68,146

13,602
73,852
6,645
75,816
12,135
26,281
41,131
7,22
155,194
8,546
60,806
316,508
11,476
28,555
74,027
63,215
88,911
46,41
40,252
93,026
91,134
26,367
13,113

Всього

2801,055 1442,368

107,769

46,841
149,976
104,701
295,039
39,712
60,611
81,16
14,763
214,366
61,502
112,198
401,792
41,854
76,378
99,075
105,905
117,599
71,558
82,83
249,519
114,984
90,842
60,081

Всього

684

23

29
17
6
40
18
13
17
13
71
14
27
59
13
25
43
30
42
11
58
39
35
34
7

Діючі
ділянки
родовищ

у т.ч. з розвіданих
запасів

Освоєння ,%

451,094

60,492
4,667
3,61

0,084
25,299

30,107
39,802

2,289
8,649
80,391
183,666
12,038

н.в.

5*

1

5
6
10
12
6
6
5
2
5
15
2
11
9
10
2
3
3
3
2
5
6
5
15

9*

12

9
21
1
7
6
8
14
2
8
4
3
24
11
6
9
14
14
16
4
10
20
8
8

Неоцінений Прогнозні Розвідані
дренаж
ресурси
запаси

Видобуток з прогнозних ресурсів,
тис.м3/добу

487,804

138,341
280,237
698,608
1007,717
197,564
318,910
261,538
284,785
1762,611
220,625
1853,225
1010,934
91,406
458,755
756,558
390,724
533,696
248,620
1062,535
834,802
375,191
297,388
160,948

Розвідані
запаси

57587,345 13733,522

8218,931

838,659
2436,324
987,899
2168,961
588,888
1020,989
1469,540
739,637
4000,934
343,098
4677,802
3242,308
399,746
660,322
4189,825
3496,595
3314,601
2134,442
4026,970
4721,281
1848,716
1715,658
345,219

Прогнозні
ресурси

Невикористані
тис.м3/добу.

* - розрахунок освоєння ресурсів та запасів у цілому по Україні наведено без урахування обсягів по АР Крим
н.в. - немає відомостей

61689,2 16372,111

8326,7

Чернiгiвська

Всього по Україні

1300,8
885,5
2586,3
1092,6
2464,0
628,6
1081,6
1550,7
754,4
4215,3
404,6
4790
3644,1
441,6
736,7
4288,9
3602,5
3432,2
2206,0
4109,8
4970,8
1963,7
1806,5
405,3

Всього
ресурсів

А.Р. Крим
Вiнницька
Волинська
Днiпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорiзька
Iвано-Франкiвська
Київська
Кiровоградська
Луганська
Львiвська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рiвненська
Сумська
Тернопiльська
Харкiвська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернiвецька

Адміністративна
одиниця

у т.ч.розвідані запаси,
затверджені ДКЗ СРСР,УТКЗ,
ДКЗ України

Прогнозні ресурси, тис.м3/добу

Таблиця 2
Прогнозні ресурси, розвідані експлуатаційні запаси питних і технічних підземних вод України та їх
видобуток за 2017 рік по адміністративних областях
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13

14

214,366

Київська

61,502
112,198
401,792
41,854
76,378
99,075
105,905
117,599
71,558
82,83
249,519
114,984
90,842
60,081
107,769
2801,055

46,841
149,976
104,701
295,039
39,712
60,611
81,16
14,763

Вiнницька
Волинська
Днiпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорiзька
Iвано-Франкiвська

Кiровоградська
Луганська
Львiвська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рiвненська
Сумська
Тернопiльська
Харкiвська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернiвецька
Чернiгiвська
Всього по Україні

Видобуток
тис.м3/добу

Адміністративна
одиниця

27,513
70,445
388,8
41,807
74,801
98,237
83,745
117,458
70,665
80,874
181,69
87,844
84,635
57,586
104,448
2263,863

209,328

41,174
136,616
27,973
100,248
27,141
56,935
79,839
14,061

Всього

Таблиця 3

17,59
62,898
314,236
33,699
66,91
87,375
72,966
113,123
56,33
65,789
142,393
74,31
37,741
16,634
89,513
1761,248

166,512

27,409
81,68
15,122
69,856
17,74
49,145
71,202
11,075
3,784
7,52
17,369
6,62
4,917
10,204
9,642
4,019
4,182
13,477
10,575
8,282
17,732
0,968
5,277
232,248

39,946

6,976
6,569
9,776
25,55
6,419
5,843
5,305
1,296
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3,028
5,032
28,109
39,98
9,169
230,453

6,049
0,027
57,132
0,422
2,936
0,137
1,115
0,272
10,103

0,152

3,366
2,719
1,912
2,59
1,672

6,171
48,36

0,049
34,090

0,002
1,457
25,539
0,034
0,767

0,288
0,035

0,09

0,614

0,669

3,065
1,476

0,005

0,197
0,004
0,414
1,335

0,005

0,714

0,001

0,026
4,489

0,063
0,064
0,003
0,521
0,022
0,039
0,048
0,151
0,155
0,186
0,089

2,104

0,263
0,034
0,073
0,018

0,613
0,007
0,010

33,989
41,753
12,992
0,047
1,577
0,838
22,16
0,141
0,893
1,956
67,829
27,14
6,207
2,495
3,321
537,192

5,038

5,667
13,36
76,728
194,791
12,571
3,676
1,321
0,702

Скид
підземних
вод без
використання,
господарсько- виробничосільськовиготовлення промисловий тис.м3/добу
питні
технічні
господарські зрошення
напоїв
розлив

Використання,тис.м3/добу

Видобуток питних і технічних підземних вод України та їх використання за 2017 рік
по адміністративних областях

ОГЛЯД ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ
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ОГЛЯД ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ
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Рис. 5 Загальне використання підземних вод України за
2017 рік, тис.м3/добу

Рис. 6 Використання розвіданих експлуатаційних запасів
підземних вод за 2017 рік
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Рис. 7 Прогнозні ресурси та видобуток питних та технічних підземних вод по адміністративних областях України
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Рис. 8 Балансові експлуатаційні запаси та видобуток питних та технічних підземних вод
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Головними чинниками забруднення ґрунтових вод на більшій частині
території України є комунальні стоки, стоки тваринницьких комплексів,
мінеральні добрива, продукти сільгоспхімії, свинець, марганець, нафтопродукти.
Забруднення міжпластових підземних вод носить локальний характер, залежить від
техногенного навантаження на геологічне середовище та захищеності підземних
вод. Ділянки забруднення напірних підземних вод знаходяться, переважно, у зоні
впливу поверхневого комплексу утилізації дренажних вод гірничовидобувних
робіт, невпорядкованих складів зберігання промислових відходів, мінеральних
добрив та отрутохімікатів, тваринницьких комплексів, нафтопереробних заводів
та інших локальних об‘єктів, що впливають на стан підземних вод.
Внаслідок концентрації місць захоронення відходів, обумовленої, у свою
чергу, концентрацією промисловості та населення, спостерігається осередковий
розвиток промислового забруднення підземних вод (промислова зона Донбасу,
Західного Донбасу та Кривбасу - Луганська, Донецька, Дніпропетровська та
Запорізька області). Використання мінеральних та органічних добрив і пестицидів
при освоєнні сільськогосподарських угідь у південних областях України також
призводить до погіршення якості підземних вод, але цей процес менш інтенсивний
та має регіональний характер (Херсонська, Миколаївська, Одеська, Полтавська
області). Таким чином, значне техногенне навантаження на територію призвело
до формування стійких осередків забруднення підземних вод. На території
України станом на 01.01.2018 р. кількість облікованих площинних осередків
забруднення підземних вод залишилась без змін і становила 200, локальних –
262. Підземні води в зоні впливу основних осередків були забруднені хлоридами,
сульфатами, нітратами, аміаком, роданідами, фенолами, нафтопродуктами,
марганцем, свинцем, стронцієм у кількостях, що в окремих випадках, у декілька
разів перевищували норми граничнодопустимої концентрації (далі - ГДК).
Розподіл основних осередків забруднення та водозаборів із розвіданими
експлуатаційними запасами, на яких спостерігалось забруднення підземних вод,
по адміністративних областях у 2017 році наведений на рис. 9 та в таблиці 4.
Поступове скорочення використання мінеральних добрив і пестицидів
призвело до певного поліпшення якісного стану підземних вод, але для
агропромислових районів проблема присутності в підземних водах, що
використовуються для господарсько-питного водопостачання, залишкових
кількостей пестицидів та сполук групи азоту залишається актуальною. У звітному
році відмічалось збільшення використання мінеральних добрив, порівняно з
минулим роком.
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Рис. 9 Схематична карта забруднення підземних вод у межах адміністративних областей
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Таблиця 4
Розподіл основних осередків та водозаборів, на яких
спостерігалось забруднення підземних вод по адміністративних
областях
Кількість
осередків
забруднення, в
дужках, що
не спостер.

Кількість
водозаборів,
де спостерігалось
забруднення
підземних вод

Основні забруднювачі

Кількість
основних
забруднювачів

Вінницька

8(8)

1

мінералізація, загальна жорсткість,
хлориди, сульфати, нітрати

5

Волинська

3(3)

-

нітрати, нітрити, нафтопродукти

3

-

мінералізація, загальна жорсткість,
хлориди, сульфати, нітрати,
нафтопродукти, бром, стронцій,
марганець, залізо, бор, карбамід

12

11

Адміністративна
одиниця

Дніпропетровська

Донецька

7(6)

28

мінералізація, загальна жорсткість,
сульфати, хлориди, нітрати,
хром, ціаніди, феноли, роданіди,
нафтопродукти, залізо

Житомирська

1(1)

5

нафтопродукти, залізо природного
походження

2

Закарпатська

1(1)

5

нітрати, залізо та марганець
природного походження

3

10(10)

8

мінералізація, загальна жорсткість,
пестициди, нітрати, нафтопродукти

5

5(5)

1

хлориди, феноли, нафтопродукти,
марганець, кадмій

5

10(10)

2

нафтопродукти, сухий залишок,
хлориди, залізо природного
походження, амоній, побутові
відходи

6

8(8)

-

мінералізація, пестициди, нітрати,
аміак, нафтопродукти

5

10

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

11(7)

6

мінералізація, загальна жорсткість,
марганець, залізо, нітрати,
феноли, хлориди, сульфати,
нафтопродукти, амоній

Львівська

4(4)

1

амоній, залізо, сульфати, хлориди,
нафтопродукти

5

10(10)

3

мінералізація, загальна жорсткість, хлориди, сульфати,
нітрати, амоній, нафтопро-дукти

7

Миколаївська

20

21(8)

Одеська

9(8)

3

Полтавська

4(4)

10

мінералізація, загальна жорсткість,
нітрати, нафтопродукти,
поліфосфати, карба-мід, важкі
метали, аміак
мінералізація, хлориди, залізо
природного походженння,
нафтопродукти
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продовження таблиці 4
Кількість
осередків
забруднення, в
дужках,
що не
спостер.

Кількість
водозаборів,
де спостерігалось
забруднення
підземних
вод

Основні забруднювачі

Кількість
основних
забруднювачів

Рівненська

8(8)

1

нітрати, нітрити,
нафтопродукти, загальне залізо,
формальдегід

5

Сумська

3(3)

2

мінералізація, загальна жорсткість, сульфати, феноли,
нітрати, нафтопродукти

6

Тернопільська

4(4)

-

нафтопродукти, органічні
сполуки

2

Харківська

4(4)

4

мінералізація, нітрати, нафтопродукти

3

Херсонська

10(10)

3

мінералізація, хлориди, сульфати, нітрати, нафтопро-дукти,
амоній, марганець

7

8(8)

2

мінералізація, загальна жорсткість, нітрати, загальне залізо, нафтопродукти, амоній

6

Черкаська

16(16)

-

мінералізація, хлориди, сульфати, нітрати, амоній, пестициди, нафтопродукти

7

Чернівецька

10(10)

-

сульфати, нітрати, амоній, колііндекс, мікробне число

5

Чернігівська

1(1)

4

нафтопродукти, фтор
природного походження

2

мінералізація, загальна жорсткість, сульфати, хлориди,
нітрати, залізо, пестициди,
нафтопродукти, колі-індекс,
індекс БГКП, важкі метали

11

Адміністративна
одиниця

Хмельницька

Автономна
Республіка
Крим*

24(24)

6

Всього по
Україні

200 (181)

95

* - по АР Крим дані наведені за 2012 р.
Динаміка застосування міндобрив на сільгоспугіддях (рілля та багаторічні
насадження) України, за даними Державної служби статистики України, по роках
наведена в табл. 5-6.
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Таблиця 5
Внесення мінеральних добрив у перерахунку на 100%
поживних речовин
по роках, тис.ц

Адміністративна
область

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Вінницька

864,9

760,6

914,0

1146,2

1232,7

1275,5

1253,6

1223,2

2016
1409,6

Волинська

152,8

115,2

133,6

177,9

194,7

230,8

273,1

276,5

337,3

412,4

Дніпропетровська

614,6

496,4

616,1

682,8

649,0

618,9

691,4

658,5

848,1

1019,4

Донецька

386,3

260,5

350,5

428,9

471,4

504,4

400,9

275,2

411,6

486,9

Житомирська

267,2

267,8

256,0

328,7

427,5

599,1

519,3

458,9

510,8

686,1

Закарпатська

18,4

15,3

14,3

19,2

20,7

17,2

22,8

26,4

33,0

34,3

393,4

328,6

420,1

460,1

520,1

494,4

505,3

462,2

673,0

914,2

Запорізька

2017
1626,8

80,7

81,6

74,0

107,7

138,5

181,1

198,0

167,0

204,9

222,9

Київська

596,9

460,7

574,5

662,3

695,3

796,0

806,8

740,9

931,4

1123,0

Кіровоградська

435,9

415,2

506,7

654,8

708,6

819,9

793,9

754,2

912,2

1049,9

Луганська

287,6

267,0

300,0

333,4

356,1

412,2

310,6

238,3

337,8

412,4

Львівська

255,7

225,0

247,9

311,3

345,9

452,3

457,2

474,7

535,8

534,2

Миколаївська

278,2

299,9

395,4

467,1

448,1

467,8

502,5

496,7

647,6

827,9

Одеська

474,2

444,4

525,2

649,9

564,2

661,5

856,4

819,6

1130,8

1462,5

Полтавська

958,9

679,5

862,0

931,1

1010,1

1035,0

1031,5

969,2

1150,6

1281,9

Рівненська

297,1

224,5

216,2

299,9

300,5

308,6

306,3

297,2

358,2

362,5

Сумська

525,2

436,7

501,9

672,9

707,5

823,2

866,4

996,9

1133,7

1177,2

Тернопільська

536,0

368,7

498,8

604,6

629,0

718,9

733,0

652,4

779,5

946,7

Харківська

704,9

586,1

618,7

665,9

741,1

846,2

814,6

874,7

1111,4

1351,5

Херсонська

282,2

261,7

309,3

359,1

294,7

327,4

305,4

277,7

408,8

541,7

Хмельницька

576,8

530,0

611,4

845,8

887,1

1068,3

1056,5

1032,5

1063,1

1172,8

Черкаська

1061,2

Івано-Франківська

746,8

581,4

772,4

857,2

1006,5

994,0

906,5

887,8

979,2

Чернівецька

52,1

62,3

86,1

107,2

99,1

112,4

108,6

85,2

82,1

101,5

Чернігівська

603,0

432,9

548,4

615,7

718,9

925,8

969,5

974,0

1253,5

1428,1

Автономна Республіка
Крим

257,4

265,6

252,9

243,4

262,7

204,0

н.в.

н.в.

н.в.

н.в.

Всього по Україні

10647,2

8867,6 10606,4 12633,1 13430,0 14894,9 14690,1 14119,9 17244,0

20238,0

Таблиця 6
Внесення мінеральних добрив у перерахунку на 100% поживних
речовин на 1 га посівної площі
Адміністративна
область
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по роках
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Вінницька

76

67

80

97

104

108

107

104

120

139

Волинська

78

63

79

97

98

117

133

132

158

176

Дніпропетровська

47

38

49

55

54

50

57

55

72

84

Донецька

42

29

40

47

53

57

51

43

62

73

Житомирська

55

54

53

63

77

103

87

75

87

104

Закарпатська

78

59

75

97

94

76

110

128

122

125

Запорізька

34

29

38

42

49

46

48

44

63

82

Івано-Франківська

85

82

78

97

103

128

127

114

135

133

Київська

73

57

71

78

81

93

95

87

108

128

Кіровоградська

37

36

43

56

60

69

68

65

80

93

Луганська

37

34

41

44

46

52

56

41

56

67

Львівська

122

104

121

137

134

158

155

156

163

154

Миколаївська

28

31

41

49

50

50

55

55

72

89

Одеська

36

35

43

53

46

52

67

65

91

116

Полтавська

75

53

68

73

79

82

82

77

92

102

Рівненська

116

89

89

124

127

129

127

119

144

136
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продовження таблиці 6
Адміністративна
область
Сумська
Тернопільська

по роках
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

66

56

63

78

79

91

97

109

124

127

111

77

101

118

120

137

138

124

144

170

Харківська

58

49

54

54

60

68

67

71

89

107

Херсонська

36

33

39

45

42

43

39

37

54

66

Хмельницька

81

76

84

106

107

125

126

122

123

133

Черкаська

81

64

83

90

107

106

97

97

108

117

Чернівецька

51

55

79

88

78

92

89

72

72

90

Чернігівська

76

56

71

73

79

99

107

102

129

139

Автономна Республіка
Крим

43

43

44

43

48

39

н.в.

н.в.

н.в.

н.в.

Всього по Україні

57

48

58

68

72

79

82

79

96

110

На екологічно-навантажених територіях Донбасу, Західного Донбасу та
Кривбасу вплив гірничих виробок діючих шахт та вугільних шахт у процесі
затоплення призведе до зміни умов живлення, транзиту і розвантаження
підземних вод на даних територіях. А при масовому закритті шахт та
регіональному підвищенні мінералізації підземних вод існує ризик зростання
мінералізації на водозаборах, розташованих у долинах рік, а також збільшення
мінералізації поверхневих вод водоймищ.
У Західному Донбасі відчутного збитку підземним водам завдавали
високомінералізовані (6000-33000 мг/дм3) шахтні води, що відкачувались
шахтами ВАТ «Павлоградвугілля». Акумулюючись у фільтруючих накопичувачах,
вони продовжували забруднювати водоносні горизонти в четвертинних,
берекських
та
межигірських
відкладах.
Основними
забруднюючими
компонентами є хлориди та сульфати. Мінералізація підземних вод у зонах
засолення досягала 8603 мг/дм3. Вміст хлоридів сягав 5284 мг/дм3, сульфатів –
811 мг/дм3. Глибина засолення до 28 м.
Більшість водозаборів України, що експлуатують підземні води з розвіданими
запасами, працювали у 2017 р. у сталому гідродинамічному та гідрохімічному
режимі без перевищення розрахункових величин. На окремих водозаборах
зберігалось забруднення підземних вод експлуатаційних водоносних горизонтів,
що проявлялось у підвищенні мінералізації, загальної жорсткості, підвищеного
вмісту сполук групи азоту, марганцю, літію, свинцю тощо. В останні роки значно
скоротилась загальна кількість таких водозаборів і станом на 01.01.2018 р.
становила – 95 од. (у 1998 р. – 319).
У Донецькій області всі основні водоносні горизонти в долинах річок, де
вони є першими від поверхні чи перекриті малопотужною товщею четвертинних
відкладів, мають низьку ступінь захищеності від забруднення. Внаслідок
невпорядкованого складування промислових відходів, інфільтрації токсичних
речовин у підземні води з атмосферними опадами, вимивання токсичних
речовин із шлакових відвалів тощо у 2017 р. зберігалось забруднення підземних
вод експлуатаційних водоносних горизонтів. Це проявлялось у підвищенні
мінералізації до 2740 мг/дм3 (водозабір «Кипуча Криниця») та вмісту сульфатів
Стан підземних вод України
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до 1123 мг/дм3 (водозабір «Комсомольський-2»). На півдні Донецької області
(узбережжя Азовського моря), внаслідок підтягування солоних вод, підземні води
неогенових відкладів на Петровському та Приморському-I водозаборах у 2017 р.
мали мінералізацію 3350-4000 мг/дм3.
У Херсонській області, внаслідок інтенсивної та тривалої експлуатації
Херсонського родовища, водопостачання центральної та більшості частин міста
Херсон здійснюється некондиційними водами верхньосарматських відкладів
неогену, з мінералізацією понад 1500 мг/дм3 і вмістом нітратів та амонію,
що перевищує ГДК. Вміст компонентів забруднення, що перевищують ГДК,
спостерігався на раніше виявлених водозаборах, що працюють на затверджених
запасах підземних вод: нітратів до 195,2 мг/дм3, хлоридів до 482,1 мг/дм3.
Внаслідок тривалого перевищення видобутку підземних вод над розвіданими
експлуатаційними запасами на ділянці Кіндійська-1 хімічний склад підземних
вод змінився з гідрокарбонатно-хлоридного магнієво-натрієвого до хлоридносульфатного натрієво-магнієвого. У звітному році рівневий режим та якісний
стан підземних вод, на 1-майданчику міськводоканалу, залишається без змін.
Видобуток підземних вод на ділянці, порівняно з минулим роком, зменшився на
0,02 тис.м3/добу і становив 8,10 тис.м3/добу, що не перевищує розвідані
експлуатаційні запаси (10,0 тис.м3/добу). Протягом останніх 10-20 років,
на більшості водозаборів Херсонської області, показники якісного складу
залишаються без особливих змін, там спостерігається стабілізація якісних
показників.
У Вінницькій області на Ямпільському водозаборі внаслідок впливу
господарської діяльності міста Ямпіль та підпору поверхневих вод р. Дністер
зберігається забруднення підземних вод верхньопротерозойських відкладів. У
2017 році видобуток підземних вод на ділянці становив 0,79 тис.м3/добу, що,
порівняно з минулим роком, менше на 0,02 тис.м3/добу. Середньорічний рівень
по спостережній свердловині №150 підвищився за рік на 0,21 м та становив
5,27 м. За хімічним складом води верхньопротерозойських відкладів на даній
ділянці гідрокарбонатні до хлоридних і сульфатно натрієво та натрієво-кальцієвого
типу. У 2017 році мінералізація знизилась та становила 1589 мг/дм3, загальна
жорсткість – 12,9 ммоль/дм3, хлориди – 175 мг/дм3, сульфати – 344 мг/дм3,
спостерігався підвищений вміст нітратів – 64,4 мг/дм3.
Вагомим чинником запобігання забрудненню території країни є
функціонування спостережної мережі державного моніторингу підземних
вод, затвердженої у 2006 році, яка станом на 01.01.2018 р. складалась із 892
спостережних пунктів, зокрема на грунтові води - 288 с.п., на міжпластові
води – 214 с.п., на опорних полігонах по вивченню умов формування
експлуатаційних запасів підземних вод – 390 с.п. (рис. 10-12). Спостереження
за рівнем підземних вод у 2017 році проводились по 224 спостережних пунктах,
а за хімічним складом – по 125 с.п. Розподіл спостережної мережі Державного
рівня по адміністративних областях та по водоносних горизонтах у межах України
наведений у таблицях 7, 8.

24

Стан підземних вод України
ДНВП «Геоінформ України»

ОГЛЯД ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ
ТА МОНІТОРИНГУ ПІДЗЕМНИХ ВОД

Таблиця 7
Розподіл спостережної мережі Державного рівня моніторингу по
адміністративних областях
Адміністративна
одиниця

На грунтові
води

Кількість спостережних пунктів
На міжпластові
На ділянках
води
водозаборів

По
області

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська

12
5
18
22
5
20
13
5
12
5
8
11
2

6
6
13
30
5
2
12
6
3
17
10
11

4
26
39
4
6
13
2
19
45
26
14

18
15
57
91
14
28
38
7
37
8
70
47
27

Одеська

18

13

21

52

8
3
5
5
7
28
12
5
5
9
45
288

4
1
7
6
19
8
8
4
4
19
214

23
15
16
3
28
22
13
12
6
33
390

31
22
22
15
41
69
33
25
9
19
97
892

Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
А.Р. Крим*
Всього по Україні

* - дані станом на 1.01.2013 р.

Таблиця 8
Розподіл спостережної мережі Державного рівня моніторингу по
водоносних горизонтах у межах України
Адміністративна
одиниця

Україна

Водоносний
горизонт
Q
N
P
K
J
T
P
C

Всього,
в тому
числі:
281
176
84
190
38
12
2
46

Кількість спостережних пунктів
Грунтові води
Міжпластові води
Природн. Порушен. Природн. Порушен.
режим
режим
режим
режим
184
30
7
1
12
12
18
52
13
12
12
7
2
23
15
18
2
5
1
6
2
2
16
7

На ділянках
водозаборів
59
82
47
143
13
5
21

D

9

5

1

3

S
AR-PR

5
49
892

1
10
104

17

Всього:

4
15
110

6
241

1
47
288
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Рис. 10 Схематична карта щільності спостережних пунктів державного рівня моніторингу та їх розподілу
за складом мережі в межах адміністративних областей

ОГЛЯД ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ
ТА МОНІТОРИНГУ ПІДЗЕМНИХ ВОД
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Рис. 11 Схематична карта щільності спостережних пунктів державного рівня моніторингу та їх розподілу по
водоносних горизонтах у межах адміністративних областей

ОГЛЯД ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ
ТА МОНІТОРИНГУ ПІДЗЕМНИХ ВОД
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Рис. 12 Схематична карта розподілу спостережних пунктів у порушеному режимі
по видах порушення
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Розподіл опадів по території та в розрізі року був надзвичайно нерівномірним.
Внаслідок цього, по спостережних пунктах, де формування режиму підземних
вод відбувалось у природних та слабопорушених умовах, спостерігається
як зниження, так і підвищення середньорічних рівнів, порівняно з минулим
роком. У зоні надмірного зволоження річна кількість опадів була, по більшості
метеостанцій зони, вище за норму на величину до 247 мм (м.с. Рахів) та більше
минулорічної. Незважаючи на це, по переважній кількості спостережних пунктів
зони середньорічні рівні ґрунтових вод були нижче минулорічних значень. У
зоні нестійкого зволоження річна кількість опадів була менше за норму та за
минулорічні показники. Порівняно з минулим роком, по спостережних пунктах
зони спостерігалось, як зниження середньорічних рівнів ґрунтових вод, так і
підвищення. Річна кількість опадів у зоні недостатнього зволоження була менше
минулорічної, та трохи вище за норму. По більшості спостережних пунктів зони
спостерігалось підвищення середньорічних рівнів ґрунтових вод.
У 2017 році продовжувалось відновлення рівнів, скорочення депресійних
воронок у зоні впливу експлуатації значної кількості водозаборів. Середньорічні
рівні на опорних полігонах по вивченню умов формування експлуатаційних
запасів підземних вод продовжували, в основному, підвищуватись. Це пов‘язано
зі скороченням видобутку підземних вод за останні роки.
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Природний та слабопорушений режим
формується під дією комплексу природних
факторів
(кліматичних,
геоморфологічних,
геологічних, гідрогеологічних та інших). Вплив
техногенних факторів відсутній, чи незначний.
У такому режимі можуть бути як ґрунтові, так і
міжпластові підземні води.
Режим ґрунтових вод у значній мірі залежить від положення досліджуваного
району в тій чи іншій ландшафтній і кліматичній зоні. Області живлення і поширення
ґрунтових вод практично збігаються. Глибина залягання їх рівнів визначається
як кліматичними (табл. 9), так і геоморфологічними умовами регіону, а також
ступенем дренованості території та особливостями геологічної будови.
Таблиця 9
Узагальнені метеорологічні дані по території України за 2017 рік
Найменування
гідрогеологічних
басейнів підземних
вод

Середньобагаторічна
2016 р.
2017 р.
величина (норма)
ТемператуТемператуТемператуОпади, мм ра повітря, Опади, мм ра повітря, Опади, мм ра повітря,
0
0
tC
t0C
tC
Зона надмірного зволоження (А)

Гідрогеологічна
провінція складчатої
області Українських
Карпат
Волино-Подільський
АБ
ДніпровськоДонецький АБ
Область тріщинних
вод УЩ
Границі коливання
по зоні (А)

660-1197

6,0-9,9

704-1038

8,1-11,2

521-1444

7-11,1

569-714

6,7-7,8

590-664

9,0-9,2

493-836

8,6-9,8

625-638

5,9-7,2

672-700

7,7-8,9

583-730

8,0-9,3

607-682

6,9

627

8,9

616-730

8,6-9,3

569-1197

5,9-9,4

590-1038

7,7-11,2

493-1444

7,0-11,1

Зона нестійкого зволоження (Б)
Волино-Подільський
АБ
ДніпровськоДонецький АБ
Гідрогеологічна
провінція Донецької
складчастої області
Область тріщинних
вод УЩ

611

8,9

555

10,7

543

10,7

412-650

6,8-8,0

641-785

8,4-9,6

423-592

9,0-10,6

527-589

7,9-8,0

530

9,6

460

10,0

499-653

7,6-8,5

496-602

9,4-10,1

308-607

9,0-11,1

Причорноморський АБ

505

8,9

657

10,3

464

10,6

Границі коливання
по зоні (Б)

412-653

6,8-8,9

496-785

8,4-10,7

308-607

9,0-11,1

Зона недостатнього зволоження (В)

30

Причорноморський АБ

386-512

9,7-10,6

510-677

11,1-11,9

268-543

11,4-11,9

Границі коливання
по зоні (В)
Границі коливання
по Україні

386-512

9,7-10,6

510-677

11,1-11,9

268-543

11,4-11,9

386-1197

5,9-10,6

465-1038

7,7-11,9

268-1444

7,0-11,9
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Показником величини можливого живлення перших від поверхні водоносних
горизонтів є зволоженість території. У напрямку з північного заходу на південь
і південний схід зменшується кількість атмосферних опадів, і збільшується
величина випаровування, тобто змінюються основні кліматичні складові, які
визначають водний баланс території і умови формування режиму грунтових вод.
У межах території України виділяються три зони зволоження: надмірного (А),
нестійкого (Б) і недостатнього (В); та сім областей формування підземних вод
(басейни підземних вод).
На режим відносно глибоких міжпластових (артезіанських) підземних вод,
які мають природні колектори великої ємкості, зміни умов живлення протягом року
не мають такого суттєвого впливу, як на режим ґрунтових вод. Для формування
режиму міжпластових вод найбільш суттєвими факторами є: гіпсометричне
положення областей живлення і розвантаження, розміри артезіанських басейнів,
співвідношення площ живлення і розвантаження, швидкість руху і ступінь
дренування. Зазначені фактори впливають як на динаміку, так і на хімічний склад
підземних вод. Головна одиниця районування - басейн підземних вод, виділений
за геоструктурними особливостями (рис. 13, табл. 10).
Гідрогеологічне районування території України за
особливостями формування підземних вод
Позначення на
схемі

Таблиця 10

Найменування

Зони зволоження
А

Надмірного

Б

Нестійкого

В

Недостатнього

Області формування підземних вод
1

Гідрогеологічна провінція складчастої області Українських Карпат

2

Волино-Подільський артезіанський басейн

3

Область тріщинних вод Українського щита

4

Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн

5

Гідрогеологічна провінція Донецької складчастої області

6

Причорноморський артезіанський басейн

7

Гідрогеологічна провінція складчастої області Гірського Криму
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Рис. 13 Басейни підземних вод
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ЗОНА НАДМІРНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ включає території гідрогеологічної
провінції складчастої області Українських Карпат, Волино-Подільського
артезіанського басейну і північну частину області тріщинних вод Українського
щита і Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну, охоплює території
Волинської, Рівненської, Житомирської, Львівської, Хмельницької, Тернопільської,
Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та північну частину Київської,
Чернігівської та Сумської областей.
Спостережна режимна мережа державного моніторингу за підземними
водами складається із 98 с.п., які вивчають умови формування природного
і слабопорушеного режиму, в тому числі: на ґрунтові води 70 с.п., на
міжпластові – 28. Розподіл спостережних пунктів зони по водоносних горизонтах
наведений у таблиці 11.
Таблиця 11
Розподіл спостережних пунктів зони надмірного зволоження по
водоносних горизонтах
Геологічний
індекс вод.
горизонту

Кількість спостережних пунктів, в
дужках, в тому числі джерел
Всього

На грунтові На міжпласводи
тові води

Глибина залягання рівня під. вод,
м для джерел – витрати, л/с
Ґрунтових

Міжпластових

Q

52

48

4

+0,04 – 9,07

1,36 – 3,56

N

10(4 дж)

6(4 дж)

4

0,01 – 1,18

P

10(8 дж)

9(8 дж)

1

K

13(4 дж)

5(4 дж)

8

14,43 – 18,31
дж.- 0,116 – 0,32
1,50
дж. – 0,015 –
0,567
17,00
дж. – 0,138 –
0,182

D

5

-

5

-

0,72-45,15

S

4

-

4

-

+0,62 - 6,44

AR-PR

4

2

2

до 2,40

1,62 - 18,18

Всього

98(16)

70(16)

28

до 0,48
+0,11 – 1,90

Метеорологічні умови 2017 р. у зоні надмірного зволоження були
наступними: середньорічна температура повітря в межах зони становила 7,011,1°, що вище за норму на 1,1-1,2°; річна кількість опадів коливалась від 493
до 1444 мм та була, по більшості метеостанцій зони, вище за норму на величину
до 247 мм (м.с. Рахів) та більше минулорічної.
По переважній кількості спостережних пунктів зони середньорічні рівні
ґрунтових вод були нищими за минулорічні значення. Величина зниження
середньорічних рівнів ґрунтових вод, порівняно з попередніми даними, складала:
у водоносному горизонті четвертинних відкладів від 0,02 м до 1,15 м (рис. 14,
15); крейдяних – до 1,15 м. На території Київського та Чернігівського Полісся
спостерігалось зниження середньорічних рівнів у водоносному горизонті
четвертинних відкладів, порівняно з минулим роком, від 0,03 м (пост Лукашівка)
до 1,15 м (пост Чемер). Підвищення рівнів до 0,07 м спостерігалось у водоносному
горизонті протерозойських відкладів (рис. 16), у неогенових – рівні ґрунтових
вод були на позначках минулорічних показників.
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Рис. 14 Графік суми опадів та рівнів по свердловині № 50-84
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Рис. 15 Графік суми опадів та рівнів по свердловині № 24-408
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Рис. 16 Графік суми опадів та рівнів по свердловині № 19-1599
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У міжпластових водоносних горизонтах, порівняно з минулим роком,
середньорічні рівні як знижувались, так і підвищувались. Величина зниження
середньорічних рівнів спостерігалось у водоносному горизонті четвертинних
відкладів - до 0,52 м, неогенових відкладів – до 0,04 м, крейдяних – до
0,62 м, силурійських - до 0,04 м. Величина підвищення середньорічних рівнів
спостерігалось у водоносному горизонті палеогенових відкладів –до 0,29 м,
крейдяних – до 0,21 м, силурійських – до 0,03 м та протерозойських – до 0,24 м.
Режим водоносних горизонтів у флішових відкладах палеогену і крейди,
які належать до сильно дренованої області Карпатських гір, спостерігався по
джерелах. Режимні спостереження проводились у басейні р.Ріки з 2006 р. тільки
по джерелах підземних вод палеогенових відкладів, більшість з яких характеризує
схиловий вид режиму. Максимальне живлення водоносний горизонт одержує
в період сніготанення та весняних опадів. Пік весняного паводку фіксується в
березні-квітні. Після паводковий період супроводжується зменшенням витрат й
уповільненням реакції джерел на атмосферні опади. За період спостережень з
червня по грудень 2017 р. дебіти джерел знаходились у межах 0,002 – 2,3 дм3/с.
Температура підземних вод змінювалась за сезонами року - мінімальні значення
температури (3,5-8,5°) фіксувалися в січні–квітні, максимальні (9-12,5°) - у
липні-жовтні. За період спостережень температура джерельних вод знаходилась
у межах 7,0-12,0º. За хімічним складом підземні води палеогену відносяться до
гідрокарбонатних магнієво-кальцієвих з мінералізацією - 162-390 мг/дм3.
За хімічним складом підземні води зони надмірного зволоження, в основному,
гідрокарбонатні кальцієві чи магнієво-натрієві, сульфатно-гідрокарбонатні
натрієво-кальцієві з мінералізацією від 80 до 1000 мг/дм3. Ґрунтові води, а інколи
й міжпластові, періодично забруднюються сполуками азоту, кількісний склад
якого змінюється в часі.
ЗОНА НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ включає центральну і південносхідну частину області тріщинних вод Українського щита, Дніпровсько-Донецький
артезіанський басейн за винятком північної частини, гідрогеологічну провінцію
Донецької складчастої області, північно-західну частину Причорноморського
артезіанського басейну, а також гідрогеологічну провінцію складчастої області
Гірського Криму, охоплює території Вінницької, Черкаської, Кіровоградської,
Полтавської, Харківської, Луганської, Дніпропетровської, Донецької областей,
південну частину Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської областей,
північно-західну частину Одеської області і північно-східну частину Запорізької
області, а також гірську частину Автономної Республіки Крим.
Спостережна режимна мережа державного моніторингу за підземними
водами в межах зони складалась з 193 с.п., які вивчають умови формування
природного і слабопорушеного режиму в тому числі: на грунтові води - 135 с.п., на
міжпластові – 58 с. п. Розподіл спостережних пунктів у межах зони по водоносних
горизонтах наведений в таблиці 12.
Метеорологічні умови 2017 р. у зоні нестійкого зволоження були наступними:
середньорічна температура повітря становила 9,0-11,1°, що вище за норму на
2,2º; кількість опадів за рік була менше минулорічної на 178-188 мм, менше за
норму на 46-104 мм і коливалась від 308 до 607 мм.
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Таблиця 12
Розподіл спостережних пунктів в межах зони нестійкого
зволоження по водоносних горизонтах

Геологічний
індекс вод.
горизонту

Кількість спостережних пунктів,
в дужках, в тому числі джерел
Всього

На грунтові На міжпласводи
тові води

Глибина залягання рівня під.вод, м
для джерел – витрати, л/с
Грунтових

Міжпластових

Q

108(14 дж )

107(14дж)

1

0,10 – 20,69
дж. – 0,13-310,4

0,45

N

2

1

1

до 10,40

24,25

P

10

4

6

2,80 – 31,86

2,80 - 19,95

K

16

2

14

4,80-32,88

1,99 – 24,37

J

20(18 дж)

18 (18дж)

2

дж. – 0,87-479,9

1,61 – 2,72

T

7

1

6

10,18

6,60-22,23

C

16

-

16

-

+0,43-6,78

Р

2

-

2

-

0,37-10,25

AR-PR

12

2

10

1,10-12,42

0,39– 14,70

Всього

193(32)

135(32)

58

Порівняно з минулим роком, по спостережних пунктах зони спостерігалось,
як зниження середньорічних рівнів ґрунтових вод, так і підвищення.
Величина зниження середньорічних рівнів, порівняно з 2016 р, у водоносному
горизонті четвертинних відкладів складала від 0,01 до 0,54 м (рис. 17-20),
крейдяних – до 0,02 м. Підвищення середньорічних рівнів спостерігалось у
водоносному горизонті неогенових відкладів до 0,44 м, палеогенових - до 0,29 м,
крейдяних - до 0,27 м та протерозойських - до 0,02 м (рис. 21, 22).
У міжпластових водоносних горизонтах також спостерігалось, як зниження
середньорічних рівнів: у водоносному горизонті крейдяних – до 0,03 м,
тріасових – до 0,32 м, кам’яновугольних – до 0,04 м, протерозойських – до
0,07 м; так і їх незначне підвищення: у водоносному крейдяних відкладів – від 0,02
до 0,13 м (рис. 23), тріасових - до 0,13 м, пермських - до 0,13 м,
протерозойських – 0.11 м (рис. 24).
На рис. 17-24 показані річні суми опадів за багаторіччя, середньорічні та
середньомісячні рівні грунтових вод по спостережних пунктах зони.
Підземні води зони нестійкого зволоження за хімічним складом змінювались
від хлоридно-гідрокарбонатних чи сульфатно-гідрокарбонатних кальцієвих у
північно-західній частині до сульфатно-гідрокарбонатних магнієво-натрієвих і
хлоридно-сульфатних магнієво-натрієвих на півдні зони. Мінералізація підземних
вод, в основному, не перевищувала 1000 мг/дм3 (рис. 25-26) збільшуючись на
південь і південний схід за рахунок збільшення вмісту хлоридів і сульфатів до
величини понад 3600 мг/дм3.
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Рис. 17 Графік суми опадів та рівнів по свердловині № 33-24
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Рис. 18 Графік суми опадів та рівнів по свердловині № 14329
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Рис. 19 Графік суми опадів та рівнів по свердловині № 14355
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Рис. 20 Графік суми опадів та рівнів по свердловині № А-3443
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Рис. 21 Графік суми опадів та рівнів по свердловині № 33-621
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Рис. 22 Графік суми опадів та рівнів по свердловині № 38-68
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Рис. 23 Графік суми опадів та рівнів по свердловині № К 1112 н
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Рис. 24 Графік суми опадів та рівнів по свердловині № 28-242
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Рис. 25 Графік хімічного складу підземних вод по свердловині
зони нестійкого зволоження № 5-3
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Рис. 26 Графік хімічного складу підземних вод по свердловині
зони нестійкого зволоження № 1112
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Рис. 27 Графік хімічного складу підземних вод по свердловині
зони нестійкого зволоження № 10648
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ЗОНА НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ знаходиться на півдні України
в межах Причорноморського артезіанського басейну, охоплює території Одеської,
Миколаївської, Херсонської, південну частину Запорізької областей та рівнинну
частину Автономної Республіки Крим.
Спостережна режимна мережа державного моніторингу за підземними
водами в межах зони складалась із 59 с.п., які вивчають умови формування
природного і слабопорушеного режиму в тому числі: на грунтові води - 36 с.п., на
міжпластові – 23. Розподіл спостережних пунктів зони по водоносних горизонтах
наведений в таблиці 13.
Таблиця 13
Розподіл спостережних пунктів зони недостатнього зволоження
по водоносних горизонтах

Геологічний
індекс вод.
горизонту

Глибина залягання
рівня під. вод, м

Кількість спостережних пунктів

Всього

На ґрунтові
води

На міжпластові води

Ґрунтових

Міжпластових

Q

31

29

2

0,91 – 10,18

0,77 - 2,48

N

18

5

13

1,54 – 4,99

0,41 – 42,11

P

5

-

5

-

1,55 -3 7,04

К

1

-

1

-

до 2,70

AR-PR

4

2

2

0,58 – 6,14

до 4,18

Всього

59

36

23

Середньорічна температура повітря на території зони недостатнього
зволоження у 2017 році становила 11,4-11,9°, що вище за норму на 1,3-1,7°.
Річна кількість опадів була менше минулорічної та, по більшості метеостанцій,
вище за норму, коливалась від 268 (м.с. Миколаїв) до 543 мм (м.с. Роздільна).
По більшості спостережних пунктів спостерігалось підвищення середньорічних
рівнів ґрунтових водоносних горизонтів, порівняно з минулим роком. Величина
підвищення середньорічного рівня у першому від поверхні водоносному
горизонті четвертинних відкладів становила від 0,02 м до 0,09 м (рис. 28), у
неогенових – до 0,05 м (рис. 29). Зниження рівнів спостерігалось у водоносному
горизонті четвертинних відкладів – від 0,12 до 0,38 м (рис. 30, 31), у
неогенових – до 0,48 м.
Необхідно відмітити, що на півдні України (Дніпро-Молочанський та
Рівнинно-Кримський райони) природні умови формування режиму ґрунтових
вод збереглись на локальних ділянках. Формування режиму рівнів у цих
районах відбувається в умовах порушеного сталого режиму (регіональне
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Рис. 28 Графік суми опадів та рівнів по свердловині № 151
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Рис. 29 Графік суми опадів та рівнів по свердловині № 408
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Рис. 30 Графік суми опадів та рівнів по свердловині № 453
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Рис. 31 Графік суми опадів та рівнів по свердловині № 33
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підвищення внаслідок зарегулювання поверхневих водоймищ або посилення
інфільтраційного живлення на зрошувальних ділянках і в межах промисловоміських агломерацій, а також локальне зниження при багаторічному дренажі).
Тобто, у нових гідрогеологічних умовах простежуються закономірності
природного і слабопорушеного режиму, але багаторічний тренд підйому чи спаду
продовжується у згладженій формі.
На рис. 28-31 показані річні суми опадів за багаторіччя, середньорічні та
середньомісячні рівні ґрунтових вод по спостережних пунктах зони.
Підземні води зони недостатнього зволоження мали строкатий і мінливий
хімічний склад, який визначався умовами живлення, літологічним складом
водовміщуючих порід та глибиною залягання.
Води четвертинних відкладів, в основному, хлоридно-гідрокарбонатні
чи сульфатно-гідрокарбонатні кальцієві або натрієві з мінералізацією до
1000 мг/дм3 (рис. 32). На вододільних ділянках, де підземні води приурочені до
суглинків і знаходяться в умовах утрудненого водообміну, за хімічним складом
сульфатні магнієво-натрієві з підвищеною мінералізацією 3800-12000 мг/дм3, за
рахунок високого вмісту хлоридів та сульфатів.
Водоносний
комплекс
понт-меотис-верхньосарматських
відкладів
(неогеновий водоносний комплекс) поширений практично повсюдно в зоні
недостатнього зволоження. За хімічним складом ці води хлоридні магнієвонатрієві чи хлоридно-сульфатні магнієво-натрієві. Мінералізація підземних вод
різна: від 200 до 1000 мг/дм3, в окремих випадках досягала до 2400-5600 мг/дм3,
за рахунок високого вмісту хлоридів та сульфатів.
Води водоносного горизонту палеогенових відкладів за хімічним складом
сульфатно-хлоридні магнієво-натрієві з мінералізацією від 2200 до 2400 мг/дм3.
Підземні води зони тріщинуватості кристалічних порід докембрію за
хімічним складом гідрокарбонатно-сульфатні при змішаному катіонному складі.
Мінералізація підземних вод коливалась від 500 до 2100 мг/дм3.
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Рис. 32 Графік хімічного складу підземних вод по свердловині
зони недостатнього зволоження № 33
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ДЕРЖОБЛІК, СТАН ТА РЕЖИМ ПІДЗЕМНИХ ВОД
ПО БАСЕЙНАХ ПІДЗЕМНИХ ВОД УКРАЇНИ
У даному розділі наводиться характеристика використання, стану підземних
вод та їх режиму в порушених умовах формування у розрізі гідрогеологічних
басейнів підземних вод.
Розподіл спостережної мережі державного моніторингу підземних вод у
межах басейнів підземних вод, по видах режиму та по водоносних горизонтах
наведений в таблиці 14 та на рис. 32, 33.
Таблиця 14
Басейн підземних
вод

Гідрогеологічна
провінція
складчастої області
Українських Карпат

Волино-Подільський
артезіанський
басейн

Область тріщинних
вод Українського
щита

ДніпровськоДонецький
артезіанський
басейн

Гідрогеологічна
провінція Донецької
складчастої області

Причорноморський
артезіанський
басейн

Гідрогеологічна
провінція
складчастої області
Гірського Криму
Україна

Індекс
водоносного
горизонту

Всього,
в тому
числі:

Q
N
P
K
S
Всього:
Q
N
K
D
S
PR
Всього:
Q
N
P
K
С
AR-PR
Всього:
Q
N
P
K
J
Т
С
AR-PR
Всього:
Q
N
P
K
J
T
Р
C
Всього:
Q
N
P
K
С
AR-PR
Всього:
Q
J

34
5
8
4
1
52
28
18
44
9
4
16
119
48
7
15
3
1
31
105
66
1
48
111
14
5
6
1
252
23
2
2
20
2
7
2
38
96
61
143
11
8
1
1
225
21
22

Всього:

43

Всього:

892

Кількість спостережних пунктів
Грунтові води
Міжпластові води
Природн.
режим
16
4
8
4

Порушен. Природн. Порушен.
режим
режим
режим
2
4
1

32
18
2
1

2
6

1
22
40

1
8
4
1

1

3
5
48
43
1
1
2

5
2
1

47
19

3

1
6

0

3
5
5
3

4
8
1
1
4
18

16
1
6
2
1
15
25
1

3
2

1
2
2
16
11

21
31
5

36
17
18

27

12
4
9
29
3
10
55
4
2
4
1

5
11

6
17
20

4
9
1

7
6
5

1

2

16

20

36
93
8
5
3
1
166
4
1
1
14
1

1

1

На
ділянках
водозаборів
12

6
1
6
2
13
29
2
12
2
1
1

5
5
1
45
3
1
1
51

18

35

18
39
11
70
6
6
93
4
4
8

241

47
288
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Рис. 32 Схематична карта щільності спостережних пунктів державного рівня моніторингу та їх розподілу
за складом мережі в межах басейнів підземних вод

ДЕРЖОБЛІК, СТАН ТА РЕЖИМ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПО БАСЕЙНАХ
ПІДЗЕМНИХ ВОД ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
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Рис. 33 Схематична карта щільності спостережних пунктів державного рівня моніторингу та їх розподілу
по водоносних горизонтах у межах басейнів підземних вод

ДЕРЖОБЛІК, СТАН ТА РЕЖИМ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПО БАСЕЙНАХ
ПІДЗЕМНИХ ВОД ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
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Інформація щодо видобутку та використання підземних вод за період 20162017 років по басейнах підземних вод України станом на 01.01.2018 р. наведені в
таблиці 15-17 та рис. 34.
Таблиця 15
Обсяги загального видобутку і видобутку з балансових запасів
підземних вод та їх використання за 2016-2017 роки по басейнах
підземних вод
Збільшення,
зменшення (-)

Обсяги, тис.м3/добу

Показники

2016

2017

тис.м3/добу

%

Гідрогеологічна провінція складчастої області Українських Карпат
Загальний видобуток підземних вод

226,407

237,791

+11,384

5

Видобуток з балансових запасів підземних вод

162,578

154,080

-8,498

5

Загальне використання підземних вод

218,077

225,216

+7,139

3

Загальне використання з балансових запасів ПВ

156,137

143,005

-13,132

8

Волино-Подільський артезіанський бассейн
Загальний видобуток підземних вод

715,678

718,098

+2,420

1

Видобуток з балансових запасів підземних вод

491,667

479,696

-11,971

2

Загальне використання підземних вод

667,523

667,365

-0,158

0

Загальне використання з балансових запасів ПВ

463,238

449,954

-13,284

3

Область тріщинних вод Українського щита
Загальний видобуток підземних вод

296,214

275,733

-20,481

7

Видобуток з балансових запасів підземних вод

82,097

86,952

+4,855

6

Загальне використання підземних вод

220,737

196,133

-24,604

11

Загальне використання з балансових запасів ПВ

75,364

79,788

+4,424

6

Дніпровсько-Донецький артезіанський бассейн
Загальний видобуток підземних вод

934,580

798,706

-135,874

15

Видобуток з балансових запасів підземних вод

500,694

472,177

-28,517

6

Загальне використання підземних вод

823,745

710,537

-113,208

14

Загальне використання з балансових запасів ПВ

492,362

467,762

-24,600

5

Гідрогеологічна провінція Донецької складчастої області
Загальний видобуток підземних вод

637,601

344,102

-293,499

46

Видобуток з балансових запасів підземних вод

105,510

89,483

-16,027

15

Загальне використання підземних вод

166,315

108,078

-58,237

35

Загальне використання з балансових запасів ПВ

85,289

81,849

-3,440

4

-38,536

8

Причорноморський артезіанський басейн*
Загальний видобуток підземних вод

465,161

426,625

Видобуток з балансових запасів підземних вод

157,369

159,980

+2,611

2

Загальне використання підземних вод

383,573

356,534

-27,039

7

Загальне використання з балансових запасів ПВ

151,688

155,006

+3,318

2

Гідрогеологічна провінція складчастої області Гірського Криму
Загальний видобуток підземних вод
Видобуток з балансових запасів підземних вод
Загальне використання підземних вод

н.в.

Загальне використання з балансових запасів ПВ

* - дані по Причорноморському артезіанському басейну без видобутку у Степовому
Криму
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135,60

Гідрогеологічна
провінція складчастої
області Гірського Криму
109,877

2786,584

1111,795

664

5

90

59

1394

35

189

121

499

242

257

51

Кількість
ділянок
родовищ

27

81

33

23

27

27

22

29

2801,055

426,625

344,102

798,706

275,733

718,098

237,791

Всього

* - у Причорноморському АБ не враховано видобуток підземних вод по Степовому Криму

61689,20 16372,111

8557,50

Причорноморський
артезіанський басейн*

Всього по Україні

4752,60

230

Дніпровсько-Донецький
27909,50 7491,235
артезіанський басейн

Гідрогеологічна
провінція Донецької
складчастої області

121

4426,50

Область тріщинних вод
Українського щита

127

37

Кількість
родовищ

1202,938

13432,80 2943,026

Волино-Подільський
артезіанський басейн

726,656

Всього
запасів

2474,70

Всього
ресурсів

Гідрогеологічна
провінція складчастої
області Українських
Карпат

Басейн підземних вод

у т.ч. розвідані запаси,
затверджені ДКЗ СРСР,УТКЗ,
ДКЗ України

1442,368

159,980

89,483

472,177

86,952

479,696

154,080

Всього

684

91

36

274

101

152

30

Діючі
ділянки
родовищ

Видобуток з прогнозних ресурсів,
тис. м3/добу
у т.ч. з розвіданих
запасів
Дренаж
неоцінений

451,094

н.в.

60,492

223,396

80,475

68,309

18,422

прогнозних
ресурсів
5

5

7

3

6

5

10

9

6

8

6

7

16

21

Розвіданих запасів

Невикористані,
тис. м3/добу.

572,576

1115,986

57587,345

8130,875

4408,498

13733,522

2626,604

1022,312

27110,794 7019,058

4150,767

12714,702 2463,330

2236,909

Прогнозні ресурси

Освоєння,
%
Розвідані запаси

Прогнозні ресурси, тис. м3/добу

Розвіданість прогнозних
ресурсів, %

Таблиця 16
Прогнозні ресурси, розвідані експлуатаційні запаси питних і технічних підземних вод та їх видобуток
за 2017 рік по басейнах підземних вод України
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344,102

426,625

Гідрогеологічна
провінція Донецької
складчастої області

Причорноморський
артезіанський
басейн*

2263,863

356,534

108,078

710,537

196,133

667,365

225,216

Всього

Таблиця 17

1761,248

295,657

81,595

583,486

126,392

502,469

171,649

232,248

25,073

23,485

93,400

37,137

42,381

10,772

230,453

н.в.

8,374

1,609

25,805

29,774

122,189

42,702

34,090

26,421

1,389

4,501

1,743

0,036

1,335

0,714

0,428

0,188

0,003

0,002

4,489

0,295

2,917

0,899

0,287

0,091

537,192

70,091

236,024

88,169

79,600

48,155

12,575

Скид підземних
вод без
використання,
Господарсько- ВиробничоСільськоВиготовлення
Промисловий
тис. м3/добу
питні
технічні
господарські Зрошення
напоїв
розлив

Використання підземних вод, тис. м3/добу

* - у Причорноморському АБ не враховано видобуток підземних вод по Степовому Криму

Всього по Україні

2801,055

798,706

ДніпровськоДонецький
артезіанський басейн

Гідрогеологічна
провінція складчастої
області Гірського
Криму

275,733

Область тріщинних
вод Українського
щита

Гідрогеологічна
провінція складчастої
області Українських
Карпат

718,098

237,791

Басейни підземних
вод

Волино-Подільський
артезіанський басейн

Видобуток
підземних
вод,
тис. м3/добу

Загальний видобуток питних і технічних підземних вод та їх використання за 2017 рік
по басейнах підземних вод України

ДЕРЖОБЛІК, СТАН ТА РЕЖИМ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПО БАСЕЙНАХ
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Рис. 34 Прогнозні ресурси та видобуток питних і технічних підземних вод по басейнах підземних вод України
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Гідрогеологічна провінція складчастої області
Українських Карпат розташована на південному заході
України в межах молодої складчастої споруди Карпат,
Закарпатського прогину та Прикарпатського пригірського
прогину і охоплює Закарпатську область, центральні
і південні частини Львівської, Івано-Франківської та
Чернівецької областей.
Територія
провінції
визначається
складними
гідрогеологічними умовами, у зв’язку зі значною
різноманітністю особливостей геоморфологічної і геологоструктурної будови, що обумовлює невитриманість
поширення
водоносних
горизонтів,
складність
взаємовідношень їх у розрізі та нерівномірність обводнення в плані. Наявність
соленосних і значної кількості глинистих утворень у Прикарпатському прогині,
розчленування рельєфу, структурна порушеність і низькі фільтраційні та ємкісні
властивості порід у Карпатах не сприяють накопиченню значної кількості
підземних вод. Регіон є найбільш зволоженим в Україні, з найсприятливішими
умовами формування природних водних ресурсів.
Основним джерелом водопостачання Карпатської провінції є широко
поширений горизонт четвертинних відкладів, прогнозні ресурси підземних вод
якого формуються за рахунок природних ресурсів підземних вод. На деяких
ділянках у Закарпатському прогині цей горизонт оцінювався сумісно з залягаючими
нижче підземними водами вулканогенних порід пліоцену (гутинська та бужорська
світи). Всі підземні води мають мінералізацію до 1000 мг/дм3.
Відомості з розподілу прогнозних ресурсів та розвіданих експлуатаційних
запасів підземних вод, їх видобутку та використанню по гідрогеологічній провінції
наведені в таблиці 18.
Підземні води широко використовуються на території Закарпатського
прогину. Міста Виноградів, Тячів, Солотвине, Дубове використовують виключно
підземні води, а водопостачання м.м. Берегове, Хуст, Іршава, Великий Березний
і Мукачеве здійснюється переважно за рахунок підземних вод. У межах Карпат
і Прикарпатського прогину використовують як підземні, так і поверхневі води.
Окрім оцінених регіональною оцінкою водоносних горизонтів, незначну кількість
підземних вод видобувають зі спорадично обводнених тріщинуватих порід
Карпатського флішу палеогенового і крейдяного віку.
Кількість невикористаних прогнозних ресурсів підземних вод у регіоні досить
значна, однак, у зв’язку з нерівномірністю їх поширення, переважно у річкових
долинах, забезпеченість потреб водокористувачів також різна і деякі райони
відчувають нестачу підземних вод, яка компенсується за рахунок поверхневих
вод, практично не захищених від дії техногенних факторів. Забезпеченими на
теперішній час і на майбутнє можуть бути тільки площі розвитку алювію річкових
долин. Решту території складають практично безводні породи і водопостачання її
повинно здійснюватись комплексно, із залученням поверхневих вод.
Забруднення підземних вод у межах басейну відбувалось внаслідок
сільськогосподарської, комунальної, промислової та видобувної діяльності. На
території басейну у попередні роки були виявлені 6 основних та 2 локальних
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Всього

2474,70 726,656

29

9,036

0,017

>100

K

67,169

27

0,038

51,50

N

659,470

Розвіданість прогнозних
ресурсів, %

PG

2423,20

Q

У т.ч.
Всього розвідані
запаси

7,531

Освоєння,
%

Прогнозні
ресурси
33

9
11

22

Розвідані
запаси

9

22

8,908 0,348 0,393

0,028 0,011 0,017

237,791 154,080 0,000

17,160

211,557 146,549

Всього

У тому числі:

Розвідані
запаси

Водоносні
горизонти
Неоцінений
дренаж

Прогнозні
Ресурси підземних
вод, тис. м3/добу
Господарсько- питні
13,787

Виробничо-технічні
2,353

8,009

0,077

0,630

33,982

Сільсько-господарські

225,216 171,649 10,772 42,702

8,090

16,784

199,496 157,503

Всього

Зрошення
0

Виготовлення напоїв
0,012

0,002 0,091

0,002

Промисловий розлив
0,002

34,340

2211,643

59,638

512,921

12,575 2236,909 572,576

0,376

12,061

Невикористані
підземні води,
тис. м3/добу

Прогнозні
ресурси

Використання підземних вод, тис. м3/добу

Розвідані
запаси

Видобуток підземних
вод з прогнозних
ресурсів, тис. м3/добу
Скид підземних вод,
тис. м3/добу

Таблиця 18
Прогнозні ресурси, розвідані експлуатаційні запаси питних і технічних підземних вод та їх видобуток
по Гідрогеологічній провінції складчастої області Українських Карпат
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осередків забруднення підземних вод. Найбільшим забруднювачем підземних вод
у межах басейну було хвостосховище ДВП «Калуш» (Івано-Франківська область),
яке здійснювало відкриту розробку калійних руд. За даними попередніх років у
зоні впливу хвостосховища підземні води алювіального водоносного горизонту
мали сухий залишок 1100-2300 мг/дм3 за рахунок підвищеного вмісту хлоридів
527,0-1857,0 мг/дм3 (ГДК-350).
На території Закарпатської області в 2017 році, у більшості відібраних
проб води, не виявлено наднормових концентрацій побутових та техногенних
забруднюючих речовин. На ділянці Зміївка (св. 250150) відмічено підвищений
вміст амонію (8,0 мг/дм3), що пов’язано з інфільтрацією забруднених на земній
поверхні вод. На території Львівської області в межах рудника підземної виплавки
сірки та хвостосховища калійного комбінату м. Стебник підземні води неогенових
та верхньокрейдяних відкладів, за даними минулих років, забруднені амонієм
до 14 мг/дм3 (ГДК – 1,0), сульфатами до 1500 мг/дм3 (ГДК – 500,0), залізом до
100 мг/дм3 (ГДК – 0,3).
Розподіл основних та локальних осередків забруднення підземних вод по
областях у межах басейну наведений в таблиці 19, 20.
Таблиця 19
Основні осередки забруднення та водозабори з ознаками
забруднення підземних вод по адміністративних областях у межах
Гідрогеологічної провінції складчастої області Українських Карпат
Адміністративна
одиниця

Кількість
осередків
забруднення,
в дужкахщо не
спостерігаються

Кількість
водозаборів, де
спостерігається
забруднення
підземних вод

Основні забруднювачі

Закарпатська

1(1)

5

нітрати, залізо та марганець
природного походження

ІваноФранківська

3(3)

-

хлориди, феноли,
нафтопродукти

Львівська

2(2)

-

амоній, сульфати, хлориди,
залізо природного походження

Всього

6(6)

5

Таблиця 20
Розподіл локальних осередків забруднення підземних вод
по адміністративних областях у межах Гідрогеологічної провінції
складчастої області Українських Карпат
Адміністративна
одиниця

Львівська

Кількість
локальних
осередків

2

Індекс
водоносного
горизонту

Основні забруднюючі речовини та їх
кількість,
мг/дм3, мг-екв/дм3

AQ

залізо 0,85-6,9 (ГДК – 0,3); амоній 1,0
(ГДК – 1,0); загальна жорсткість 1015,6 (ГДК – 7-10)

Режимна спостережна мережа державного рівня моніторингу підземних вод
у порушених умовах на території басейну складалась із 14 с.п., які, в основному,
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розташовані в зоні впливу водозаборів - 12. Характеристика водозаборів басейну
наведена в таблиці 21.
Таблиця 21
Характеристика основних водозаборів по областях у межах
Гідрогеологічної провінції складчастої області Українських Карпат

Назва
водозабору

Індекс
Видобуток підземних Збільшення(+)
Розвідані
або зменшення
водоносного експлуатаційні
вод, тис. м3/добу
(-) видобутку
горизонту, запаси підземних
порівнянно з
що експлуа- вод, тис. м3/добу
2016 рік 2017рік минулим роком
тується
1. Закарпатська область

Ужгородський
“Мінай”

аQ

45,0

12,84

12,92

+0,08

Хустський “Ріка”

N2 ht+aQ

9,05

1,24

н.в.

-

-

-

-

2. Івано-Франківська область
Коломийський-2

aQ

30.6
3. Львівська область

Жулинський

aQ

114,0

86,09

91,20

+5,11

Братківський

aQ

60,0

8,65

8,39

-0,26

У Закарпатській області спостереження за рівневим режимом на опорних
полігонах по вивченню умов формування експлуатаційних запасів підземних
вод минулі роки проводились на Мінайській ділянці Ужгородського родовища
та Рікській ділянці Хустського родовища. Рікська ділянка, що розташована на
високій заплаві р. Ріка, експлуатує підземні води водоносної зони тріщинуватості
порід гутинської світи і водоносний четвертинний алювіальний горизонт з
розвіданими експлуатаційними запасами 9,05 тис.м3/добу, а Мінайська - підземні
води четвертинних алювіальних відкладів. У 2017 р. видобуток підземних вод
на Мінайській ділянці збільшився на 0,08 тис.м3/добу і становив 12,92 тис.м3/добу. На
периферії депресійної воронки Мінайського водозабору розташовані спостережні
свердловини № 260175 (Павлово), № 260179 (Солонці), № 260181 (Мал. Геївці).
Максимальні рівні у цих свердловинах за період спостережень з червня по грудень
2017 р. зафіксовані 21 червня: 5,65 м, 2,67 м, 3,56 м відповідно. Мінімальні –
24 грудня: 6,13 м, 3,15 м, 4,72 м відповідно. Мінералізація підземних вод на
ділянках де розташовані спостережні свердловини, за багаторічний період даних,
переважно в межах 0,2 – 0,42 г/дм3.
Водозабори інфільтраційного типу розташовані у долинах крупних річок
і є єдиним найбільшим джерелом водопостачання на території Прикарпаття.
Експлуатаційні запаси цих водозаборів забезпечуються переважно за рахунок
поверхневого стоку річок та інфільтрації атмосферних опадів. Водозабір “Жулин”
експлуатує підземні води у верхньонеоплейстоценових алювіальних відкладах
I-II надзаплавних терас. Всього на водозаборі пробурено 39 експлуатаційних
свердловин. У робочому стані в минулому році знаходилось 37 свердловин.
Водозабір “Братківці” складається із 26 експлуатуційних свердловин,
облаштованих на алювіальний четвертинний водоносний горизонт. Видобуток
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підземних вод у 2017 році зменшився, порівняно з 2016 р., на Братківській ділянці на
0,26 тис.м3/добу, а на Жулинській збільшився на 5,11 тис.м3/добу. Ділянка
Коломийського родовища Коломийська-2 не експлуатується з 2002 р., але
спостереження за рівнями підземних вод верхньочетвертинних алювіальних
відкладів останні роки проводились. Середньорічний рівень по спостережних
свердловинах підвищувався. Високе положення рівня пов’язано з таненням
снігів у горах та з випадінням опадів. Взагалі, багаторічні спостереження на
інфільтраційних водозаборах, що експлуатують алювіальні підземні води,
свідчать про тісний зв‘язок експлуатації з сезонними коливаннями витрат та
рівнів поверхневих вод. Води алювіальних відкладів прісні, з мінералізацією до
500 мг/дм3, за хімічним складом гідрокарбонатно-хлоридні натрієво-кальцієві.
Водозабори басейну працюють у сталому гідродинамічному режимі без
перевищення розрахункових величин.
Волино-Подільський артезіанський
басейн розташований на заході держави
у
межах
Волино-Подільської
плити,
що знаходиться на південному заході
Руської платформи, і охоплює Волинську,
Рівненську,
Тернопільську,
західну
половину Хмельницької, північно-східні
частини Львівської, Івано-Франківської і
Чернівецької областей та незначну частину
Вінницької області.
У гідрогеологічному плані басейн відзначається сприятливими умовами
формування прогнозних ресурсів підземних вод і, як наслідок, наявністю в ньому
водозбагачених прісних водоносних горизонтів, які складають потужну зону
(на півночі і сході до 1 км і більше), формування яких відбувається за рахунок
природних та залучених ресурсів. Особливою відзнакою басейну є те, що в ньому
широко розвинуті системи водоносних горизонтів, які практично не відокремлені
один від одного потужними водотривами і внаслідок чого утворюють єдиний
водоносний комплекс. Зона інтенсивного водообміну в регіоні обмежується
глибиною розвитку тріщинуватості порід, яка складає 100-110 м у західній та
центральній частинах басейну і 300-350 м - у північно-східній частині.
Регіональною оцінкою охоплені водоносні горизонти у відкладах
четвертинного, міоценового, верхньокрейдяного, девонського, силурійського
та протерозойського віку. У західній частині регіону основним джерелом
водопостачання є підземні води мергельно-крейдяної товщі верхньої крейди, у
південно-західній частині, на кордоні з Прикарпатським прогином - міоценових
утворень. Інші водоносні горизонти на цих площах не мають великого
значення для водопостачання, бо визначаються дуже низькими фільтраційними
показниками та слабкою насиченістю. На більшій частині східної половини басейну
оцінювалось одночасно декілька водоносних горизонтів, які не розділені чіткими
водотривами і попарно утворюють єдині розрахункові водоносні комплекси.
Тут оцінені прогнозні ресурси підземних вод у відкладах сеноману, девону,
силуру та верхнього протерозою. Пізніше, на окремих ділянках були розвідані
експлуатаційні запаси у кам‘яновугільних відкладах Тяглівського родовища.

68

Стан підземних вод України
ДНВП «Геоінформ України»

ДЕРЖОБЛІК, СТАН ТА РЕЖИМ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПО БАСЕЙНАХ
ПІДЗЕМНИХ ВОД ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Основна частина, як прогнозних ресурсів, так і розвіданих запасів підземних вод
припадає на водоносний горизонт крейдяних відкладів.
Водопостачання регіону відбувається переважно за рахунок підземних
вод. Такі великі міста, як Львів, Луцьк, Хмельницький, Рівне, Тернопіль
використовують для своїх потреб майже повністю підземні води. Загалом регіон
відзначається невисоким рівнем освоєння прогнозних ресурсів підземних вод, за
винятком районів, прилеглих до великих міст. Основним джерелом питної води є
підземні води верхньої крейди, на окремих локальних ділянках – девону, силуру
та протерозою.
Основні дані з розподілу прогнозних ресурсів та розвіданих запасів
підземних вод, їх видобутку та використанню наведені в таблиці 22.
Волино-Подільський басейн є дуже перспективним у якості резерву
прогнозних ресурсів та розвіданих запасів підземних вод. Однак, частина
населених пунктів, розташованих на площах розвитку малопродуктивних
водоносних горизонтів, формування ресурсів яких обмежене несприятливими
природними факторами, не може бути забезпеченою повністю підземними водами,
тому необхідно залучати також поверхневі. Погано забезпечені підземними
водами м.м. Львів і Хмельницький, для яких намічено перспективні ділянки, але
економічно це дуже невигідно, тому що ділянки розташовані на різних відстанях
і у різних напрямках від вказаних міст. Найбільш перспективними для міста
Львова визнані ділянки у верхів’ях р. Західний Буг. Схожа ситуація можлива
у майбутньому також для м.м. Рівне, Луцьк, Тернопіль, забезпеченість яких
можлива або за рахунок інтенсифікації продуктивності великих водозаборів на
перспективних ділянках, або додаткового залучення поверхневого стоку.
Забруднення підземних вод басейну відбувається внаслідок промислової,
комунальної та сільськогосподарської діяльності і носить локальний характер.
Підземні води четвертинних, неогеново-протерозойських та верхньокрейдяних
відкладів забруднені амонієм, нітратами та нафтопродуктами. У результаті
господарської діяльності ґрунтові води, а інколи і підземні, періодично
забруднюються з’єднаннями азоту, кількісний склад якого змінюється.
Забруднення ґрунтових та верхньокрейдових вод аміаком та кадмієм останнім
часом збільшується поблизу селянських садиб у поліській частині даної території.
Забруднення аміаком спричинене збільшенням в індивідуальному господарстві
поголів’я тварин, кадмієм - внесенням попелу, як добрива, на присадибних
ділянках.
У межах басейну існує 32 основних та 22 локальних осередків забруднення
підземних вод. Найбільшими забруднювачами поверхневих та підземних вод у
межах басейну є поля фільтрації цукрозаводів (нітрати), витік нафтопродуктів
із цистерн на акумулюючо-підкачувальній станції нафтопроводу “Дружба” та на
військовій нафтобазі м. Луцька, а також промислові відходи ВАТ «Рівнеазот».
Ділянка забруднення нафтабаза «Луцьк» в/ч А 3186 знаходиться на аеродромі,
що розташований на північній околиці м. Луцьк, у межах надзаплавної тераси
р. Стир на лісовій височині. На території аеродрому знаходяться 2 склади паливномастильних материалів. У вересні 2010 року спостереження на цій ділянці
припинені, при останніх замірах товщина плівки нафтопродуктів у свердловинах
№2 Е і 132 становила відповідно 2,5; 0,2 см. У зоні впливу ВАТ «Рівнеазот»
внаслідок впливу канави зі стічними водами підземні води верхньопротерозойських
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2719,60

AR-PR

Всього

863,60

S

13432,80 2943,026

538,444

89,625

250,845

1032,50

1413,072

D

8433,80

K

222,125

1,200

370,10

N

427,715

У т.ч.
розвідані
запаси

C

13,20

Всього

Q

Водоносні
горизонти

Прогнозні ресурси
підземних вод,
тис. м3/добу

Розвіданість прогнозних
ресурсів, %

22

20

10

24

17

60

62,106

16,852

78,964

13,076

38,250

6,337

8,649

718,098 479,696 18,422

102,676

25,155

54,044

8,649

398,801 270,448 3,436

91,359

>100 37,414

Всього

Розвідані
запаси

У тому числі:
Неоцінений
дренаж
Прогнозні
ресурси
5

4

3

5

5

25

>100

Розвідані
запаси

Господарськопитні
64,770

19,404

2,402

1,412

Виробничотехнічні

94,150

22,354

53,743

85,468

12,869

41,954

7,140

4,467

2,454

373,796 278,004 24,506

89,231

34,091

Сільськогосподарські
Зрошення

1,336

5,007

9,297

0,002

71,237 0,034

22,054

13,258

Виготовлення
напоїв

0,206 8,526

0,011 2,801

0,036 0,301

8,649

0,015 25,005

0,003 0,002 2,128

0,017 3,323

Промисловий
розлив

Невикористані
підземні води,
тис. м3/добу

2616,924

838,445

978,456

8034,999

278,741

459,480

76,549

212,595

1,200

1142,624

160,019

410,863

16 667,365 502,469 42,381 122,189 0,036 0,003 0,287 50,733 12714,702 2463,330

15

15

15

19

28

4

Всього

Використання підземних вод, тис. м3/добу

Прогнозні
ресурси

Видобуток підземних
вод з прогнозних
ресурсів, тис. м3/добу Освоєння,
%

Розвідані
запаси
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Скид підземних вод,
тис. м3/добу

Таблиця 22
Прогнозні ресурси, розвідані експлуатаційні запаси питних і технічних підземних вод та їх видобуток
по Волино-Подільському артезіанському басейну
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відкладів за попередніми даними були забруднені аміаком до 21,8 мг/дм3, при
ГДК – 2,0, в інших свердловинах на четвертинний і верхньопротерозойський
водоносні горизонти вміст аміаку коливався від 0,4 до 0,7 мг/дм3. У звітному році
спостереження не проводились.
У межах басейну кількість водозаборів з розвіданими запасами підземних
вод, що працюють у складних умовах експлуатації, становить 5.
Розподіл основних та локальних осередків забруднення підземних вод по
адміністративних областях у межах басейну наведений у таблицях 23, 24.
Таблиця 23
Основні осередки забруднення та водозабори з ознаками
забруднення підземних вод по адміністративних областях у межах
Волино-Подільського артезіанського басейну

Адміністративна
одиниця

Кількість
осередків
забруднення, в
дужках, що не
спостерігаються

Кількість
водозаборів, де
спостерігається
забруднення
підземних вод

Вінницька

-

1

Волинська

3(3)

-

ІваноФранківська

2(2)

1

Львівська

2(2)

1

Рівненська

6(6)

1

Тернопільська

4(4)

-

Хмельницька

5(5)

1

Чернівецька

10(10)

-

Всього

32(32)

5

Основні забруднювачі

мінералізація, загальна
жорсткість, сульфати, хлориди
нітрати, пестициди,
нафтопродукти
нафтопродукти, марганець,
кадмій
нафтопродукти, залізо
природного походження
нітрати, нафтопродукти,
нітрити, амоній, формальдегід,
загальне залізо
нітрати, нафтопродукти
мінералізація, загальна
жорсткість, нітрати
нітрати, колі-індекс, мікробне
число, амоній, сульфати

Таблиця 24
Розподіл локальних осередків забруднення підземних вод
по адміністративних областях у межах Волино-Подільського
артезіанського басейну
Кількість
Індекс
Адміністративна локальних
водоносного
одиниця
осередків
горизонту

Основні забруднюючі речовини
та їх кількість,
мг/дм3, мг-екв/дм3

Львівська

20

aQ, N, K2

залізо 1,59-5,6 (ГДК 0,3); амоній 1,0-7,09
(ГДК 1,0); загальна жорсткість - 9,2-13,8
(ГДК 7,0), нітрати – до 111 (ГДК – 45,0),
мінералізація – 1100 (ГДК – 1000)

Тернопільська

1

Д

загальна жорсткість 10,3; залізо 1,0

Чернівецька

1

Q

загальна жорсткість 13,4

Всього

22
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На ділянці «Кам‘янка» Шепетівського водозабору Хмельницької області
затверджені запаси підземних вод у сеноманських відкладах складають
11,3 тис.м3/добу. На даному водозаборі знаходяться п’ять експлуатаційних
свердловин продуктивністю 45 м3/год кожна. У 2012 році експлуатація
підземних вод повністю припинилась. Це пов‘язано з введенням у дію в
2007 році ділянки водозабору «Лісова галявина». Моніторинг підземних вод
проводиться по спостережних свердловинах №№ 19, 24, 25 облаштованих на
сарматський та сеноманський водоносні горизонти. По даних свердловинах
спостерігалось підвищення середньорічних рівнів на 0,06-0,5 м. За хімічним
складом води сеноманського водоносного горизонту гідрокарбонатні кальцієвого
типу, мінералізація в 2017 році склала 546 мг/дм3, вміст заліза – 2,95 мг/дм3. На
Чернелівському водозаборі видобуток підземних вод у звітному році зменшився
та становив 50,76 тис.м3/добу. Режимні спостереження проводяться по 8
свердловинах, дві з них облаштовано на водоносний горизонт сучасних
алювіальних відкладів, одна свердловина на водоносний горизонт сарматських
відкладів і п‘ять свердловин на сеноманський водоносний горизонт. У 2017 році
зафіксовано зниження середньорічних рівнів по свердловинах облаштованих
на водоносні горизонти, які залягають вище експлуатаційного сеноманського
водоносного горизонту та свердловинах, які розташовані на значній відстані
від центру водозабору. Підвищення середньорічного рівня спостерігалось по
свердловинах №№ 318, 362 (К2S). За хімічним складом води гідрокарбонатні
кальцієво-магнієво-натрієві з мінералізацією 746 мг/дм3 , при загальній
жорсткості 7,5 мг-екв/дм3, вміст азоту амонійних сполук не перевищив норму ГДК
(NH4-2,0 мг/дм3).
На опорних полігонах по вивченню умов формування експлуатаційних
запасів підземних вод Львівської та Тернопільської областей протягом 2017
року на більшості водозаборах, по яких проводяться спостереження за рівнями
підземних вод, спостерігалось збільшення видобутку води на величину від
0,06 («Шкловський») до 6,07 тис.м3/добу («Кам‘янобродівський»), видобуток
підземних вод зменшився на величину 0,10 – 1,31 тис.м3/добу на водозаборах
«Воля-Добростанський» (Вольський), «Магерівський», «Золочівський» та
«Будвівсько-Підмонастирський».
Спостережні
свердловини
знаходяться
за межами депресійних воронок водозаборів, тому не сильно реагують на
інтенсивність роботи водозаборів. Хімічний склад та мінералізація води на
водозаборах відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживання людиною». У минулі роки на водозаборі
Будківсько-Підмонастирський («Бірбка») була потужна депресійна лійка в районі
експлуатаційних свердловин №№ 1, 2 (водоканалу), №№ 72гг, 73 (спостережні).
У звітному році помічено її суттєве зменшення. Рівні підвищились, що є наслідком
зменшення водовідбору та перерозподілу експлуатаційного навантаження на
окремих свердловинах.
Водозабори Волино-Подільського артезіанського басейну працювали в
сталому гідродинамічному і гідрохімічному режимі без перевищення розрахункових
величин.
Режимна спостережна мережа державного моніторингу підземних вод в
умовах порушеного режиму у 2017 році складалась із 81 с.п., які вивчали водоносні
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горизонти у четвертинних, неогенових, крейдяних, девонських, силурійських і
архей-протерозойських відкладах.
В умовах експлуатації режимні спостереження проводились по 55 с.п. на
опорних полігонах по вивченню умов формування експлуатаційних запасів
підземних вод, до яких належать водозабори Волинської, Львівської, Рівненської,
Тернопільської та Хмельницької областей, що працюють на розвіданих
експлуатаційних запасах. Характеристика водозаборів басейну наведена у
таблиці 25.
Таблиця 25
Характеристика основних водозаборів по адміністративних
областях у межах Волино-Подільського артезіанського басейну

Назва водозабору

Індекс
водоносного
горизонту, що
експлуатується

Розвідані
експлуатаційні
запаси
підземних вод,
тис. м3/добу

Видобуток підземних
вод, тис. м3/добу
2016 рік

2017 рік

Збільшення (+)
або зменшення (-)
видобутку
порівнянно з
минулим роком

1. Волинська область
Ковельський-1

К2

14,1

10,67

1,44

-9,23

Омелянинський

К2

11,8

4,21

4,38

+0,17

Дубнівський

К2

10,3

0,98

0,38

-0,60

2. Львівська область
Воля-Добростанський
(Вольський)

N1b

22,0

17,52

17,42

-0,10

Кам‘янобродівський

N1b

33,0

4,86

10,93

+6,07

Шкловський

N1b

20,0

1,64

1,70

+0,06

Вільшаницький

К2

26,9

8,76

8,98

+0,22

МагерівськоШостаківський

К2

30,4

12,07

11,28

-0,79

Рава-Руський

К2

17,0

7,78

8,89

+1,11

Мальчицький

К2

21,3

4,66

4,85

+0,19

Золочівський
(Плугівський)

Д3

120,0

36,04

34,97

-1,07

БудківськоПідмонастирський

К2

20,0

11,88

10,57

-1,31

3. Рівненська область
Бабинський

PR2

10,0

-

-

-

Гощанський

PR2

50,0

16,40

17,93

+1,53

Гориньградський

Vgb

48,0

-

-

-

Рівненський-3

Vgb

12,0

1,69

1,29

-0,40

Південно-Рівненський-1

PR

4,3

2,65

2,62

-0,03

32,97

32,89

-0,08

4. Тернопільська
Верхньо-Іванівський

К2

87,6

5. Хмельницька область
Кам‘янський

К2

11,3

-

-

-

Чернелівський

К2

100,0

51,21

50,76

-0,45
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Область тріщинних вод Українського
щита розташована в центральній частині
України
у
межах
великого
підняття
стародавнього кристалічного фундаменту
Руської платформи і охоплює територію
Житомирської, Вінницької, Кіровоградської,
східну частину Хмельницької, південні частини
Київської і Дніпропетровської, південнозахідну частину Черкаської, північні окраїни
Одеської і Миколаївської, а також північно-східну частину Запорізької областей.
Український щит є областю формування поверхневого і підземного стоків,
спрямованих у бік прилеглих басейнів. Гідрогеологічні умови накопичення
і циркуляції підземних вод у басейні, в цілому, несприятливі для формування
значних об’ємів водних ресурсів, ступінь обводнення водоносних порід по площі
і на глибину вкрай нерівномірний.
Підземні води містяться як у тріщинуватій зоні кристалічних порід
докембрію, так і у осадових відкладах четвертинного, неогенового, палеогенового,
крейдяного та юрського віку, що виповнюють заглиблення у кристалічному
фундаменті і глибокі западини за типом Кінсько-Ялинської та Болтиської. Зона
активного водообміну підземних вод складає 100-150 м. Тріщинуваті породи
розвинуті повсюдно, але вони відзначаються різним ступенем тріщинуватості та,
як наслідок, нерівномірним обводненням. Більш обводнені вони в заглиблених
ділянках сучасного рельєфу, особливо в річкових долинах. Водоносність осадових
відкладів, розвинутих переважно на вододільних територіях, має локальний
характер, що пов’язано з невитриманістю поширення та мінливістю потужностей
та літології водовміщуючих порід, а також різноманітністю гідрогеологічних
параметрів. Ці породи характеризуються неглибоким заляганням, що нерідко
призводить до погіршення якості підземних вод. Прогнозні ресурси підземних
вод в осадових породах формуються переважно за рахунок природних запасів
при суттєвій ролі, на значних площах, природних ресурсів. Провідну роль у
формуванні прогнозних ресурсів підземних вод кристалічних порід відіграють
природні ресурси, а в південній та південно-західній частинах басейну – додатково
залучені ресурси з поверхневих водотоків.
Водопостачання крупних водокористувачів у регіоні відбувається, в
основному, за рахунок поверхневих вод Дніпра і низки його водосховищ, що
особливо притаманно таким містам, як Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ,
Кривій Ріг, Запоріжжя, Енергодар тощо. Видобуток підземних вод з прогнозних
ресурсів складається з осадової товщі (33%) і з кристалічних порід (67%).
Дані стосовно розподілу прогнозних ресурсів та розвіданих запасів
підземних вод, їх видобутку та використанню наведені в таблиці 26. Територія
Українського щита має значний резерв прогнозних ресурсів і розвіданих запасів
підземних вод, але у зв’язку зі складними гідрогеологічними умовами регіону і
внаслідок інтенсивної виробничо-господарської діяльності, більша частина його
території недостатньо забезпечена підземними водами, а деякі райони, практично
майже зовсім не мають підземних вод.
Територія Українського щита потребує проведення розвідувальних робіт
на підземні води. Практичне значення для вирішення питань господарськопитного водопостачання на теперішній час і у перспективі мають тріщинні води
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12,00

J

422,675

28,518

104,260

4426,50 1202,938

435,20

K

375,792

Всього

1130,70

PG

82,173

1164,70

702,40

N

189,520

У т.ч.
розвідані
запаси

AR-PR

981,50

Всього

Q

Водоносні
горизонти

Прогнозні ресурси
підземних вод,
тис. м3/добу

Розвіданість прогнозних
ресурсів, %

27

36

>100

24

33

12

19
9,234

0,024

0,048

0,822

7,426

275,733 86,952 68,309

179,154 32,480 57,261

0,822

8,131

31,973 11,163 10,976

19,556

36,097 25,827

Всього

Розвідані
запаси

У тому числі:
Неоцінений
дренаж
Прогнозні
ресурси
6

15

7

2

3

3

4

Розвідані
запаси
7

8

3

7

3

11

14

Господарсько
питні
Виробничотехнічні
0,458

1,392

5,061

2,275

2,924

Зрошення

Сільськогосподарські
0,492 0,028

1,313 0,118

0,143 1,111

Промисловий
розлив

Виготовлення
напоїв

0,939

15,283

2,775

1,493

65,618 25,027 27,826 0,486 0,188 0,899 59,110

0,364

5,800

11,109

13,075

30,426

Невикористані
підземні води,
тис. м3/добу

985,546

11,178

427,069

1098,727

682,844

945,403

Прогнозні
ресурси

390,195

27,696

96,834

364,629

72,939

163,693

196,133 126,392 37,137 29,774 1,743 0,188 0,899 79,600 4150,767 1115,986

120,044

0,822

7,192

16,690

16,781

34,604

Всього

Використання підземних вод, тис. м3/добу

Розвідані
запаси

Видобуток підземних
вод з прогнозних
Освоєння,
ресурсів, тис. м3/добу
%
Скид підземних вод,
тис. м3/добу

Таблиця 26
Прогнозні ресурси, розвідані експлуатаційні запаси питних і технічних підземних вод та їх видобуток
по Області тріщинних вод Українського щита
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кристалічних порід, максимальна водонасиченість яких пов‘язана з близкістю
до гідрографічної мережі, де концентрується більша частина обсягів ресурсів та
відбувається природне розвантаження підземних вод. Перспективи використання
підземних вод осадового чохла, у першу чергу, пов’язані з водоносним комплексом
четвертинних відкладів, експлуатація якого можлива майже повсюдно в річкових
долинах, де розвинуті алювіальні відклади підвищеної потужності. На південному
заході території Українського щита можливе використання підземних вод неогену,
тут вони характеризуються підвищеною водозбагаченістю, а в заглибленнях
кристалічного фундаменту – підземних вод палеогенових і крейдяних відкладів і
дуже обмежено - юрських.
Основним джерелом забруднення підземних вод на території басейну
були стоки промислових підприємств, поля фільтрації цукро- та спиртзаводів,
використання міндобрив та пестицидів на сільгоспугіддях, розробка родовищ
корисних копалин з інтенсивним водовідливом, а також експлуатація підземних
вод в умовах промислової та міської забудови.
Станом на 01.01.2018 р. на території басейну існує 50 основних та
48 локальних осередки забруднення підземних вод. Розподіл основних та
локальних осередків забруднення та водозаборів з ознаками забруднення по
адміністративних областях у межах басейну наведений у таблицях 27, 28.
Таблица 27
Основні осередки забруднення та водозабори з ознаками
забруднення по адміністративних областях
у межах Області тріщинних вод Українського щита
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Адміністративна
одиниця

Кількість
осередків
забруднення,
у дужках – що не
спостерігаються

Кількість
водозаборів, де
спостерігається
забруднення
підземних вод

Вінницька

8(8)

-

Дніпропетровська

14(6)

-

Житомирська

-

5

Запорізька

6(6)

5

Кіровоградська

7(7)

-

Миколаївська

2(2)

-

Рівненська

2(2)

-

Хмельницька

3(3)

1

Черкаська

8(8)

-

Всього

50 (42)

11

Основні забруднювачі
мінералізація, загальна
жорсткість, нітрати,
нафтопродукти
мінералізація, загальна
жорсткість, нітрати,
нафтопродукти, хлориди,
сульфати, роданіди,
цианіди, літій, бром,
марганец, стронцій
завислі речовини, хром
загальна жорсткість,
пестициди, нітрати,
нафтопродукти
мінералізація, аміак,
пестициди
нітрати, нітрити, амоній,
мінералізація, загальна
жорсткість, хлориди,
сульфати
хлориди, сульфати,
нітрати, залізо
мінералізація, загальна
жорсткість, нітрати
пестициди, нітрати,
нітрити, нафтопродукти
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Таблиця 28
Розподіл локальних осередків забруднення підземних вод по
адміністративних областях у межах Області тріщинних вод
Українського щита
Адміністративна
одиниця

Кількість
локальних
осередків

Індекс
водоносного
горизонту

Основні забруднюючі речовини та їх
кількість,
мг/дм3, мг-екв/дм3

Миколаївська

48

AQ, AR-PR1

нітрати 46-481 (ГДК – 45,0); амоній –
5,81 (ГДК – 1); сульфати – 710 (ГДК
500,0)

На території Віницької області, за попередніми даними, підземні води
четвертинних відкладів у зоні впливу цукрових заводів мали підвищену
мінералізацію від 1200 мг/дм3 (Махаринецький цукрозавод) до 2900 мг/дм3
(Уладівський цукрозавод), загальну жорсткість від 12 до 22 мг-екв/дм3, по окремих
с.п. спостерігався підвищений вміст нітратів до 234 мг/дм3 (шх. кол. № 1 Уладівський
цукрозавод); у зоні впливу спиртзаводів - мінералізацію від 2200 мг/дм3 (Барський
спиртзавод) до 2900 мг/дм3 (Бджілянський спиртзавод), загальну жорсткість
від 14 до 24 мг-екв/дм3, вміст нітратів від 180 до 190 мг/дм3 (ГДК - 45). Режимні
спостереження у звітному році не проводились.
Незважаючи на те, що склад мінеральних добрив на ст. Бар у 1989 році
був ліквідований, забруднення підземних вод четвертинних відкладів у шахтних
колодязях с. Войнашівка триває. Мінералізація підземних вод коливалась від 1008
до 2264 мг/дм3, вміст натрію у підземних водах - від 38 до 247 мг/дм3 (ГДК – 200),
хлору – від 86 до 242 мг/дм3. Дані про спостереження у 2017 р. відсутні.
Забруднення підземних вод на території Дніпропетровської області в межах
басейну мало локальний характер і формувалось, в основному, під впливом
техногенних факторів: розробка корисних копалин з інтенсивним водовідливом,
скид і утилізація забруднених промислових стічних і шахтних вод у фільтруючі
накопичувачі у Нікопольскому басейні та в зоні діяльності металургійних
(гірничозбагачувальні комбінати (ГЗК) Кривбасу, ВАТ «Нікопольський завод
феросплавів»), енергетичних (Придніпровська ТЕС) та хімічних підприємств
(ВАТ «Дніпроазот», ДП «Придніпровський хімзавод»). Найбільше забруднення
водоносних горизонтів четвертинних та неогенових відкладів спостерігалось
у районі проммайданчиків та хвостосховищ ГЗК Кривбасу (Північний ГЗК,
Південний ГЗК, Центральний ГЗК, ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” - колишній
НКГЗК). У 2017 р. підземні води в зоні впливу ГЗКів мали підвищену мінералізацію
до 34200 мг/дм3 за рахунок високого вмісту сульфатів - до 7300 мг/дм3 і хлоридів до 21121,8 мг/дм3 у шахтних водах.
У межах хвостосховищ ГЗКів майже на всіх проммайданчиках і територіях,
прилеглих до хвостосховищ, спостерігалось підвищення рівнів підземних вод, а також
вмісту хімічних елементів ІІ-IV класів небезпеки змінився. У 2017 році відмічається
підвищений вміст заліза до 2872,3 мг/дм3 (ГДК – 0,3), стронцію – до 16,6 мг/дм3
(ГДК – 7,0), брому до 47,4 (ГДК – 0,2), марганцю – до 26,1 (ГДК – 0,1), сульфатів –
до 7300 мг/дм3 (ГДК – 500), хлоридів – до 21121,8 мг/дм3 (ГДК – 350) тощо.
Нікопольський завод феросплавів є одним із підприємств, що забруднюють
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підземні води Дніпропетровської області. Мінералізація підземних вод четвертинних
відкладів у районі впливу шламонакопичувача досягла 17995 мг/дм3, вміст хлоридів
863,1-1432,6 мг/дм3, сульфатів 404,3-1230,8 мг/дм3. Дані спостережень у 2017 році
відсутні.
На території Миколаївської області існує 2 основних осередки та 48 локальних
осередків забруднення підземних вод, на яких основними забруднювачами були
нітрати.
Водозабори басейну працювали в сталому гідродинамічному і гідрохімічному
режимі, без перевищення розрахункових величин, але на окремих водозаборах, з
різних причин, підземні води не завжди відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Кількість
таких водозаборів у 2017 році в межах басейну становила 11.
Режимна спостережна мережа державного моніторингу підземних вод в
умовах порушеного режиму складалась із 32 с.п., які вивчали водоносні горизонти
у четвертинних, неогенових, палеогенових, крейдяних відкладах, а також у
тріщинуватій зоні кристалічних порід архею-протерозою. У зоні впливу експлуатації
спостережна мережа державного рівня складалась із 17 с.п., характеристика
основних крупних водозаборів басейну наведена в таблиці 29.
Таблиця 29
Характеристика основних водозаборів по адміністративних
областях у межах Області тріщинних вод Українського щита

Назва водозабору

Індекс
водоносного
горизонту, що
експлуатується

Розвідані
експлуатаційні
запаси
підземних вод,
тис. м3/добу

Видобуток підземних
вод, тис. м3/добу

2017 рік

Збільшення (+)
або зменшення (-)
видобутку
порівнянно з
минулим роком

1,17

-0,40

0,09

0,022

-0,068

0,28

0,342

+0,062

2016рік

1. Житомирська область
Бердичівський

PЄ

19,1

1,57

2. Дніпропетровська область
Вовчанський

aQ

2,9 (НТР)

P2kv

3. Запорізька область
Р3

1,1

0,072

0,067

-0,005

Р3-N1pl

0,4

0,05

0,079

+0,029

PЄ

0,2

-

Пологівський

P1–P2 bc

4,0

0,185

0,184

-0,001

Урицький

P1–P2 bc

9,9

0,26

0,29

+0,03

1,90

-0,18

0,36

+0,01

Гуляйпільський-3

4. Хмельницька область
Шепетівський
“Дубовий Гай”

N1s

4,3

2,08

5. Черкаська область
Олександрівський
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PЄ

3,2

0,35
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На Шепетівському водозаборі “Дубовий Гай” Хмельницької області
видобуток підземних вод у звітному році зменшився на 0,18 тис.м3/добу і становив
1,90 тис.м3/добу. Державна мережа складається з двох спостережних свердловин,
які розташовані безпосередньо на водозаборі (у центрі водозабору) і облаштовані
на сарматський водоносний горизонт. У 2017 році середньорічні рівні підвищились
на 0,08 м (свд. № 1) та 0,10 м (свд. №2), відповідно становили 5,28 і 3,10 м.
За хімічним складом води кальцієво-натрієво-магнієві. Мінералізація в 2017 році
була 1028 мг/дм3, загальна жорсткість – 10,7 мг-екв/дм3. Всі хімічні речовини, які
визначались при проведенні повного хімічного аналізу, кількісно відповідають
Держ Сан Пін 2.2.4-171-10 «Вода питна», за винятком підвищеної мінералізації.
На території Запорізької області, у межах басейну, інтенсивно експлуатується
водоносний горизонт палеогенових відкладів. Спостереженнями охоплені
Гуляйпільський і Пологівський водозабори.
Пологівський водозабір - це група відомчих водозаборів, які знаходяться
в межах міста Пологи. Підземні води експлуатуються з 1903 року і лише у
1989 р. були розвідані та затверджені ДКЗ України експлуатаційні запаси
водоносного
горизонту
бучацько-палеоценових
відкладів
у
кількості
3
4,0 тис.м /добу. За хімічним складом підземні води палеогенових відкладів
сульфатно-хлоридні магнієво-кальцієві з мінералізацією від 400 до 1600 мг/дм3,
загальною жорсткістю від 6 до 16 мг-экв/дм3, характерним для даного горизонту
був підвищений вміст заліза у воді, який по окремих свердловинах досягав
11,0 мг/дм3 (ГДК – 0,3). У звітному році видобуток підземних вод на водозаборі
становив 0,184 тис.м3/добу. На Гуляйпільському водозаборі експлуатуються
підземні води олігоценово-полтавських відкладів, із затвердженими запасами
0,4 тис.м3/добу, та олігоценових відкладів, з затвердженими запасами
1,1 тис.м3/добу. Видобуток перших у 2017 році збільшився на 0,029 тис.м3/добу
та становив 0,079 тис.м3/добу. Видобуток підземних вод олігоценових відкладів
трохи зменшився - 0,067 тис.м3/добу. За хімічним складом води хлоридносульфатні кальцієво-натрієві та відповідають ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», за винятком
мінералізації і загальної жорсткості (мінералізація 1500-2000 мг/дм3, загальна
жорсткість 9,3-16,6 мг-екв/дм3). Через відсутність у районі інших джерел
водопостачання, з дозволу СЕС, такі підземні води використовувались для
питного водопостачання.
Дніпровсько-Донецький
артезіанський басейн розташований у
північно-східній частині України у межах
Дніпровсько-Донецької западини (понад
30% території країни) і охоплює території
Чернігівської,
Сумської,
Полтавської,
Харківської (без південно-східної частини)
і північні частини Київської, Черкаської
і Луганської областей. Він є класичним
типом артезіанського басейну, для якого
притаманна
витриманість
поширення
водоносних горизонтів і слабопроникних
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порід на значних площах, що визначає поверховий характер залягання
водоносних горизонтів. Товща осадових порід насичена підземними водами і
є єдиною водоносною системою горизонтів, у різній мірі взаємопов’язаних між
собою і поверхневими водами через слабопроникні шари порід. На більшій частині
території існують сприятливі умови формування прогнозних ресурсів та живлення
підземних вод. Це обумовило наявність водозбагачених горизонтів і задовільну
якість підземних вод. У південно-східній частині басейну, яка знаходиться в зоні
недостатнього зволоження, умови формування прогнозних ресурсів підземних
вод менш сприятливі. У формуванні прогнозних ресурсів приймають участь
природні запаси і ресурси та залучені ресурси.
Зона інтенсивного водообміну коливається від 300 до 400 м. Регіональною
оцінкою були охоплені водоносні горизонти четвертинних, олігоцен-пліоценових,
еоценових, верхньокрейдяних, нижньокрейдяних–сеноманських, юрських
та тріасових відкладів. Найбільш значними величинами прогнозних ресурсів
підземних вод відзначаються водоносні горизонти у відкладах еоцену та
крейди, за рахунок яких забезпечуються потреби у господарсько-питній воді,
дає можливость створення потужних водозаборів. Підземні води четвертинних
(за винятком інфільтраційних водозаборів) та олігоцен-пліоценових відкладів
використовуються найчастіше у сільській місцевості. Вони залягають неглибоко,
що зручно, але приурочені до менш водозбагачених порід і часто підлягають
поверхневому забрудненню. Прогнозні ресурси широко використовуються у
регіоні, особливо підземні води крейдяних відкладів.
Відомості про розподіл прогнозних ресурсів та розвіданих запасів підземних
вод, їх видобуток та використання наведені в таблиці 30.
Дніпровсько-Донецький басейн є найбільш забезпеченим прогнозними
ресурсами регіоном України, за винятком південно-східної частини (південь
Полтавської, Харківської областей та майже вся Черкаська область), де відсутні
витримані по площі водоносні горизонти. У цілому регіон має великі потенційні
можливості збільшення використання підземних вод. Невикористані підземні води
басейну можна перерозподіляти в райони з дефіцитом води на півдні басейну або
за його межі на територію Українського щита.
Для централізованого водопостачання пропонується використовувати
водоносні горизонти нижньокрейдяних-сеноманських і юрських відкладів у
якості основного (мм. Київ, Полтава та ін.), або у якості додаткового джерела
водопостачання (мм. Чернігів, Суми, Прилуки, Конотоп, Лохвиця). Для міст
з потребою 10-20 тис.м 3/добу доцільно використовувати у центральній і
північно-західній частинах басейну водоносний горизонт еоценових порід, а у
північно-східній частині – водоносний горизонт верхньокрейдяних відкладів.
У південно-західній частині басейну важлива роль у забезпеченні населення
питною водою належить водоносному горизонту четвертинних відкладів,
за рахунок експлуатації якого пропонується здійснювати водопостачання
мм. Черкаси, Золотоноша, Обухів та ін. Цей горизонт можна також
використовувати для організації меліоративних систем на лівому березі Дніпра
(Бортничі) і для поливу. Для дрібного водокористувача рекомендуються
водоносні горизонти четвертинних та олігоцен-пліоценових відкладів.
Основним джерелом забруднення підземних вод на території басейну були
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Всього

27909,50 7491,235

0,520

AR-PR

12,938

51,782

18,20

T

41

8

9

18

Розвіданість прогнозних
ресурсів, %

27

71

1490,305 >100

960,385

C

519,30

10046,40 4083,599

K

J

12377,40

P

7,688

82,00

N

884,018

У т.ч.
розвідані
запаси

4866,20

Всього

Q

Водоносні
горизонти

Розвідані запаси
0,221

0,247

3,361

117,220

260,420

76,398

1,494

12,816

80,183

0,292

Неоцінений
дренаж

798,706 472,177 80,475

1,903

80,551

4,734

125,370

354,873

165,727

5,457

60,091

Всього

Прогнозні ресурси
3

26

24

4

1

7

1

Розвідані запаси
6

43

26

8

6

8

19

1

Господарсько-питні
0,537

0,368

2,043

103,581

323,931

125,737

2,207

25,082

Виготовлення напоїв

Виробничо-технічні
0,870

3,666

1,921

18,995

24,226

29,789

1,552

0,009

0,015 0,009

0,046

1,774

0,930 0,383 0,372 0,455

4,827 1,581 0,047 0,527

0,972 0,369

12,381 19,061 2,150 0,009 0,115

Промисловий розлив
0,441

76,517

0,770

0,996

4,576

3,219

0,357

1,293

13,466

393,930

9691,527

12211,673

76,543

4806,109

0,299

51,535

9,577

1373,085

3823,179

883,987

6,194

871,202

710,537 583,486 93,400 25,805 4,501 0,428 2,917 88,169 27110,794 7019,058

1,462

4,034

3,964

124,374

350,297

162,508

5,100

58,798

Всього

Сільськогосподарські

Невикористані
підземні води,
тис. м3/добу
Прогнозні ресурси

Використання підземних вод, тис.м3/добу

Зрошення

Видобуток підземних
вод з прогнозних
Освоєння,
ресурсів, тис. м3/добу
%
У тому числі:

Розвідані запаси

Прогнозні ресурси
підземних вод,
тис. м3/добу
Скид підземних вод,
тис. м3/добу

Таблиця 30
Прогнозні ресурси, розвідані експлуатаційні запаси питних і технічних підземних вод та їх видобуток
по Дніпровсько-Донецькому артезіанському басейну
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стоки промислових підприємств, закачка забруднених стоків в глибинні горизонти,
розробка родовищ корисних копалин, а також інтенсивна експлуатація підземних
вод в умовах промислової та міської забудови
У Західному Донбасі відчутного збитку підземним водам завдавали
високомінералізовані (6000-33000 мг/дм3) шахтні води, що відкачувались шахтами
ВАТ «Павлоградвугілля». Акумулюючись у фільтруючих накопичувачах, вони
продовжували забруднювати водоносні горизонти у четвертинних, берекських
та межигірських відкладах. Основними забруднюючими компонентами є хлориди
та сульфати. Мінералізація підземних вод у зонах засолення до 8603 мг/дм3.
Глибина засолення до 28 м.
Основним фактором, що супроводжує розробку вугільного родовища і, в
значній мірі, впливає на зміну природного геологічного середовища Західного
Донбасу є скид та акумуляція високомінералізованих шахтних вод і відходів
вуглезбагачення у ставки-накопичувачі, що розташовані в балках Свідовок,
Ніколіна, Таранова, Косьмінній та Стуканова (хвостосховище ЦЗФ).
Усього в ставки-накопичувачі у 2017 р. було скинуто понад 40,11 млн.м3
шахтних вод, у тому числі в ставки-накопичувачі: у б. Свідовок – 11,65 млн.м3; у
б. Ніколіна – 2,34 млн.м3; у б. Таранова – 17,13 млн.м3; у б. Косьмінній –
15,50 млн.м3. Мінералізація вод у ставках-накопичувачах складає: у
б. Свідовок – 8350 мг/дм3, у б. Таранова – 5620 мг/дм3, у б. Косьмінній –
4770 мг/дм3, у б. Ніколіна – 6110 мг/дм3. У зв’язку з недостатньою ємністю
ставка-накопичувача у б. Таранова – 6,51 млн.м3 шахтних вод перекачано у
б. Свідовок, а 3,37 млн.м3 шахтних вод скинуто безпосередньо на полі шахти
Самарська. У р. Самару із ставків-накопичувачів скинуто 13,86 млн.м3 шахтних
вод: у східній частині родовища із б. Косьмінної – 10,95 млн.м3 шахтних вод з
мінералізацією – 4770 мг/дм3; у центральній частині родовища із б. Свідовок у
кількості 2,92 млн.м3 шахтних вод з мінералізацією 8350 мг/дм3.
На фоні збільшення скиду шахтних вод у ставки-накопичувачі на
0,42 млн.м3 у водоносних горизонтах мезо-кайнозойського віку спостерігалось
незначне підвищення рівня підземних вод до 0,58 м. Якісний стан підземних вод
не змінився.
У зоні впливу хвостосховища ЦЗФ «Павлоградська» підземні води
берекських та межигірських відкладів мають високу мінералізацію та підвищений
вміст хлоридів. Хвостосховище ЦЗФ «Павлоградська» розташоване в глибокому
ерозійному урізі в балці Стуканова лише із частковою екранізацією днища у
греблі й в устях двох дрібних ярів, що впадають у цю балку. Екран днища був
виконаний шляхом ущільнення суглинків півметрової потужності. Четвертинні
і олігоцен-міоценові піски, що складають днище балки, не перешкоджали
надходженню мінералізованих стічних вод у нижчезалягаючі водоносні горизонти.
Відходи флотації, що акумулювались у хвостосховище, за період з 1974 по 2014
роки мали високу мінералізацію - 4600-21500 мг/дм3. Під впливом інфільтрації
із хвостосховища стічних вод із середньою мінералізацією до 15000 мг/дм3
формувався ореол забруднення. Площа забруднення становила 1,09 км2. У
минулому році мінералізація підземних вод берекських відкладів становила
3781 мг/дм3, вміст хлоридів – 2231 мг/дм3, у підземних водах межигірських
відкладів мінералізація становила 3408 мг/дм3, вміст хлоридів – 1895 мг/дм3 та
нітратів – 507 мг/дм3. Глибина забруднення - 25 м.
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Станом на 01.01.2018 р. на території басейну існує 47 основних осередків
забруднення підземних вод та 28 водозаборів, на яких спостерігалось забруднення
підземних вод. Розподіл основних осередків забруднення та водозаборів з
ознаками забруднення по адміністративних областях у межах басейну наведений
у таблиці 31.
Таблиця 31
Основні осередки забруднення та водозабори з ознаками
забруднення підземних вод по адміністративних областях у межах
Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну

Адміністративна
одиниця

Кількість
осередків
забруднення,
в дужках, що не
спостерігаються

Кількість
водозаборів де
спостерігається
забруднення
підземних вод

Дніпропетровська

6 (2)

-

Житомирська

1(1)

-

Київська

10 (10)

2

Кіровоградська

1 (1)

-

Луганська

9 (6)

6

Полтавська

4 (4)

10

Сумська

3 (3)

2

Харківська

4 (4)

4

Черкаська

8 (8)

-

Чернігівська

1 (1)

4

Всього

47 (40)

28

Основні забруднювачі
мінералізація, загальна
жорсткість, нітрати,
нафтопродукти, хлориди,
судьфати, роданіди, цианіди
нафтопродукти
нафтопродукти, побутові
відходи, залізо, нітрати,
амоній
нітрати
мінералізація, загальна
жорсткість, пестициди,
залізо, нітрати, феноли,
хлориди, сульфати,
нафтопродукти
мінералізація, хлориди, фтор,
нафтопродукти
загальна жорсткість, залізо,
мінералізація, нітрати,
нафтопродукти, сульфати
мінералізація, хлориди,
нітрати, нафтопродукти
пестициди, нітрати, нітрити,
нафтопродукти, хлориди
нітрати, завислі речовини,
нафтопродукти

На території Луганської області, у межах басейну, найбільш масштабні
забруднення поверхневих та підземних вод відмічались на площах РубіжаноЛисичанського промрайону. Джерелом забруднення підземних вод на території
промрайону є підприємства хімічної промисловості. Осередки забруднення
тут формуються внаслідок витоку з промканалізації на проммайданчиках
ТОВ “Рубіжанський Краситель”, ВАТ “Лиссода”, ПРАТ “Сєвєродонецьке
об‘єднання Азот”, ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Зоря”, ПАТ
“Рубіжанський катронно-тарний комбінат” тощо, ненадійної гідроізоляції скидних
каналів і накопичувачів.
Проммайданчики підприємств і їх накопичувачі розташовані на піщаних
терасах середньої течії р. Сіверський Донець. Геологічний розріз представлений
проникними породами суглинисто-піщаних алювіальних відкладів потужністю
15-20 м, що залягають на сильно тріщинуватих, схильних до карстування,
крейдяно-мергельних відкладах потужністю 20,0-25,0 м. Коефіцієнт фільтрації
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пісків досягає 60-70 м2/добу, крейдяно-мергельної тріщинуватої товщі 150
і вище м2/добу. У геолого-структурному відношенні (промрайон) – це зона
розвитку крупних регіональних тектонічних порушень – Сєвєродонецького
надвигу і Красноріченського скиду і супутних їм тектонічних порушень 2-го і
3-го порядку, які створили сприятливі умови для міграції забруднення і знизили
захисні функції геологічного середовища. Водоносні горизонти алювіальних
піщаних відкладів та мергельно-крейдяної товщі гідравлічно пов’язані між собою
і поверхневими водами річок Сіверський Донець і Борова, не мають у покрівлі
екрануючого шару і не захищені від проникнення забруднення з поверхні землі.
На теперішній час відмічалось забруднення підземних вод мінеральними
солями, азотними сполуками і фенолами в залежності від специфіки виробництва
підприємства, які розташовані поблизу питних водозаборів.
Проммайданчик ТОВ “Рубіжанський Краситель” площею 3,7 км2
розташований на лівому пологому і низькому схилі р. Сів. Донець. На цій території
техногенний вплив на природне середовище надзвичайно великий. Найбільш
активна інженерно-господарська діяльність ведеться в інтервалі глибин 0-10 м,
де розміщені практично всі комунікаційні і водопровідні мережі, каналізаційні
колектори, а також підземна частина усіх будов і споруд. Результати цього
впливу на геологічне середовище досягали глибини 60 м і поширювалися
на значні площі. На території промплощадки підприємств розміщені до 30
цехів, поділених на Донецьку і Північну групу, які мають різне призначення
і використовували у своєму виробництві хімічні і органічні сполуки. У період
з 90-х років минулого століття до нинішнього часу підприємство поступово
зменшувало свої виробничі потужності, станом на 2013 рік ТОВ “Рубіжанський
Краситель” повністю припинило виробництво власної продукції. Враховуючи,
що проммайданчики підприємств та їх накопичувачі нікуди не поділись,
незважаючи, працює підприємство чи ні, i ніякої рекультивації не було проведено,
вони до цього часу є джерелами забруднення підземних вод регіону, що зобов’язує
проведення постійного моніторингу стану підземних вод. Спостереження за
інтенсивністю забруднення підземних вод хімічними та органічними сполуками
(фенолами, аміно-нітропродуктами) на прилеглій території проммайданчику
ТОВ «Рубіжанський Краситель» проводилися в 2017 році по 6-ти спостережних
свердловинах, три пробурені на алювіальний водоносний горизонт, три –
на верхньокрейдовий. В алювіальному водоносному горизонті найбільш
забруднені води спостерігались у районі скидного каналу ТОВ “Рубіжанський
Краситель” (свр. № К4743-н) та нижче від проммайданчика (свр. № К4696-н).
У свердловині № К4743-н сухий залишок становив 4,3 г/дм3, вміст фенолів –
0,008 мг/дм3, амонію – 115 мг/дм3, у сврд. № К4696-н вміст амонію становив
50,0 мг/дм3, марганцю – 0,375 мг/дм3. Вода - хлоридно–натрієва, нітропродукти,
аміно продукти – не виявлені. У верхньокрейдовому горизонті підземні води мали
сухий залишок 0,3-0,5 г/дм3. Забруднення спостерігалось на тих же територіях,
що і в алювіальному горизонті: район скидного каналу (свр. № К4000-н) –
амоній – 1,5 мг/дм3, марганець – 0,145 мг/дм3, нижче від проммайданчика
(свр. № К3966-н) – амоній – 20,2 мг/дм3, марганець – 0,197 мг/дм3. Феноли,
аміно продукти – не виявлені.
Водоносний горизонт тріщинно-карстової зони верхньої крейди на
території проммайданчика в природних умовах вміщує води питної якості
і є основним джерелом централізованого водопостачання всього регіону. На
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площі впливу підприємства він експлуатується Володинським водозабором. У
2017 році водовідбір на водозаборі зменшився на 0,125 тис.м3/добу та становив
6,405 тис.м3/добу.
Площа впливу Рубежанського казеного хімічного заводу (ТОВ “Наукововиробниче підприємство “Зоря”) складає 22 км2. На цій території
розташований промайданчик площею 3,8 км2, два відстійники стічних вод, очисні
споруди, ставки біологічної очистки, скидний канал довжиною 3 км, технічний
водозабір підземних вод. У геоморфологічному відношенні площа приурочена до
заплав річок Сів. Донець, Борова та I, II надзаплавних терас Сіверського Донця.
У зоні активного водообміну розвинуті відклади крейдяної і четвертинної систем,
водоносні горизонти гідравлічно пов’язані між собою.
Проммайданчик ТОВ “НВП “Зоря” розташований на другій надзаплавній
терасі р. Сів. Донець, яка складена середньо- і дрібнозернистими кварцовими
пісками потужністю 0,5-11 м. У межах проммайданчика на площі близько 2 км2 і на
площі біля 1 км2 за її межами, отримали розвиток насипні ґрунти, які представлені
пісками, суглинками, будівельними відходами. У насипному ґрунті сформувався
техногенний водоносний горизонт, який має спорадичне поширення на площі
1,6 км2. Водотривом для нього на півдні проммайданчика є супіски, суглинки, або
більш щільні піски, на півночі – перевідкладений глинистий мергель. Живлення
водоносного горизонту відбувається за рахунок витоків виробничих вод та
інфільтрації атмосферних опадів. Розвантажується техногенний водоносний
горизонт в алювіальні відклади і тріщинно-карстову зону верхньої крейди. На
даній території в результаті багаторічного впливу на товщу розчинних порід
промислових стоків, що вміщують солі амонію, натрію та мають кисле середовище,
а також через прискорений водообмін, зумовлений експлуатацією Воєводівського
водозабору, на площі біля 12 км2 активізувались екзогенні процеси, що призвели
до утворення техногенного карсту в крейдяно-мергельних породах.
Воєводівський водозабір розташований на лівому березі р. Сів. Донець
у межах першої надзаплавної тераси на відстані 3,5 км від русла р. Сів. Донець
у безпосередній близькості від очисних споруд і проммайданчика
ТОВ “НВП” “Зоря”. Водовідбір водозабору довгі роки в 5-8 раз перевищував
природні ресурси підземних вод, які сформувались на цій площі. Джерелом
залучених запасів підземних вод були різного роду фільтраційні втрати з
комунікацій в області живлення водозабору. У 2017 році на Воєводівському
водозаборі в експлуатації знаходилися 2 свердловини, №№ 4, 9, водовідбір з
яких становив 1,43 тис.м3/добу.
Гідродинамічний та гідрохімічний режим підземних вод техногенного,
алювіального та верхньокрейдяного водоносних горизонтів спостерігався по
18 свердловинам відомчої режимної мережі на території підприємства, 2-м
експлуатаційним свердловинам та резервуару Воєводівського водозабіру.
Техногенний водоносний горизонт сформований у покривних відкладах
у межах проммайданчика спостерігався по 7-ми свердловинах, з яких дві (4т,
9т) були сухі. Рiвнi підземних вод складали 3,73 м (свр. № 3т) – 6,04 м. (свр.
№ 5т). Порівняно з 2016 р., рівні знизилися в усіх свердловинах від 0,11 м (свр.
№ 3т) до 1,81 м (№ 5т). Хiмiчний склад підземних вод техногенного водоносного
горизонту станом на серпень 2017 р. був такий: сухий залишок – 280–
1700 мг/дм3; рН 6,5–8,6; окислюванiсть перманганатна – 1,7-135,2 мгО2мг/дм3;
окислюванiсть біхроматна – 10252,3 мг/дм3 (свр. № 3т); група азоту (NH4, NO3,
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NO2) у межах ГДК, лише у свр. №№ 3т, 5т вмість амонію становив 6,0 та
2,7 мг/дм3, відповідно; залiзо – 0,60 – 5,2 мг/дм3; з органіки – амiнопродукти – 0,02 0,03 мг/дм3, феноли – 0,0015 – 0,015 мг/дм3, нiтропродукти вiдсутнi.
Рiвнi пiдземних вод верхньої крейди на території залягають на глибинах
19,53 м (свр. № 5к) та 25,90 м. (свр. № 4к). Порiвняно з минулим роком, piвнi
в свердловинах підвищились на 0,16–0,26 м. На території проммайданчика
хiмічний склад пiдземних вод формується в залежностi вiд роду дiяльностi
об’єктiв підприємства. Підвищена окислюваність від 12,2 мгО2/дм3 до
465 мгО2/дм3 спостерігалась майже в усіх свердловинах, кількість амонія – 1,3 мг/дм3
(свр. № 6к (ГДК 1,0), нітратів – 112,2 мг/дм3 (свр. № 5к (ГДК 45,0), фенолів –
0,005 мг/дм3 (ГДК 0,001), заліза – 4,5 мг/дм3, амінопродуктів - 0,04 мг/дм3 (на
площі контрольно-випробувального пункту); інші показники – у межах ГДК.
Площа бiля проммайданчика в районi бiологiчних ставкiв представлена
алювіальним и верхньокрейдяним водоносними горизонтами. Глибина
залягання рiвня алювiального водоносного горизонту знаходиться в межах
4,99 м. (свр. № 110а) – 5,43 м (свр. № 103а). Порiвняно з 2016 роком, рiвень
води в свердловині № 103а знизився на 0,39 м, у свердловині № 110а –
підвищився на 0,54 м. За хiмічним складом вода вiдрiзняється по окислюваності
біхроматній – 10,0–80,2 мг/дм3 та вмiсту залiза – 1,7–2,0 мг/дм3. Органiка
вiдсутня. Сполуки групи азоту – у межах ГДК. Пiдземнi води верхньої крейди на
цiй площi спостерiгались по свердловинам №№ 98к, 102к, 103к, а на пiвденносхiдному контурi - по свердловнам Вoєводiвсього водозабору. Глибина залягання
рівнів становили 14,41, 17,56, 12,34 м відповідно. Порівняно з минулим роком,
рівні води в свердловинах №№ 102к, 103к знизились до 0,21 м, а в свердловині
№ 98к – підвищився на 0,22 м. Хiмiчний склад підземних вод наступний: сухий
залишок – 490 - 1410 мг/дм3, рН 6,6 – 7,6, окислюванiсть перманганатна – 1,4–
9,4 мгО2/дм3, група азоту (NH4, NO3, NO2) у межах ГДК, крім NН4- 2,2 мг/дм3
(свр. № 102к), залiзо – 1,1–1,7 мг/дм3, феноли - 0,0025-0,01 мг/дм3. Органiка
вiдсутня. Хiмiчний склад підземних вод Воєводівського водозабору, порівняно
з 2016 роком, особливих знім не зазнав: сухий залишок становив 0,33–
0,35 мг/дм3, загальна жорсткiсть – 4,0–4,3 мг-екв/дм3, все в межах норми, крiм
фенолів, у кількості 0,0011–0,0014 мг/дм3, амiно-нiтропродукти вiдсутнi.
Аналіз концентрацій основних забруднюючих компонентів у підземних
водах техногенного, алювiального и верхньокрейдового водоносних горизонтів
показує, що в формуванні підземних вод техногенний фактор продовжує мати
велику роль. Хiмiчний склад підземних вод нестабільний.
Після розподілу підприємства ВАТ “НВП” “Зоря” частина свердловин
спостережної мережі (№№ 7т, 8т, 7к, 8к) перестали спостерігатись i тому виділити
достовiрнi площі забруднення на території проммайданчика неможливо.
У районі накопичувача твердих промислових відходів (ТПВ) ТОВ “НВП”
“Зоря” спостереження проводились по 3-х спостережних свердловинах №№ 1з,
2з, 3з вiдомчої режимної мережi, розташованої навколо накопичувачiв. Рiвень
пiдземних вод кам’яновугільного водоносного горизонту залягав на глибинi
22,37–31,40 м, що на 0,11-0,16 м вище, ніж у 2016 році.
За хiмiчним складом підземні води мають сухий залишок 3886–4716 мг/дм3,
загальну жорсткість 26,8–35,3 мг-екв/дм3, вміст амонію 0,23–0,66 мг/дм3,
нітратів – 4,7-10,3 мг/дм3, феноли - <0,001-0,009 мг/дм3, вміст заліза – 0,1–
0,26 мг/дм3, нікелю – 0,09–0,14 мг/дм3, марганцю – 0,08–0,16 мг/дм3.
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Найбільш висока мінералізація води, загальна жорсткість і вміст фенолів
відмічаються в свердловині № 1з, розташованій біля західного кута контуру
накопичувача. Високий вміст фенолів та нікелю свідчить про вплив накопичувача
на підземні води. За результатами випробування сухий залишок підземних
вод, порівняно з 2016 р., по спостережним свердловинах збільшився у 1,5-2,0
рази, вміст сульфатів - у 2,0–2,5 рази, вміст хлоридів - у 2,0-2,5 рази. Амінонітропродукти і феноли в свердловинах не знайдені.
Площі забруднення підземних вод різними компонентами на площі впливу
накопичувача ТПВ ТОВ “НВП” “Зоря” не підраховувалися підприємством, яке
проводило режимні спостереження.
Проммайданчик
ПрАТ
“Сєверодонецьке
об‘єднання
Азот”
розташований на лівобережних піщаних терасах р. Сів. Донець, на західній
околиці
м.
Сєверодонецька.
На
території
досліджень
розташований
проммайданчик, відстійники стічних вод, скидний канал довжиною 2,5 км.
Загальна площа, яку займають вище перераховані споруди – 5,6 км2. Глибина
техногенного впливу на геологічне середовище досягла 60 м. У межах цих глибин
здійснювався експлуатаційний видобуток підземних вод груповими водозаборами,
що розташовані в безпосередній близкості від проммайданчика та очисних споруд
підприємства з півночі, півдня і сходу. Значна частина комунікаційних мереж,
каналізаційні колектори, а також підземні частини будівель і споруд розташовані
на глибинах до 10 м. Алювіальні відклади на території проммайданчика на значній
площі перекриті насипними ґрунтами. Потужність техногенних відкладів частіше
за все складає 2-3 м. Внаслідок значних втрат води із комунікаційних мереж
і вод, що беруть участь у технологічному виробництві, в насипних грунтах на
території проммайданчика, на площі близько 2,2 км2 сформувався техногенний
водоносний горизонт, який є причиною локального підтоплення території деяких
цехів.
На прилеглій до проммайданчика підприємства території у 2017 році
експлуатувались три водозабори підземних вод: Щедрищівський, “Лісна Дача”
і Метелкинський.
На проммайданчику і на площі його впливу в зоні активного водообміну
розвинуто три водоносних горизонти, які мають різні площі поширення:
техногенно-алювіальний, алювіальний та верхньокрейдяний. Підземні води
комплексу не захищені від проникнення забруднюючих речовин з поверхні
землі. Інформація, починаючи з I кв. 2014 р., про стан підземних вод на площі
впливу підприємства не надходить.
У районі розташування шламонакопичувачів та буферних ставків, за
останніми даними, сухий залишок підземних вод верхньої крейди складав
382-84248 мг/дм3, вміст амонію - <0,16-27,1 мг/дм3, хлоридів – 17441568 мг/дм3, нітратів – 0,002-4,46 мг/дм3, фенолів – 0,001-0,007 мг/дм3.
Площі забруднення підземних вод на Рубіжано-Лисичанському
дослідному полігоні спостерігаються з 1976 р. Ці площі утворилися в
результаті експлуатації проммайданчиків, ставків-накопичувачів ПрАТ
“Сєвєродонецьке Об’єднання Азот” та ВАТ “Лисичанська сода” та супутної
фільтрації високомінералізованих та забруднених стічних вод у підземні
водоносні горизонти. Багаторічна інтенсивна експлуатація підземних вод
верхньокрейдового водоносного горизонту водозаборами Щедрищівський,
“Лісова Дача”, Боровський-1, яка супроводжувалася утворенням глибоких
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депресійних воронок та підтягуванням забруднених вод, сприяла утворенню на
території осередку забруднення.
Найближчим до ПрАТ «Сєвєродонецького Об’єднання Азот» крупним
джерелом водопостачання є Щедрищівський водозабір, розташований на
лівому березі р. Борова. Даний водозабір на протязі кількох десятиліть
знаходиться під загрозою фенольного забруднення. У 2013 році, проводились
роботи по обстеженню підземних вод на наявність фенолів у районі розташування
Щедрищівського водозабору. На теперішній час усі роботи призупинені.
У вересні 2017 році були проведені одноразові роботи з обстеження
стану підземних вод у районі промплощадки та ставків-накопичувачів
ПрАТ “Сєверодонецьке об‘єднання Азот”, як джерел забруднення підземного
водного середовища. Були відібрані і досліджені проби води з 10-ти свердловин
відомчої мережі: №№ 8а, 8к, 10а, 10к, 51а, 51к, 68а, 68к, 82а, 82к, розташованих
нижче по потоку підземних вод від проммайданчикав бік р.р. Сів.Донець та
Борова. За даними проведених спостережень підземні води четвертинного
алювію характеризувалися такими показниками хімічного складу: сухий
залишок – 246–1056 мг/дм3, вміст амонію – 5,37–45,0 мг/дм3, вміст нітратів –
<0,44 мг/дм3, вміст хлоридів – 68–468 мг/дм3, вміст фенолів – <0,001–
0,008 мг/дм3, вміст заліза – 0,14–1,2 мг/дм3. Підземні води верхньої крейди на
цей же період характеризувалися такими показниками хімічного складу: сухий
залишок – 434-52412 мг/дм3, вміст амонію – 0,2–53,0 мг/дм3, вміст нітратів –
<0,44 мг/дм3, вміст хлоридів – 124–30500 мг/дм3, вміст фенолів – <0,001–
0,020 мг/дм3, вміст заліза – <0,1–2,03 мг/дм3.
Загалом, найбільш забруднені води виявлені в свердловині № 82к,
розташованій посередині між промплощадкою ПрАТ “Сєверодонецьке об‘єднання
Азот” і річкою Сів. Донець.
У цілому, на площі впливу вищевказаного підприємства на підземні води
відзначаються такі види забруднень: сольове, амонійне, сполуками заліза,
фенольне, при чому перевищення гранично допустимих концентрацій сягає
десятків, а то і першої сотні разів. Тому існує гостра необхідність у проведенні
робіт з дослідження стану підземних вод на даній території.
Одним з найбільших осередків забруднення на лівобережжі р. Сів.Донець
є накопичувач промстоків “Біле море”, що належить ВАТ “Лисичанська сода”.
Процес виробництва соди є недосконалим щодо ступеня утилізації вихідної
сировини, характеризується значною кількістю рідких й твердих відходів і
супроводжується великим водоспоживанням і водовідведенням.
У процесі виробничої діяльності ВАТ “Лисичанська сода” утворилися два
види стічних вод: забруднені (високомінералізовані і слабомінералізовані) та
умовно чисті стічні води. Умовно чисті стічні води скидались безпосередньо в
р. В.Біленька і р. Сів. Донець. Високомінералізовані та слабомінералізовані
акумулювались у накопичувачах і у весняний паводок скидались у
р. Сів. Донець. Ставки-накопичувачі промислових стоків розташовані на
лівобережжі р. Сів. Донець у межах заплавної тераси. На площі впливу
накопичувачів у зоні активного водообміну поширені два водоносних горизонти:
алювіальний та верхньокрейдяний, які гідравлічно пов’язані між собою. Підземні
води цієї двошарової товщі на всій площі їх поширення незахищені від проникнення
забруднення з поверхні, внаслідок високого водопроникнення породи зони
аерації. Основним джерелом забруднення підземних вод були промстоки, які
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фільтрувались із накопичувачів. Відсутність природної захищеності підземних вод
зони активного водообміну і високе багаторічне навантаження на площі живлення
водоносних горизонтів сприяло утворенню потужного осередку забруднення
підземних вод.
За останні чотири з половиною роки (квітень 2009 – грудень 2013 року)
ВАТ “Лисичанська сода” не проводить скид стічних вод у накопичувачі, тому що
з квітня 2009 року виробництво повністю зупинено, а з 25 жовтня 2011 року
розпочата процедура ліквідації підприємства. За цей час згідно інформації,
отриманої від ВАТ “Лисичанська сода”, не було скиду стоків у накопичувачі.
У вищезгаданих ставках-накопичувачах зберігаються відходи виробництва,
більша частина яких перебуває в твердому стані та під впливом атмосферних
опадів розчиняються, інфільтруються в водоносний горизонт четвертинного
алювію і верхньої крейди, забруднюючи їх з різним ступенем інтенсивності. Для
контролю за гідродинамічним та гідрохімічним режимом у районі їх розташування
необхідно і надалі проводити моніторинг підземних вод.
У 2017 році моніторинг підземних вод на території впливу підприємства
проводився в скороченому вигляді. За даними досліджень рівні підземних вод
були дещо нижчими від минулорічних та середньобагаторічних. Хімічний стан
підземних вод, у порівнянні з 2016 роком, практично не змінився - в обстежених
свердловинах сухий залишок не перевищує 500 мг/дм3, загальна жорсткість –
не більше 6,3 ммоль/дм3. Феноли виявлені тільки в алювіальному водоносному
горизонті – у свердловині № К4752-н (0,009 мг/дм3), яка розташована на
північно-західній окраїні с. Борівське.
На площі впливу проммайданчика ПАТ “Рубіжанський картоннотарний комбінат” (далі - ПАТ “РКТК”) для водопостачання використовується
водоносний горизонт верхньокрейдяних відкладів, який поширений на всій
території і є першим від поверхні.
Основними потенційними джерелами забруднення підземних вод на
площі впливу ПАТ “РКТК” є: проммайданчик комбінату, буферні ставки
№№ 1-4, накопичувач зливових стоків, полігон ТПВ та мулові карти.
У межах проммайданчика комбінату працює питний водозабір із
загальним водовідбором 900-1000 м3/добу, який експлуатує підземні води
верхньокрейдяних відкладів, що використовуються для господарсько-питного
водопостачання підприємства. Водозабір складається із трьох свердловин.
Підземні води за якістю відповідають вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по усіх
показниках, крім вмісту фенолів (0,002-0,004 мг/дм3 – 4 ГДК).
У межах II поясу ЗСО водозабору розташований тільки проммайданчик
ПАТ «РКТК». На цій ділянці водоносний горизонт перекритий товщею пісків
та глин загальною потужністю 14-27 м і є “умовно захищеним” у природних
умовах від проникнення забруднюючих речовин.
За межами II поясу ЗСО водозабору, у районі розташування накопичувача
зливових стоків, буферних ставків, мулових карт і полігону складування
промислових відходів ПАТ «РКТК», верхньокрейдяний водоносний горизонт
перекритий піщаними відкладами потужністю 5-11 м і є «незахищеним» у
природних умовах від проникнення забруднюючих речовин.
Буферні ставки, накопичувач зливових стоків, мулові карти і полігон
складування твердих промислових відходів ПАТ «РКТК» знаходяться нижче
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за потоком від водозабору підприємства.
Спостереження за гідродинамічним і гідрохімічним режимом підземних
вод на площі впливу ПАТ “РКТК” у 2017 році проводилися по 3 свердловинах.
За результатами спостережень, у порівнянні з минулим роком, хімічний склад
підземних вод у районі розташування комбінату особливих змін щодо вмісту
макрокомпонентів не зазнав, феноли – виявлені в усіх трьох свердловинах
у кількості 1,3-1,7 ГДК, підвищений вміст заліза – 0,25–0,93 мг/дм3. Сухий
залишок становив 738 мг/дм3 (2016 р. - 1190 мг/дм3), загальна жорсткість –
7,65 мг-екв/дм3, проти 8,63 (2016 р.).
Полтавська
область
є
індустріально-аграрною.
Тут
розвинуті
нафтопереробна, гірничо-видобувна, машинобудівна і легка промисловості. На
базі основних галузей сільського господарства розвинуті різноманітні галузі
місцевої промисловості (цукрокомбінати, м’ясокомбінати, заводи по переробці
молока, консервні та овочеві заводи тощо). Найбільший вплив чинять великі
промислові підприємства, які зосереджені у м. Кременчук (нафтопереробний,
вагонобудівний, сталеливарний, колісний, автомобілебудівний, технічного
вуглецю заводи) та в м. Полтава (тепловозоремонтний, турбомеханічний,
алмазний, газорозрядних ламп, хімічного машинобудування заводи).
Гірничовидобувна промисловість зосереджена у м. Горишні Плавні. Тут
розробляється Горишнє-Плавнинське, Лавриківське та Єристівське родовища
залізистих кварцитів, діє гірничо-збагачувальний комбінат, проводяться роботи
по розкриттю Біланівського залізорудного кар’єру, розпочато підготовчі роботи
по будівництву сталеливарного комбінату «Ворскла-Сталь».
У районах промислових підприємств забруднення підземних вод відбувалось
по всій території площі, це пов’язано з інфільтрацією в ґрунтові води промислових
та побутових стоків. Кожне підприємство має свою спостережну мережу, по якій
ведуться спостереження за якістю вод та їх рівнем.
Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (м. Горишні Плавні) має
свою спостережну мережу, яка складається зі 105 свердловин, по якій постійно
проводяться спостереження за рівнями підземних вод та відбираються проби води
на визначення якості. Здійснюється контроль за водовідливом кар’єрних вод.
Видобування Полтавським ГЗК‘ом Горишнє-Плавнинського родовища залізистих
кварцитів проводилось відкритим способом з осушенням всіх водоносних горизонтів
та комплексів, що тут поширені. За даними попередніх років депресійна воронка у
четвертинному водоносному горизонті в районі Полтавського ГЗК‘у займала площу
40 км2, на площі біля 7,0 км2 ґрунтовий водоносний горизонт був осушений
повністю, площа забруднення тут поширювалась на прилеглу частину русла
р. Дніпро та пригирлову частину русла р. Псьол. Стійке хімічне забруднення
водоносного горизонту у четвертинних алювіальних відкладах було зафіксовано
в районі Полтавського ГЗК‘у ще в середині 80-х років XX ст., на площі приблизно
10 км2. Підземні води четвертинних відкладів забруднені тут залізом, вміст якого
досягав 300 мг/дм3 (ГДК 0,3), фтором до 2,5 мг/дм3 (ГДК 0,7-1,5) та марганцем до
3,0 мг/дм3 (ГДК 0,1). Забруднення ґрунтових вод впливало на якість підземних вод
нижчезалягаючих водоносних горизонтів бучацьких і докембрійських відкладів.
Середньорічні рівні підземних вод по бучацько-канівському водоносному
горизонту коливаються від 1,29 до 6,20 м, по водоносному комплексу зони
тріщинуватості кристалічних порід докембрію від 1,52 до 5,16 м, у залежності від
рельєфу поверхні місцевості.
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Кременчуцький нафтопереробний завод, який є одним з головних
забруднювачів природного середовища, має свою спостережну мережу
свердловин по території заводу та в межах розташування ставка-випаровувача.
Роботи з дослідження геоекологічних проблем виконує Укр НДІЕП м. Харків.
За даними досліджень навкруги ставка-випаровувача, який розташований біля
с. Бондарі Кременчуцького району, протягом багатьох років спостерігалась
велика площа постійно існуючого фенольного (до 0,005 мг/дм3) та
нафтопродуктового (до 3,9 мг/дм3) забруднення, яка має овальну форму і
витягнута в південно-західному напрямку до русла р. Псьол.
Полтавське
нафтогазовидобувне
підприємство
«Полтаванафтогазвидобування» має мережу свердловин на промислових
площадках по території Гадяцького та Лохвицького районів де спостерігається
велика площа забруднена нафтопродуктами підземних ґрунтових вод.
Свої власні спостережені мережі мають цукрозаводи на полях фільтрації
стічних вод, підприємства по переробці молока, виробниче об’єднання
«Водоканал» та інші підприємства.
На території Харківської області існують чотири осередки забруднення
підземних вод, у межах яких підземні води четвертинних відкладів мають
підвищену мінералізацію, високий вміст нітратів, нафтопродуктів тощо. У минулому
році спостереження проводились у межах осередка забруднення грунтових вод
нафтопродуктами на території Андріївської селищної Ради Балаклійського району
Харківської області. Осередок утворений внаслідок діяльності Шебелинського
відділення по переробці газового конденсату та нафти (ШВПГКН). У попередні
роки по осередку проводились режимні спостереження по 79 свердловинах,
моніторингові роботи виконувались підприємством «Укр НДІГаз». Багаторічні
дані свідчать, що на окремих частинах ділянки забруднення, концентрація
нафтопродуктів за останні 20 років має загальну тенденцію до підвищення. Дані
спостережень за минулий рік не надавались.
У районі м. Первомайський (Харківська область) Первомайським
об‘єднанням ”Хімпром” здійснювалось закачування промстоків у піщані
відклади нижнього тріасу. У 1996-1997 р.р. було відмічено забруднення
альб-сеноманського водоносного комплексу на південно-західній околиці
м. Первомайський внаслідок експлуатації полігону закачки промстоків у надра
Первомайським ДП “Хімпром”. У спостережних свердловинах на ділянці Сиваського
водозабору, який забезпечує питною водою населення міста, був зафіксований
підвищений вміст хлоридів та сульфатів, що перевищив ГДК по ДСанПіН 2.2.4171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
З 2008 р. Первомайське ДП “Хімпром” не працює.
Забруднення підземних вод в Черкаській області зберігається на ділянках у
с.с. Гельм’язів, Піщане, Косарі та на дослідно-промисловому полігоні в м. Черкаси.
Основним джерелом забруднення підземних вод, у зв‘язку з незахищеністю
водоносного горизонта алювіальних відкладів, що експлуатується, є промислова
зона південно-східної частини м. Черкаси, де розташовані великі підприємства –
ВАТ “Азот”, ВАТ “Черкаське хімволокно” тощо. Встановлено, що рівневий режим
підземних вод у промисловій зоні м. Черкаси формувався, з однієї сторони, під впливом
природних факторів (метеорологічні умови), з іншої, ряду факторів техногенного
характеру: підпір ґрунтових вод, створений водосховищем, втрати води з міських
комунікацій, фільтрація стічних вод тощо. Взаємодія цих факторів обумовила
Стан підземних вод України
ДНВП «Геоінформ України»

91

ДЕРЖОБЛІК, СТАН ТА РЕЖИМ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПО БАСЕЙНАХ
ПІДЗЕМНИХ ВОД ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

формування на фоні природного положення грунтових вод локальних ділянок,
з високим заляганням рівня води. Основна увага при виконанні спостережних
робіт приділялась вивченню впливу діяльності підприємств на якісний стан
підземних вод. За даними попередніх років грунтові води на території промзони
залягали на глибині від 2,5 до 6,28 м, але в районі накопичувачів стічних вод
ВАТ “Черкаське хімволокно” та південно-західніше від них утворилась ділянка,
де глибина залягання рівня води підвищувалась до 1,15-2,95 м. Саме з такою
ділянкою пов’язана присутність у воді забруднюючих компонентів та підвищена
мінералізація. Дані за 2017 рік відсутні.
На території Київської області забруднення підземних вод за попередніми
даними спостерігалось в зоні впливу шламонакопичувачів ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6
АК «Київенерго», складів ПММ нафтобаз в м. Узин та с. Проліски, сміттєзвалища
в с. В. Дмитровичі, захоронення осадку (скопу) Київським картонно-паперовим
комбінатом у м. Обухів тощо. Тут підземні води четвертинних та еоценових
відкладів забруднені амонієм – до 4 мг/дм3 (ГДК – 1,0), нафтопродуктами –
до 12,8 мг/дм3 (ГДК – 0,3) та залізом природного походження – 1,75 мг/дм3
(ГДК – 0,3), також по окремих свердловинах підземні води четвертинних відкладів
мали сухий залишок до 1340 мг/дм3 та підвищений вміст хлоридів до 517 мг/дм3
(ГДК – 350). У звітному році відомості про осередки забруднення відсутні.
Водозабори басейну працювали в сталому гідродинамічному режимі, без
перевищення розрахункових величин.
Спостереження за режимом підземних вод у Луганській області
проводились на водозаборах у долині р. Сіверський Донець. Водозабори області
заплавні, підземні води належать до тріщинного колектору верхньої крейди, що
гідравлічно пов‘язаний з вищезалягаючим алювіальним водоносним горизонтом і
поверхневими водами. У загальному балансі експлуатаційних ресурсів поверхневі
води становлять 20-30%.
Період експлуатації водозаборів у долині р. Сів. Донець становить
40-80 років, тому водозабори з затвердженими запасами потребують
перезатвердження, згідно державних постанов. За ці роки в роботі водозаборів
відзначалося як підвищення, так і зниження рівнів підземних вод при
стабільному
водовідборі.
Гідродинамічний
режим
підземних
вод
на
площах водозаборів визначається величиною природного живлення і
величиною водовідбору. Водовідбір на водозаборах, розташованих у
межах заплави та надзаплавних терас р. Сів. Донець зазнав у 2017 р.
різноспрямованих змін. На деякий водозаборах відбулося зменшення
кількості
водовідбору
від
0,125
тис.м3/добу
(Володинський)
до
3
13,38 тис.м /добу (Петрівський), інші водозабори збільшили водовідбір на
величину від 0,007 тис.м3/добу (Щастянський) до 1,917 тис.м3/добу (водозабір
Лісова дача). Водозабори, які працювали в долинах лівобережних приток
р. Сів. Донець у звітному році, як зменшили водовідбори від 0,17 тис.м3/добу
(Житлівський водозабір) до 0,54 тис.м3/добу (Єпіфанівський водозабір), так і
збільшили - від 0,022 тис.м3/добу (Сватівський водозабір) до 0,457 тис.м3/добу
(Щедрищівський). У 2017 році припинили роботу 5 водозаборів централізованого
господарсько-питного водопостачання: Правобережна та Пісочна група
свердловин Світличанського водозабору, Смолянинівський, Деркулівський та
Борівський I.
Зміни середньорічних динамічних рівнів води на водозаборах, розташованих
у заплаві та надзаплавних терасах р. Сів. Донець, як і зміни водовідбору, були

92

Стан підземних вод України
ДНВП «Геоінформ України»

ДЕРЖОБЛІК, СТАН ТА РЕЖИМ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПО БАСЕЙНАХ
ПІДЗЕМНИХ ВОД ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

різні: підвищились на 0,15–7,69 м, що пов’язано, переважно, із зменшенням
водовідбору, та знизились на 0,12–8,33 м. На всіх водозабірах, що працюють на
територіі лівобережних приток р. Сів. Донця, рівні підвищилися на 0,03-2,68 м,
крім Житлівського, де зниження становило 0,50 м, незважаючи на зменшення
водовідбору.
За даними спостережень на території Луганської області (підконтрольній
Україні) у 2017 році в межах області живлення крупних водозаборів зафіксовано,
переважно, зниження рівнів підземних вод верхньокрейдяних та алювіальний
відкладів, яке складало 0,02-0,35 м (алювіальний горизонт), до 0,48 м
(верхньокрейдяний). Підвищення рівня на 0,39 м спостерігалось тільки на
Метелкинському водозаборі. При розгляді змін гідродинамічної обстановки на
водозаборах та областях їх живлення слід зазначити, що класична схема їх
розвитку: збільшення водовідбору – зниження рівнів у спостережних свердловинах
і навпаки, наразі не завжди находить своє підтвердження. Причиною є невеликий
водовідбір, який є значно меншим від експлуатаційних запасів, відсутність
загальних депресійних воронок.
У 2017 році зміни хімічного складу підземних вод верхньокрейдяного
горизонту (за даними експлуатації водозаборів централізованого водопостачання)
загалом були незначними. Основний макропоказник – сухий залишок води
змінився як в бік збільшення – від 7 мг/дм3 (Воронівський водозабір) до
298 мг/дм3 (Кудряшівський водозабір), так і зниження – від 6 мг/дм3 (Єпіфанівський
водозабір) до 330 мг/дм3 (Занівський водозабір). Найгірша якість підземних вод
на Сватівському водозаборі – сухий залишок складає 1303 мг/дм3, загальна
жорсткість – 13,2 ммоль/дм3.
У Дніпропетровській області, у зв’язку з нерентабельністю, всі
експлуатаційні свердловини водозаборів Першотравенський, Світлогірський
та Вербський були затампоновані. У звітному періоді на ділянках цих родовищ
спостерігалось підвищення рівнів підземних вод, у порівнянні з попередніми
даними. В окремих свердловинах Вербського водозабору, мінералізація підземних
вод досягала 2703,5 мг/дм3.
Спостережна мережа державного моніторингу за підземними водами
басейну в умовах порушеного режиму складалась із 189 с.п., що вивчали
водоносні горизонти у четвертинних, неогенових, палеогенових, крейдяних,
тріасових, юрських, кам‘яновугільних та архей-протерозойських відкладах, в
умовах експлуатації підземних вод спостереження проводились по 166 с.п.
Характеристика основних водозаборів по адміністративних областях у
межах басейну наведена в таблиці 32.
У м. Київ для централізованого водопостачання інтенсивно використовуються
підземні води сеноман-келовейських та середньоюрських байоських відкладів. У
зоні впливу водозабору “Великий Київ” існують у водоносному горизонті сеноманкеловейських відкладів дві депресійні воронки, як на правому (10-15 х 4,0 км),
так і на лівому (3 х 5 км) берегах р. Дніпро, у середньоюрському водоносному
горизонті - одна депресійна воронка, яка має регіональний характер, її радіус у
північному напрямку досягає 60 км. Зміни рівневої поверхні знаходяться в прямій
залежності від видобутку підземних вод. Видобуток підземних вод із сеноманкеловейського водоносного комплексу в 2017 році, порівняно з минулим роком,
зменшився на 4,35 тис.м3/добу і становив 25,56 тис.м3/добу, моніторинг за станом
підземних вод на водозаборах не проводився.
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Таблиця 32
Характеристика основних водозаборів по адміністративних областях у
межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну
Назва водозабору

Розвідані
Індекс
водоносного експлуатаційні
запаси
горизонту, що
вод,
експлуатується підземних
тис. м3/добу

Видобуток підземних
вод, тис. м3/добу
2016 рік

2017 рік

Збільшення (+)
або
зменшення(-)
видобутку
порівнянно з
минулим роком

1. Дніпропетровська область
aQ

16,9

0,11

0,08

-0,03

P2bc

29,0

0,72

0,83

+0,11

Павлоградський-2

P2bc+kv

3,8

-

-

-

Межівський

С1t

20,0

0,24

0,25

+0,01

Світлогірський-1

Р2-3

7,0

н.в.

-

-

Павлоградський-1

2. Київська область
Оболонський
Деснянський
Бортницький
Правобережний
Лівобережний
(Осокорки)

К2s+ J3k

52,0

8,71

8,08

-0,63

К2s+ J3k

59,4

0,75

0,07

-0,68

J2

34,6

14,41

19,66

+5,25

К2s+ J3k

65,0

0,08

0,04

-0,04

J2

60,0

3,27

2,90

-0,37

К2s+ J3k

156,7

18,35

15,48

-2,87

J2

72,9

4,58

4,87

+0,29

К2s+ J3k

49,9

2,02

1,89

-0,13

J2

22,9

1,10

1,20

+0,10

3. Луганська область*
Ящиківський
(Слов‘яносербський)
Лопаскінський

К2

67,4

н.в.

н.в.

-

К2

25,0

Хорошанський

К2

29,6

Кримський

К2

75,5

н.в.
н.в.
н.в.

н.в.
н.в.
н.в.

-

Петрівський
Айдарськийлівобережний
Вільхівський

К2

72,6

17,51

4,13

-13,38

К2

77,6

н.в.

н.в.

-

К2

107,0

Луганський 1+1а

К2

44,2

н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
0,19

н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
0,031

-0,159

2,54
2,98
9,91

+0,12
-0,03
-1,80

Луганський № 4

К2

32,3

Менчикурівський

K2

23,2

Борівський-2

K2

22,3

4. Полтавська область
Лубенський-1

P2bc+kn

8,0

Лубенський-2

P2bc+kn

8,4

Полтавський

K1+ K2s

30,0

2,42
3,01
11,71

Західний

K1+ K2s

50,0

13,44

12,39

-1,05

Східний

K1+ K2s

35,0

Північний
Південно-Східний

K1+ K2s
K1+ K2s

50,0
30,0

5,98
13,47
14,73

5,44
9,87
12,10

-0,54
-3,60
-2,63

* - дані по Луганській обл. представлені частково, через проведення АТО
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продовження таблиці 32

Назва водозабору

Розвідані
Індекс
водоносного експлуатаційні
запаси
горизонту, що
вод,
експлуатується підземних
тис. м3/добу

Видобуток підземних
вод, тис. м3/добу
2016 рік

2017 рік

1,73
-

+0,29
-

1,16

+0,02

Пирятинський
Ставківський-2

K1+ K2s
K1+ K2s

34,0

Пирогівський-2

P2bc+kn

1,5

1,44
-

Диканська

K1+ K2s

6,0

1,14

6,1

Збільшення (+)
або
зменшення(-)
видобутку
порівнянно з
минулим роком

5. Сумська область
Лепехівський-1

K2

46,7

2,86

3,01

+0,15

Лепехівський-2

K1+ K2s

33,0

Лучанський-1

K2

18,2

Пришибський-1

K2

10,0

2,71
0,201
0,40

2,51
0,201
0,47

-0,20
0,00
+0,07

Пришибський-2

K1+ K2s

25,8

7,39

5,31

-2,08

Тополянський-1

K2

45,1

1,71

2,26

+0,55

Токарівський-1

K1+ K2s

50,0

10,33

9,87

-0,46

Конотопський

K1+ K2s

44,9

8,53

6,14

-2,39

Процівський

P2- 3 hr+ P3br

46,7

3,25

3,24

-0,01

Ображіївський

K1+ K2s

-

-

Богодухівський

K1+ K2s

0,70

+0,17

Вовчанський

K2

19,4

-

-

-

Голубівський

K2

7,0

3,53

3,55

+0,02

K2

46,8

0,34

0,77

+0,43

5,63
0,55
K1+ K2s
13,06
4,64
7. Чернігівська область
26,0
Р2
1,35

3,49
0,59
2,60

-2,14
+0,04
-2,04

1,44

+0,09

Харківський-1
Красноградський-1
Сиваський
Чернігівський-2

33,0
6. Харківська область
15,1
0,53

K1+ K2s

200,0

K1+ K2s

3,75

Подусівський

K1+ K2s

25,0

10,12

10,30

+0,18

Полуботкинський
Неданчицький
(м. Славутич)

Р2
K2+K1

15,0

1,03

1,18

+0,15

21,0

1,45

1,19

-0,26

На міських водозаборах Полтави видобуток води з альб-сеноманського
комплексу, у порівнянні з минулим роком, скоротився на 9,62 тис.м3/добу та склав
49,71 тис.м3/добу. Рівні в спостережних свердловинах за межами міста зберегли
тенденцію до відновлення завдяки скороченню видобутку підземних вод на протязі
останніх років. За хімічним складом підземні води гідрокарбонатно-хлоридні
натрієві, з мінералізацією 1000-1500 мг/дм3.
У м. Суми спостереження проводились по водоносних горизонтах
верхньокрейдяних та альб-сеноманських відкладів з розвіданими експлуатаційними
запасами. Видобуток підземних вод з водоносного горизонту верхньокрейдяних
відкладів на водозаборах м. Суми, порівняно з минулим роком, збільшився на
0,78 тис.м3/добу і складав 9,47 тис.м3/добу. За хімічним складом води горизонту
гідрокарбонатно-хлоридні натрієві. Внаслідок недостатньої захищеності підземних
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вод верхньокрейдяного водоносного горизонту від поверхневого забруднення
впродовж багаторіччя, на водозаборах м. Суми спостерігалось поступове
погіршення якісного стану підземних вод. Ця ситуація особливо характерна для
центральної частини міста. Відповідність води, що подавалась у міську мережу,
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною», забезпечувалась змішуванням води з різних горизонтів.
Внаслідок переведення водопостачання м. Харкова на поверхневі води,
верхньокрейдяний водоносний горизонт експлуатувався тільки одиночними
свердловинами. На Харківському-1 водозаборі, що експлуатує підземні води
верхньокрейдяних та альб-сеноманських відкладів з розвіданими запасами,
видобуток підземних вод у звітному році збільшився в верхньокрейдяному
водоносному горизонті на 0,43 тис.м3/добу й склав 0,77 тис.м3/добу, в альбсеноманському комплексі зменшився на 2,14 тис.м3/добу і склав 3,49 тис.м3/добу.
На Богодухівському водозаборі Харківської області спостереження
проводились за підземними водами основного - альб-сеноманського комплексу.
У 2017 році видобуток підземних вод збільшився на 0,17 тис.м3/добу й склав
0,70 тис.м3/добу. За хімічним складом підземні води - сульфатно-гідрокарбонатні
кальцієво-натрієві, з мінералізацією менше 1000 мг/дм3, по всіх показниках
відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної
для споживання людиною».
На водозаборах м. Куп’янська, що експлуатують водоносний горизонт
верхньокрейдяних відкладів, видобуток підземних вод на Голубівській ділянці,
у порівнянні з попереднім роком, збільшився на 0,02 тис.м3/добу і становив
3,55 тис.м3/добу. На Ківшарівській ділянці видобуток підземних вод у 2017 році
збільшився на 0,15 тис.м3/добу і становив 1,13 тис.м3/добу. За хімічним складом
підземні води сульфатно-гідрокарбонатні магнієво-кальцієві, з мінералізацією до
1000 мг/дм3, по всіх показниках відповідають ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної для споживання людиною».
Для централізованого водопостачання міста Славутич Чернігівської області
використовуються підземні води еоценових та сеноман-нижньокрейдяних
відкладів з розвіданими експлуатаційними запасами. Видобуток підземних вод
сеноман-нижньокрейдяних відкладів, порівняно з минулим роком, зменшився
на 0,26 тис.м3/добу та становить 1,19 тис.м3/добу. На водозаборах м. Чернігова
режим підземних вод вивчався в відкладах бучацької серії та нижньої крейди.
У 2017 році рівні підземних вод у відкладах бучацької серії знизились на 0,76 м,
а у нижньокрейдяних відкладах підвищились на 1,80 м. Видобуток підземних
вод збільшився на Чернігівському-2 (на 0,09 тис.м3/добу), Подусівському (на
0,18 тис.м3/добу) та Полуботкінському (на 0,15 тис.м3/добу) водозаборах.
Суттєвих змін у рівневому та гідрохімічному режимі по водозаборах басейну
в звітному році не відбулось. Завдяки скороченню видобутку підземних вод,
протягом останніх років, в окремих спостережних свердловинах зберігалась
тенденція до відновлення рівнів та поліпшення гідрохімічного стану. Виснаження
підземних вод у басейні не спостерігалось.
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Гідрогеологічна
провінція
Донецької
складчастої
області
розташована у південно-східній частині
України і приурочена до центральної зони
Донецької складчастої споруди (Донбасу),
вона охоплює більшу частину Донецької,
південну частину Луганської і південносхідну частину Харківської областей.
Зона зчленування Донбасу і ДніпровськоДонецької
западини
відзначається
складними гідрогеологічними умовами
формування підземних вод, які характеризуються невитриманістю по площі
і в розрізі водоносних пластів, що призводить до утворення взаємопов’язаних
водоносних горизонтів і, нерідко, єдиних комплексів. Регіон характеризується
відносно посушливим кліматом та інтенсивним освоєнням підземних вод, а також
суттєвим впливом шахтного водовідливу, який посилює перетоки з вищезалягаючих
у нижчезалягаючі водоносні горизонти, активізує дренаж підземних вод і їх
взаємодію з поверхневими водами. У формуванні прогнозних ресурсів підземних
вод басейну приймають участь природні запаси, природні ресурси та залучені
ресурси, всі приблизно у рівній мірі. Зона активного водообміну у різних частинах
регіону змінюється від 100 м до 300 м і більше.
Основна роль у водопостачанні в регіоні належить поверхневим водам
каналу Сіверський Донець - Донбас та водосховищам місцевого значення. Проте,
для багатьох населених пунктів, особливо сільських, підземні води є єдиним
джерелом водопостачання. Виключно за рахунок підземних вод забезпечуються
потреби таких міст, як Добропілля, Слов’янськ, Красний Лиман, Костянтинівка,
Старобешеве та інші. Більшість великих промислових центрів використовують
змішану воду – з підземних джерел та каналів.
Регіональною оцінкою охоплена ціла низка водоносних горизонтів, від
четвертинного до девонського віку включно, прогнозні ресурси яких розподілені
за площею нерівномірно. На північному заході регіону основним джерелом
водопостачання є підземні води тріасових та юрських відкладів, у центральній
частині, на північному сході і на півдні – горизонти крейдяних і кам’яновугільних
порід.
Дані по розподілу прогнозних ресурсів та розвіданих запасів підземних вод,
їх видобутку та використанню у межах Донецької провінції наведені в таблиці 33.
Низький відсоток освоєння підземних вод в регіоні обумовлений значною
віддаленістю розвіданих ділянок від користувачів, складністю обладнання
водозаборів і нерідко невідповідністю підземної води ДСанПіН 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
У зв’язку з нерівномірністю поширення прогнозних ресурсів підземних вод,
неоднакова і забезпеченість ними різних частин Донецької провінції. Найкраще
забезпечені північні райони, де поширені водоносні горизонти верхньої крейди,
верхнього тріасу і карбону. Досить непогано забезпечені східні частини, де
перспективними є горизонти бучацьких, юрських і тріасових порід, за умови
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Всього

AR-PR

238,029

9,600

4752,60 1111,795

3,60

2449,60

C

D

38,20

P

148,027

23

10

25

17

7,335

0,140

82,008

223,396

344,102 89,483 223,396

0,108

253,091

0,788

2,108

0,303

87,045

847,20

17

T

75

176,10

J

30,800

908,80

K

685,339

0,144

223,40

PG

0,511

Всього

0,004

105,70

У т.ч.
Всього розвідані
запаси

Розвіданість прогнозних
ресурсів, %

N

Q

Водоносні
горизонти
Розвідані запаси

У тому числі:

Неоцінений
дренаж

Освоєння,
%

Прогнозні
ресурси
7

10

2

10

Розвідані запаси
8

3

12

Господарсько-питні
0,001

6,100

0,403

1,415

0,177

73,284

0,106

0,109

Виробничо-технічні
0,211

0,380

0,020

0,395

Сільськогосподарські

0,001

0,106

15,243 0,497

0,055

0,488

0,126

7,543

0,018

0,004

0,007

1,325

0,060

0,002

0,002

Зрошення

5,836

37,412

845,092

175,797

821,755

223,256

105,189

9,600

147,887

30,800

603,331

0,000

0,000

0,000

3,600

229,926 2196,509 230,694

0,059

0,203

0,000

Невикористані
підземні води,
тис. м3/добу

108,078 81,595 23,485 1,609 1,389 0,000 0,000 236,024 4408,498 1022,312

0,108

23,165

0,729

1,905

0,303

81,209

0,144

0,004

0,511

Всього

Виготовлення напоїв

Використання підземних вод, тис.м3/добу

Промисловий розлив

Видобуток підземних
вод з прогнозних
ресурсів,
тис. м3/добу

Прогнозні
ресурси

Прогнозні ресурси
підземних вод,
тис. м3/добу

Розвідані запаси
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Таблиця 33
Прогнозні ресурси, розвідані експлуатаційні запаси питних і технічних підземних вод та їх видобуток
по Гідрогеологічній провінції Донецької складчастої області
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контролю якості підземних вод. Гірше забезпечені центральні та західні частини
провінції, де збільшення видобутку підземних вод можливе частково за рахунок
використання горизонту еоценових відкладів дрібними водозаборами.
Для покриття дефіциту води на малозабезпечених територіях необхідно
збільшити продуктивність існуючих водозаборів з низьким відсотком освоєння
розвіданих запасів і вводити в експлуатацію ще не освоєні ділянки родовищ
підземних вод. Можливе також перекидання підземних вод з достатньо
забезпечених територій в малозабезпечені. До того ж, підземні води треба
використовувати тільки для господарсько-питного водопостачання, а для
виробничо-технічного водопостачання і зрошення земель – поверхневі води.
На площах зі складними гідрогеологічними умовами і дефіцитом питної води
необхідна постановка попередніх пошуково-розвідувальних робіт по виявленню
джерел централізованого водопостачання.
У межах басейну найбільшими забруднювачами поверхневих та підземних
вод у звітному році залишались ПрАТ «ЛИНІК» (Луганська область) і Слов′янський,
Краматорський та Горлівсько-Єнакієвський промвузли (Донецька область).
У Луганській області спостереження за станом якості підземних вод
проводились у районі розміщення проммайданчика ПрАТ “ЛИНІК” і прилягаючої
території. Проммайданчик ПрАТ «ЛИНІК» розташований на вододільному плато
річок Бахмутовка, Сів. Донець, Біленька. Тому потік підземних вод тут має
куполоподібну форму і спрямований від проммайданчика до місцевих дрен
крупних балок і річок. Загальна площа, яку займає ПрАТ “ЛИНІК”, складає біля
500 га, у межах якої знаходяться окремі технологічні установки по переробці
нафти, великі адміністративні і цехові будівлі, очисні споруди, інженерні комунікації
різноманітного призначення. Усі стічні води в результаті витоків із каналізаційних
мереж можуть служити тут потенційними джерелами забруднення підземних вод.
У зоні впливу проммайданчика забруднення підземних вод солями, азотними
сполуками носить локальний характер. За результатами хімічних досліджень
проб води встановлено, що гідрохімічна обстановка на проммайданчику
ПрАТ “ЛИНІК” і прилягаючої території характеризувалась великою різноманітністю
за хімічним складом. У 2017 році перевищення сухого залишку було зафіксовано
в шести спостережних свердловинах у кількості 2021-3357 мг/дм3. Також, у
підземних водах спостерігався підвищений вміст заліза – 0,347-3,778 мг/дм3
(ГДК – 0,3) та фенолів – до 0,3798 мг/дм3 (ГДК – 0,001). Найбільш характерними
забруднювачами підземних вод для проммайданчика ПрАТ “ЛИНІК” були і
залишаються нафтопродукти. Забруднення нафтопродуктами носить локальний
характер. Біля свердловин №№ 32п, 33п вміст нафтопродуктів коливався від
7,308 до 14,51 мг/дм3 (ГДК – 0,3 мг/дм3). У районі кол. №№ 1, 2 концентрація
становила 0,106–0,317 мг/дм3. У межах криниці № 6 та свердловин №№ 10п, 11п,
12п концентрація нафтопродуктів сягала 7,71 мг/дм3. У 2017 році в підземних
водах спостерігався підвищений вміст амонію, концентрація якого коливалася
в межах 1,51–4,55 мг/дм3. У порівнянні з минулим роком, у підземних водах
концентрація фенолів, вміст нафтопродуктів і сполук заліза, в більшості
свердловина, підвищилися.
У звітному році в районі розташування ПрАТ “ЛИНІК” площі осередків
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забруднення не підраховувались. Проммайданчик ПрАТ “ЛИНІК”, як і на протягом
останніх 35 – 40 років, є джерелом забруднення підземних вод різних водоносних
горизонтів (переважно палеогенового та кам’яновугільного), про що свідчать
численні випадки перевищення гранично допустимих концентрацій по вмісту
нафтопродуктів, фенолів, азотних сполук, заліза, важких металів.
Зважаючи на те, що нижче по потоку підземних вод розташовані населені
пункти Верхньокам’янка, Тополівка, Вовчоярівка, мешканці яких використовують
підземні води для господарсько-питних потреб, існує необхiднiсть проведення
постійних спостережень за станом підземних вод у цьому регiонi спеціалізованими
підприємствами, що на сьогодні не виконується.
Таблиця 34
Основні осередки забруднення та водозабори з ознаками
забруднення підземних вод по адміністративних областях у межах
Гідрогеологічної провінції Донецької складчастої області
Адміністративна
одиниця

Кількість
осередків
забруднення, в
дужках, що не
спостерігаються

Кількість
водозаборів, де
спостерігається
забруднення
підземних вод

Основні забруднювачі

Донецька

7(6)

22

мінералізація, загальна
жорсткість, ціаніди, нітрати,
хром, роданіди, феноли
мінералізація, загальна
жорсткість, пестициди, залізо,
нітрати, феноли, хлориди,
сульфати, нафтопродукти

Луганська

2(1)

-

Всього

9(7)

22

На Краматорському дослідно-виробничому полігоні оцінка стану підземних
вод у 2017 році проводилась у долині р. Казений Торець у межах м. Краматорська,
де потужність мергельно-крейдяних відкладів Краматорської мульди складає 200300 м. Верхня частина товщі крейдяних відкладів до глибини 60-70 м інтенсивно
тріщинувата і містить підземні води, які використовуються для централізованого
водопостачання. Підземні води верхньокрейдяного водоносного горизонту
напірно-безнапірні, напори коливаються від 2 до 15 м, у більшості випадків не
перевущуючи 10 м, мають мінералізацію 1300-2400 мг/дм3, за хімічним складом хлоридно-сульфатні магнієво-натрієво-кальцієві. Водозабори, що експлуатують
верхньокрейдяний водоносний горизонт з 1930-1933 р. розташовані на території
великих промислових підприємств: Краматорський металургійний завод (далі
- КМЗ) – водозабір “Краматорський-II”, Ново-Краматорський машинобудівний
завод (далі - НКМЗ) - водозабір “Краматорський-III”, Краматорський завод
важкого верстатобудування (далі - КЗВВ) - водозабір “Краматорський-I”, завод
“Енергомашспецсталь” (далі - ЕМСС) - водозабір “Краматорський-V”.
Водозабір “Краматорський-IV”, що належить виробничому управлінню
водопровідно-каналізаційного господарства (ВУВКГ) м. Краматорська складається
з однієї свердловини з видобутком підземних вод 2,1-2,8 тис.м3/добу. Але на цей
час свердловина не працює та зберігається у законсервованому стані.
Водозабір
підземних
вод
“Краматорський-III”
розташований
на
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території НКМЗ, у даний час складається з 8 свердловин. Вода з водозабору
використовується для питного і технічного водопостачання заводу. Загальний
видобуток підземних вод водозабору у 2017 р. – 9,60 тис.м3/добу (затверджені
експлуатаційні запаси – 15,5 тис.м3/добу).
На території КЗВВ розташований водозабір “Краматорський-I”, який
складається із 2 свердловин, загальний видобуток підземних вод водозабору –
0,047 тис.м3/добу.
Водозабір “Краматорський-V” розташований на території заводу «ЕМСС»,
складається із 2 свердловин, загальний видобуток підземних вод водозабору в
2017 р. 0,756 тис.м3/добу.
На території КМЗ до 1982 року працював водозабір «Краматорський-II»,
розташований у 700 м від р. Казений Торець. Через прогресуюче забруднення
підземних вод свердловини законсервовані.
Забруднення водоносних горизонтів алювіальних та верхньокрейдяних
відкладів на території промвузла відбувалось за рахунок фільтрації фенолів,
роданідів, цианідів, хрому та інших забруднюючих речовин з відстійників та
шламонакопичувачів.
Регулярні спостереження за зміною рівневого та гідрохімічного режиму
підземних вод на території водозаборів Краматорських заводів проводились
з 1983 року по режимній мережі, яка на теперішній час складається із 31
відомчої спостережної свердловини. Під впливом роботи водозабірних споруд
на Краматорському дослідно-виробничому полігоні сформувалась загальна
депресійна воронка, у межах якої можна виділити три характерні гідродинамічні зони,
що відрізняються умовами формування експлуатаційних запасів підземних вод.
У межах першої гідродинамічної зони, на лівому березі р. Казенний Торець
поблизу радіальних відстійників КМЗ, по спостережних свердловинах, що
пробурені на алювіальний і верхньокрейдяний водоносні горизонти, зафіксовані
найбільші для всієї території полігону концентрації фенолів, роданидів і
ціанідів. Найбільші концентрації забруднюючих речовин за попередніми
даними спостерігались на території КМЗ. У 2012 р. завод перепрофілювався і
спостереження не проводились. На території НКМЗ вміст роданідів досягав
0,25 мг/дм3. В експлуатаційних свердловинах для питного водопостачання
водозабору НКМЗ вміст фенолів та роданідів у межах ГДК. Мінералізація 1549 –
1950 мг/дм3, жорсткість 13,25 – 15,91 мг-екв/дм3, марганець до 0,2 мг/дм3. На
території НКМЗ підземні води забруднювались також Cr+6. Вміст хрому коливався
від 0,0 до 0,079 мг/дм3, при ГДК –0,01 мг/дм3.
Дві інші гідродинамічні зони значно менші за площею. Одна з них охоплює
область формування експлуатаційних запасів водозабору «Краматорський-I»
на території КЗВВ. У 2017 р. рівень підземних вод коливався від 6,0 до 8,0 м.
Забруднення роданідами та фенолами протягом року не зафіксоване, що свідчить
про значне поліпшення екологічної ситуації на даній ділянці. Сухий залишок коливався
від 2220 до 28502 мг/дм3, загальна жорсткість 20,6 мг-екв/дм3, хлориди 390,2–
503,49 мг/дм3, сульфати 709,01–849,34 мг/дм3, цинк, мідь та свинець у межах
ГДК. Формування третьої гідродинамічної зони пов′язане з роботою свердловин
водозабору “Краматорський-V”. Вміст фенолів та роданідів у підземних водах
нижче ГДК.
Таким чином, у 2017 році на території Краматорського промвузла
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збереглося забруднення підземних вод фенолами та роданідами. Площа
забруднення підземних вод зменшилась, у порівнянні з 2006-2016 рр. У першій
гідродинамічній зоні сформований єдиний осередок забруднення підземних
вод фенолами, що охоплює територію КМЗ і південну частину НКМЗ, а також
цианідами - на території КМЗ. У другій та третій гідродинамічних зонах
спостерігається поліпшення еколого-гідрогеологічної обстановки, де вміст
фенолів та роданідів у підземних водах значто нижче ГДК.
На площі Слов‘янського промвузла спостереження проводились по
водоносних горизонтах алювіальних та пермських відкладів. Район спостережень
має специфічні геолого-гідрогеологічні умови, які пов’язані з наявністю під
четвертинними та тріасовими утвореннями, карстуючих відкладів пермі. Тому
гідрогеологічні умови території відрізняються великою складністю: у північнозахідній частині району формуються розсоли, у центральній і південносхідній частинах – багаторічна експлуатація розсолів призвела до посиленого
вилуговування легкорозчинних і карстуючих порід галогенної товщі.
Найбільш забрудненим у зоні впливу Слов‘янського промвузла є перший
від поверхні водоносний горизонт алювіальних відкладів, формування якого
відбувається під впливом природних розсолів водоносного горизонту пермських
відкладів, що розвантажуються в алювіальні. Тривала інтенсивна експлуатація
природних розсолів викликала порушення природної гідродинамічної рівноваги
підземних вод, що призвело до опріснення надсольових вод. Опріснення
надсольових вод сприяло розчиненню соляних шарів, що у свою чергу призвело
до розвитку соляного і гіпсового карсту. Карстовий район розташовується в
північно-східній частині міста в районі мінеральних озер Славкурорта. Режим
водоносного горизонту, що карстується, порушувався роботою розсолопромислу
протягом майже 90-літнього періоду. Рівні грунтових вод при штучному
заборі розсолів були набагато нижче існуючих, внаслідок чого спостерігалось
пересихання мінерального озера Вейсове та обміління Ропного. Припинення
розсоловидобутку у 1961 р. сприяло різкому підвищенню рівнів (відновлення до
природних) як ропних, так і алювіальних вод. Підвищення рівнів призвело до
заболочування і засолення ґрунтів, затоплення підвалів, опріснення мінеральних
озер і збільшення виносу солей у руслову зону р. Каз.Торець. Підземні води
ділянки мають сухий залишок до 100000 мг/дм3 і підвищену агресивність.
Водовміщуючими породами алювіального горизонту є різнозернисті піски з
прошарками супісків і суглинків, у нижній частині з гравієм та галькою, загальною
потужністю 10-20 м. Глибина заляганя водоносного горизонту коливається від
0,45 м до 7,11 м, у знижених частинах рельєфу грунтові води виходять на денну
поверхню, утворюючи озера та заболочені місця. Річна амплітуда коливається
в межах від 0,09 до 0,63 м. За хімічним складом підземні води біля урізу ріки
хлоридні кальцієво-натрієві, з мінералізацією 26000-27800 мг/дм3, жорсткістю 141158 мг-екв/дм3. Підземні води алювіального водоносного горизонту забруднені
амонієм, залізом, марганцем, бромом, хромом у межах 3,5-72,6 ГДК. Води
нижчезалягаючих пермських відкладів у теперішній час змінили свій склад:
із хлоридних натрієвих вони перетворились у сульфатно-хлорідні магнієвокальцієво-натрієві.
Води соленосної товщі слов’янської світи (Р1sl) мають локальне поширення
і охоплюють північно-східну частину міста Слов’янська, що одночасно є й областю
їх розвантаження. Підземні води формуються під впливом вилуговування кам’яної
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солі та область їх живлення визначається місцями розвитку карстових процесів,
це типово тріщино-карстові води, з глибиною залягання у 2005-2017 рр. 0,382,11 м. Область живлення соленосного водоносного горизонту практично
збігається з контурами виходів порід на докайнозойську поверхню.
Район шламонакопичувача “Біле море” розташований в 300 м на схід від
міста. Накопичувач створив місцевий підпір та засолення грунтових вод та грунту
на території селищ Селезнівка та Східний. Загальна площа засолення складає
300 га (180 га – безпосередньо під накопичувачем). Щорічне скидання відходів, з
середньою мінералізацією 120000 мг/дм3, содових заводів у накопичувач складає
близько 4 млн.м3 і є найбільшим джерелом забруднення підземних і поверхневих
вод. Внаслідок значної інфільтрації (до 40%) рідини через дно та стінки дамби,
місцевість навколо накопичувача заболочена, рослинність загинула.
У результаті спільного впливу всіх вище перелічених факторів на території
міста, розташованій у лівобережній частині долини ріки (загальна площа 28 км2)
у теперішній час близько 70% території у паводковий період підтоплено. Тут
грунтові води виходять на поверхню або знаходяться на глибині до одного метра.
Підтоплено території заводів “Славважмаш”, арматурно-ізоляторного, керамікоізоляторного, будівельних машин.
Горлівсько-Єнакіївський
промисловий
вузол
є
великою
міською
агломерацією, у середині якої територіальний розрив між містами і прилягаючими
до них селищами практично відсутній. Найбільший збиток навколишньому
середовищу наносять такі підприємства, як Єнакіївський металургійний і
коксохімічний заводи, Новгородський фенольний завод, Горлівський хімічний
завод і ВАТ “Концерн Стирол”. Тут же знаходяться проммайданчики таких великих
ТЕС, як Вуглегірська, Миронівська та Зуївська.
Стан підземних вод на території промвузла вивчався по даним отриманим із
відомчих лабораторій Миронівської ТЕЦ та ТОВ НВТ “Інкор і Ко”. На Миронівській
ТЕС біля відвалів спостерігався підвищений вміст сульфатів 675-755 мг/дм3.
У
м.
Торецьк
(сел.
Новгородське)
біля
шламонакопичувачів
о
ТОВ НВТ “Інкор і К КХП” (водоносний горизонт карбонових відкладів)
простежувалось забруднення амонієм – 0,30-0,90 мг/дм3 та перевищення вмісту
сульфатів 531-900 мг/дм3, нітратів до 275 мг/дм3, сухого залишку до значень
2711 мг/дм3. За даними геолого-екологічних досліджень ГорлівськоЕнакіевського промислового вузла ДРГП “Донецькгеологія”, а також по роботах
СЕС м. Торецька в 2010-2017 рр. на даній території зафіксовано забруднення
підземних, поверхневих вод і ґрунтів. Так у водах водотоку балки Залізна були
знайдені органічні забруднювачі і важкі метали (марганець, титан, ртуть, літій,
берилій), а в річці Кривий Торець - зважені речовини, азотний амоній (0,7-2,3 мг/дм3),
нафтопродукти (0,09-0,167 мг/дм3), феноли (0,0047 мг/дм3) і залізо з вмістом
більше ГДК. У пробах відібраних з колодязів у селищах заводу ім. Петровського,
Залізне, Новгородське у воді був перевищений вміст іонів хлору, сульфатів,
натрію, заліза, нітратів, а також сухого залишку більше ГДК. Вміст фенолів у воді
не зафіксовано.
Донецький басейн є самим потужним вуглевидобувним регіоном України.
У межах Донецької області розташовано п‘ять вуглепромислових районів
(ВПР): Донецько-Макіївський, Південно-Донбаський, Центральний, ТорезоСніжнянський, Червоноармійський, що виділені по ряду геолого-гідрогеологічних
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факторів, головним з яких є причетність до конкретної геологічної структури та
наявність покривних відкладів.
Для Червоноармійського та Південо-Донбаського ВПР характерні потужні
товщі покривних відкладів, це закриті райони. Гідрогеологічні умови ускладнені
наявністю тектонічних порушень різного типу. Осушення підроблених водоносних
горизонтів відбувається в обмежених зонах, що безпосередньо примикають до
гірничих виробок, вплив дренажу поширюється по гірському масиву на відстань
10-60 кратній потужності відпрацьованих вугільних пластів. Дренуючий вплив
гірничих робіт на перші від поверхні водоносні горизонти вкрай незначний.
Донецько-Макіївський ВПР відноситься до напівзакритих. Водоносні
горизонти
розповсюджені
в
четвертинних,
палеоген-неогенових
та
кам’яновугільних відкладах. Покривні відклади представлені четвертинними
суглинками та глинами, палеоген-неогеновими пісками і суглинками. Інтенсивна
тектонічна порушеність, тріщинуватість порід у сукупності з відкритістю території
створюють добрі умови для обводнення кам‘яновугільних відкладів. Пісковики, які
мають значну потужність, вміщують найбільші запаси підземних вод і є основними
водоносними горизонтами, мають високій напір, та значну водозбагаченість.
Середня величина припливу на 1 км очисних виробок найвища в регіоні і складає
13,5 м3/год. Довгострокова розробка вугільних пластів шахтами призвела до
значного дренування водоносних горизонтів з формуванням депресійних воронок
над шахтами. Дренуючий вплив на перший водоносний горизонт по площі району
не однаковий, але в більшості значний.
У відкритих районах зміни гідрогеологічних умов під впливом гірничих
виробок вугільних шахт проявляються більш інтенсивно, особливо при
відпрацюванні круто падаючих вугільних пластів. Прошарки пісковиків, осушені
шахтним водовідливом розбивають масив обводнених кам’яновугільних порід
на окремі видовжені зони, які в напрямку перпендикулярному простяганню
порід, часто не мають гідравлічного зв’язку. Тому, у межах Центрального і
Торезо-Сніжнянського районів глибина залягання рівнів підземних вод перших
від поверхні водоносних горизонтів часто може змінюватись від перших метрів
до сотень метрів на самих коротких відстанях. Дренуючий вплив на перший
водоносний горизонт значний.
Головним фактором формування сучасних гідрогеологічних умов ВПР
є довгострокова дестабілізація режиму рівнів і хімічного складу підземних вод
внаслідок відпрацьовування вугільних пластів та наступного виводу вугільних
шахт з експлуатації шляхом їх затоплення чи збереженням існуючих водовідливів.
Зміни гідрогеологічних умов у процесі затоплення вугільних шахт
призведуть до зміни умов живлення, транзиту і розвантаження підземних вод
на даних територіях. А при масовому закритті шахт та регіональному підвищенні
мінералізації підземних вод існує ризик зростання мінералізації на водозаборах,
розташованих у долинах рік, а також збільшення мінералізації поверхневих
вод водоймищ. Характер зміни умов формування ресурсів, якості підземних і
поверхневих вод у процесі закриття шахт істотно ускладнить функціонування
систем централізованого водопостачання цілих промислово-міських агломерацій
регіону.
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У складних умовах експлуатації в межах басейна у 2017 році працювали
22 водозабора, що знаходяться у Донецькій області. Тут всі основні водоносні
горизонти в долинах річок, де вони є першими від поверхні чи перекриті
малопотужною товщею четвертинних відкладів, відрізняються низькою
захищеністю від забруднення. Внаслідок невпорядкованого складування
промислових відходів, інфільтрації токсичних речовин у підземні води з
атмосферними опадами, міської забудови тощо, у 2017 р. зберігалось забруднення
підземних вод експлуатаційних водоносних горизонтів. Це проявлялось у
підвищенні мінералізації до 2408 мг/дм3, загальної жорсткості до 16 мг-екв/дм3
та вмісту сульфатів до 1055 мг/дм3 (водозабір “Комсомольський-I”). За хімічним
складом підземні води експлуатаційних водоносних горизонтів: верхньокрейдяних
відкладів - від гідрокарбонатно кальцієвих до сульфатно-гідрокарбонатних
кальцієвих, з мінералізацією 644-2500 мг/дм3, загальною жорсткістю 4,815,2 мг-екв/дм3, верхньокам‘яновугільних відкладів – переважно гідрокарбонатносульфатні кальцієво-натрієві з мінералізацією 1600–2200 мг/дм3, загальною
жорсткістю 14,9-18,5 мг-екв/дм3, нижньокам‘яновугільних відкладів - хлоридносульфатні магнієво-кальцієві з мінералізацією 2100–2740 мг/дм3, загальною
жорсткістю 15-16 мг-екв/дм3. Зважаючи на дефіцит питних вод в області, а в
деяких випадках відсутність джерел кондиційної води, використання води
такої якості дозволено Держспоживстандартом України, при цьому встановлені
граничні показники сухого залишку, загальної жорсткості тощо для кожного
окремого водозабору.
Амвросіївський водозабір працює на розвіданих експлуатаційних запасах
з 1960 р. Інтенсивна експлуатація верхньокрейдяного водоносного горизонту
призвела до зниження рівнів у багатьох свердловинах нижче розрахункових
величин і до погіршення якості підземних вод. Мінералізація за роки
спостережень зросла від 1200-1700 до 1600-2800 мг/дм3. У 2017 році видобуток
підземних вод, порівняно з минулим роком, збільшився на 0,19 тис.м3/добу і становив
2,13 тис.м3/добу. За хімічним складом води верхньокрейдяного водоносного
горизонту переважно гідрокарбонатно-сульфатні кальцієво-натрієві.
На міському Ізюмському водозаборі Харківської області у 2017 р. видобуток
води з верхньокрейдяного горизонту збільшився на 1,13 тис.м3/добу й становив
4,57 тис.м3/добу. За хімічним складом вода верхньокрейдяного горизонту
хлоридно-гідрокарбонатна, натрієво-кальцієва, з мінералізацією 500 мг/дм3,
по всіх показниках відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживання людиною”.
Режимна спостережна мережа державного моніторингу підземних вод в
умовах порушеного режиму складалась із 46 с.п., які вивчали водоносні горизонти
у четвертинних, неогенових, палеогенових, крейдяних, пермських, юрських,
тріасових, кам‘яновугільних відкладах та тріщинуватої зони кристалічних порід
архею-протерозою.
На опорних полігонах по вивченню умов формування експлуатаційних
запасів підземних вод спостереженнями охоплені найбільш крупні водозабори
Донецької області, спостережна мережа по яким складалась із 39 с.п.
Характеристика водозаборів у межах басейну наведена в таблиці 35.
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Таблиця 35
Характеристика основних водозаборів по адміністративних
областях у межах Гідрогеологічної провінції Донецької складчастої області
Назва водозабору

Індекс
водоносного
горизонту, що
експлуатується

Видобуток
Розвідані
підземних вод,
експлуатаційні
тис. м3/добу
запаси
підземних вод,
2016 рік 2017 рік
тис. м3/добу

Збільшення (+)
або зменшення (-)
видобутку
порівнянно з
минулим роком

1. Донецька область
Сухоярський-1

K2

3,74

-

-

Донецький-2

K2

184,6

26,02

26,49

+0,47

Святогірський-1

K2

8,9

1,21

1,16

-0,05

Осиківський

K2

11,3

3,49

-

-

“Золотий колодязь”

С3

19,2

2,212

2,207

-0,005

Оленівський

С1

15,8

0,36

0,19

-0,17

Амвросіївський

K2

12,8

1,94

2,13

+0,19

Комсомольський-1

С1

0,41

0,28

Шевченківський

С1

0,95

+0,02

Ізюмський-1

K2

4,57

+1,13

38,0
0,93
2. Харківська область
12,5
3,44

Причорноморський
артезіанський
басейн розташований в південній частині
України
і
охоплює
площі
Одеської,
Миколаївської, Херсонської областей, західної
половини Запорізької області та територію
Рівнинного Криму. Більша частина басейну
приурочена до Причорноморської западини,
степова частина Кримського півострова, що
розташована на північ від Гірського Криму - до
Скіфської платформи.
Гідрогеологічні умови в регіоні складні, внаслідок різноманітності та
невитриманості поширення водоносних горизонтів і слабопроникних порід,
фаціальної мінливості літологічного складу водовміщуючих відкладів, строкатості
якісного складу підземних вод. Кліматичні умови також не сприяють накопиченню
підземних вод тому, що регіон належить до зони недостатньої зволоженості,
отже, і недостатнього живлення підземних вод. Погіршенню гідрогеологічної
обстановки в басейні сприяє також порушення експлуатації підземних вод, що
обумовлює на деяких площах, особливо в Рівнинному Криму, їх виснаження і
забруднення. Внаслідок вищевикладеного, Причорноморський артезіанський
басейн відзначається наявністю різноманітних за обставинами формування
прогнозних ресурсів підземних вод гідрогеологічних умов, як сприятливих, так
і не дуже, але в цілому вони погіршуються з півночі на південь. Зона активного
водообміну збільшується з півночі на південь від 50 до 250 м. Прогнозні ресурси
підземних вод басейну формуються переважно за рахунок природних запасів і, в
меншій мірі – природних та залучених ресурсів.
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Основними водоносними горизонтами, охопленими регіональною оцінкою,
є горизонти четвертинних, неогенових, палеогенових і крейдяних відкладів,
серед яких головним і на більшій частині єдиним джерелом водопостачання є
широко розповсюджений потужний водоносний комплекс неогенових відкладів.
Найбільш водонасичені відклади понт-меотис–сармату, підземні води яких
використовуються майже повсюдно; води пліоценових утворень використовують
у Присивашші та на узбережжі Чорного моря, тортонських порід – на сході
басейну. Горизонт палеогенових відкладів має значення для водопостачання на
сході регіону, в меншій мірі – у центральний частині, у Присивашші і на півдні
Рівнинного Криму. Водоносні горизонти крейдяних і докембрійських відкладів
використовуються обмежено на півночі регіону дрібними водоспоживачами. У
долинах річок використовують підземні води четвертинних утворень.
Таким чином, підземні води займають значне місце в балансі водопостачання
регіону, особливо у Рівнинному Криму, який дуже бідний на поверхневі води.
Більшість великих міст степового Криму, таких як Бахчисарай, Євпаторія, Саки,
Джанкой, Красноперекопськ та інші і майже усі селища використовують підземні
води.
Дані про розподіл прогнозних ресурсів та розвіданих запасів підземних
вод, їх видобуток та використання наведені в таблиці 36.
Незважаючи на значну кількість невикористаних прогнозних ресурсів
підземних вод, забезпеченість користувачів підземними водами в регіоні, в
цілому, невисока. Така ситуація є наслідком кількох негативних факторів, до
яких відносяться несприятливі природні умови, що зумовило нерівномірний
розподіл прогнозних ресурсів підземних вод і відсутність достатньо витриманих
і водозбагачених водоносних горизонтів, а також порушення в деяких районах
режиму експлуатації підземних вод, що призводить до їх виснаження і забруднення.
З цієї причини немало водокористувачів споживають поверхневі води. Загалом,
найбільш забезпечені прогнозними ресурсами підземних вод площі в басейнах
р. Дніпро, Каркінітської затоки та на півночі Рівнинного Криму, найменше – у
басейнах р.р. Дністра і Дунаю та на півдні степового Криму, особливо на його
південному сході (Керченський півострів). Перспективи розширення використання
підземних вод у регіоні обмежені.
На території басейну основною причиною забруднення підземних вод є
інтенсивна їх експлуатація для водопостачання та зрошення на сільгоспугіддях,
використання міндобрив та пестицидів, скиди забруднених стічних вод у поверхневі
водойми та на поля фільтрації промисловими і сільськогосподарськими об‘єктами
в області живлення водоносних горизонтів, а також відсутність каналізаційних
систем у сільських населених пунктах. Найбільшому забрудненню підлягали
перші від поверхні водоносні горизонти, які слабо, або зовсім не захищені від
вертикальної міграції забруднюючих речовин. Основними забруднювачами в
межах басейну були нітрати, нафтопродукти, азот амонійний, важкі метали,
залізо.
На території басейну існує 56 основних та 190 локальних осередків
забруднення підземних вод.
На
території
Дніпропетровської
області
забруднення
підземних
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70,211

Всього

8557,50 2786,584

3,900

11,60

128,00

K

60,988

AR-PR

401,50

PG

2382,077

10,307

7664,80

N

259,101

У т.ч.
розвідані
запаси

J

351,60

Всього

Q

Водоносні
горизонти

Прогнозні ресурси
підземних вод,
тис. м3/добу

Розвіданість прогнозних ресурсів,
%

16,902

1,179

9,738

26,124

0,062

8,777

11,666

0,000

369,035 122,573 60,492

20,549

33 426,625 159,980 60,492

34

55

15

31

74

Всього

Розвідані запаси

У тому числі:

Неоцінений
дренаж

Освоєння,
%

Прогнозні ресурси
5

10

8

7

5

6

Розвідані запаси
6

2

13

19

5

7

Господарсько-питні
17,468

Виробничо-технічні
2,885

0,169

СільськоГосподарські

1,001

9,365

23,738

0,046

0,267

1,535

0,061

0,376

Зрошення
0,008

0,063

0,073

26,413 0,714 0,159

Промисловий розлив

0,106

0,402

69,556

0,027

Невикористані
підземні води,
тис. м3/добу

10,421

118,262

375,376

7295,765

331,051

3,838

10,307

61,434

49,322

2259,504

242,199

356,534 295,657 25,073 8,374 26,421 0,714 0,295 70,091 8130,875 2626,604

1,179

9,632

25,722

299,479 244,085 20,340 7,768

20,522

Всього

Виготовлення напоїв

Використання підземних вод, тис. м3/добу

Прогнозні ресурси

Видобуток підземних
вод з прогнозних
ресурсів,
тис. м3/добу

Розвідані запаси

108
Скид підземних вод,
тис. м3/добу

Таблиця 36
Прогнозні ресурси, розвідані експлуатаційні запаси питних і технічних підземних вод та їх видобуток
по Причорноморському артезіанському басейну
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вод четвертинних і неогенових відкладів спостерігалось у зоні впливу
хвостосховища Інгулецького ГЗКу. У районі хвостосховища глибина
середньорічного рівня підземних вод водоносного горизонту четвертинних
відкладів становила 1,64–8,69 м. Мінералізація підземних вод водоносного
горизонту четвертинних відкладів у районі ПАТ ІнГЗК протягом минулого року
коливалась у межах 1600 мг/дм3 (св.1436) - 24068 мг/дм3 (св.1246), вміст
хлоридів - до 11486 мг/дм3, сульфатів - до 7953 мг/дм3. Серед окремих
мікрокомпонентів по деяких свердловинах водоносного горизонту четвертинних
відкладів протягом 2016 року спостерігалось підвищення вмісту заліза (ІІІ клас
небезпеки) - до 3000 мг/дм3.
Підземні води неогенового водоносного горизонту спостерігались на глибині
від 3,35 м до 48,14 м. Мінералізація підземних вод неогенового водоносного
горизонту в минулому році коливалась у межах 700 мг/дм3 (свр. 1345) - 8200 мг/дм3
(свр. 1367). Вміст хлоридів – до 2864 мг/дм3, сульфатів – до 4010 мг/дм3. Серед
окремих мікрокомпонентів протягом звітного періоду можна відмітити підвищення
вмісту заліза (ІІІ клас небезпеки) - до 208 мг/дм3.
Мінералізація в хвостосховищі ПАТ ІнГЗК, за попередніми даними, становила
4950 мг/дм3, вміст хлоридів – до 12345 мг/дм3, сульфатів – до 1709,8 мг/дм3. Дані
спостережень за 2017 рік не надавались.
На території Одеської області основним джерелом забруднення підземних
вод були ВАТ “Лукойл Одеський нафтопереробний завод”, Одеський припортовий
завод, а також Одеське ВАТ “Ексімнафтопродукт”, у межах впливу виробництва
яких підземні води четвертинних та неогенових відкладів забруднені сполуками
азоту, нафтопродуктами, фенолами, карбамідами, залізом, свинцем, кобальтом,
ванадієм, нікелем у кількостях, що у декілька разів перевищували ГДК. У
звітному році нові дані про ці осередки забруднення відсутні. На якісний стан
поверхневих та підземних вод області також суттєво впливають близько 5000
виробничих об‘єктів, тваринницьких комплексів, різних складів, у т.ч. міндобрив
та отрутохімікатів, нафтобаз тощо, якими у поверхневі водоймища (рр. Дністер,
Дунай, Тилігул, Чорне море тощо) у 2017 р. було скинуто 106,71 тис.м3/добу
стічних вод, із них 11,35 тис.м3/добу – нормативно-чистих, 13,90 тис.м3/добу забруднених та 80,49 тис.м3/добу - після очистки.
Загрозою забруднення навколишнього середовища Херсонської області
також є скид недостатньо очищених та неочищених госппобутових та промислових
стоків у відкриті водойми та водотечії, земляні накопичувачі фільтруючого типу.
Найбільший скид стічних вод різноманітного походження надходить до р. Дніпро
та Каховського водосховища. За даними Херсонського обласного управління
водних ресурсів загальний обсяг стічних вод, що були скинуті основними
підприємствами в поверхневі об’єкти, складав у 2017 р. 167,428 тис.м3/добу, що на
4,995 тис.м3/добу менше ніж у минулому, у т. ч. без достатньої очистки –
2,499 тис.м3/добу.
За даними ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»,
понад 50% джерел господарсько-питного водопостачання мають воду, яка не
відповідає вимогам санітарних правил та норм за хімічним складом по показникам:
загальна жорсткість, сульфати, хлориди. Найбільше відхилення відмічалось у
Іванівському – 62,4%, Нижньосірогозькому – 38,2%, Чаплинському – 31,2%,
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Каховському – 29,6%, Великолепетиському – 28,4%, Нововоронцовському –
27,7%, Новотроїцькому – 26,8%, Горностаївському – 25,8% та Садовському –
50% районах.
Внаслідок інтенсивної та тривалої експлуатації Херсонського родовища,
водопостачання центральної та більшості частин міста Херсон здійснюється
некондиційними водами верхньосарматських відкладів неогену, з мінералізацією
понад 1500 мг/дм3 і вмістом нітратів та амонію, що перевищує ГДК. Вміст
компонентів забруднення, що перевищують ГДК, спостерігався й на раніше
виявлених водозаборах, що працюють на затверджених запасах підземних
вод: нітратів до 195,2 мг/дм3, хлоридів до 482,1 мг/дм3. Внаслідок тривалого
перевищення видобутку підземних вод над розвіданими експлуатаційними
запасами на ділянці Кіндійська-1 хімічний склад підземних вод змінився з
гідрокарбонатно-хлоридного магнієво-натрієвого до хлоридно-сульфатного
натрієво-магнієвого. У звітному році рівневий режим та якісний стан підземних вод,
на 1-майданчику міськводоканалу, залишається без змін. Видобуток підземних вод
на ділянці, порівняно з минулим роком, зменшився на 0,02 тис.м3/добу і становив
8,10 тис.м3/добу, що не перевищує розвідані експлуатаційні запаси
(10,0 тис.м3/добу). Протягом останніх 10-20 років, на більшості водозаборів
Херсонської області, показники якісного складу залишаються без особливих змін,
там спостерігається стабілізація якісних показників.
На території Миколаївської області на погіршення якісного стану підземних
вод суттєво впливали три основних фактори: використання міндобрив та пестицидів,
зрошення на сільгоспугіддях та скиди забруднених стічних вод в поверхневі
водойми та на поля фільтрації. Незважаючи на природну захищеність основного
водоносного комплексу сарматських відкладів (товща слабоводопроникних порід
потужністю 30-100 м), у багатьох випадках по свердловинах спостерігалось
нітратне забруднення підземних вод. На території області, у межах басейну,
існує 8 основних та 72 локальних осередків забруднення підземних вод, на яких
основними забруднювачами були нітрати.
Кількість основних та локальних осередків і водозаборів, на яких
спостерігалось забруднення підземних вод і основні забруднювачі по областях у
межах басейну наведені в таблицях 37, 38.
Спостереження за підземними водами основних водоносних горизонтів
в Одеській області в умовах порушених експлуатацією свідчать про відсутність
суттєвих змін у рівневому режимі та якості підземних вод. На Ренійському
родовищі з 2004 р. відновлені спостереження за рівнем підземних вод.
Починаючи з 2013 р, водовідбір на родовищі підвищувався, проте
рівень підземних вод знижувався, хоча й досі знаходиться на високих
відмітках. У звітному році водовідбір на родовищі збільшився на
0,03 тис.м3/добу та становив 1,68 тис.м3/добу. Спостереження за рівнем
підземних вод у 2017 р. не проводились.
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Таблиця 37
Основні осередки забруднення та водозабори з ознаками
забруднення підземних вод по адміністративних
областях у межах Причорноморського артезіанського басейну
Адміністративна
одиниця

Кількість
осередків
забруднення,
в дужках, що не
спостерігаються

Кількість
водозаборів, де
спостерігається
забруднення
підземних вод

Дніпропетровська

1

-

Донецька

-

6

Запорізька

4(4)

3

Миколаївська

8 (8)

3

нітрати, амоній,
мінералізація, марганець,
хром+6, залізо, алюміній

Одеська

9 (8)

3

мінералізація, загальна
жорсткість, пестициди,
нітрати, нафтопродукти

Херсонська

10(10)

2

мінералізація, загальна
жорсткість, сульфати,
нафтопродукти, нітрати,
мінералізація, загальна
жорсткість, важкі метали,
нітрати, пестициди,
хлориди, сульфати,
індекс БГКП, залізо,
нафтопродукти, колі-індекс

АРКрим*

24(24)

6

Всього

56(54)

23

Основні забруднювачі
мінералізація, загальна
жорсткість, хлориди,
сульфати
мінералізація, загальна
жорсткість, хлориди,
сульфати
мінералізація, загальна
жорсткість, пестициди,
нітрати, нафтопродукти

Таблиця 38
Розподіл локальних осередків забруднення підземних вод по
адміністративних областях у межах
Причорноморського артезіанського басейну
Адміністративна
одиниця

Кількість
локальних
осередків

Індекс
водоносного
горизонту

Миколаївська
область

72

Q,
N,
P,
AR-PR

Одеська область

51

Q, N

Автономна
республіка Крим*

67

Q, N, P, K

Всього

190

Основні забруднюючі речовини та їх
кількість,
мг/дм3, мг-екв/дм3
нітрати 46,0-526,0 (ГДК 45,0);
марганець 0,195-0,395 (ГДК 0,1);
кадмій 0,0019-0,0238 (ГДК 0,001);
залізо 0,333-2,77 (ГДК-0,3);
хром 0,834 (ГДК 0,1-0,5);
ртуть 0,0031 (ГДК – 0,0005);
нафтопродукти 0,311 (ГДК 0,3);
свинець 0,0453 (ГДК 0,03);
цезій 1,34 (ГДК 0,5);
амоній – 4,3 (ГДК – 1,0).
амоній 2,1-6,5;
нітрати 48,17-124;
мінералізація до 5400;
хлориди – 2840;
загальна жорсткість – 45 (ГДК- 7-10)
нітрати 46,0-148,0; загальна
жорсткість – 8,4-12,2; індекс БГКП
(лактозопозитивні кишкові бактерії)
6-2380 колонії утворюючих одиниць
(КУО)/дм3, амоній – до 5,4

* - дані станом на 01.01.2013 р.
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На діючих групових водозаборах Миколаївської області рівневий режим
експлуатаційних водоносних горизонтів, в основному, визначався величиною
видобутку підземних вод. На окремих водозаборах (Очаківський водозабір,
водозабори Коблево-Рибаківської зони відпочинку тощо), у зв’язку з тривалою та
інтенсивною експлуатацією водоносного горизонту верхньосарматських відкладів,
відмічається незначне зниження п’єзометричних рівнів і погіршення якості
підземних вод. На Очаківському водозаборі, на момент підрахунку експлуатаційних
запасів підземних вод, мінералізація їх переважно складала 800-1200 мг/дм3. На
період 2010-2013 років, мінералізація підземних вод у межах контуру підрахунку
запасів переважно складала від 1600 до 2000 мг/дм3, збільшуючись у прибережноморській зоні до 2600 мг/дм3. Це пов’язано з перетіканням більш мінералізованих
підземних вод із вище- та нижчезалягаючих водоносних горизонтів, а також з
інтрузією солоних морських вод.
У Херсонській області в складних умовах експлуатації продовжують
працювати окремі ділянки Херсонського родовища. Водозабори області, що
експлуатують підземні води з розвіданими запасами, у 2017 р. працювали у
сталому гідродинамічному режимі. На окремих водозаборах, внаслідок скорочення
видобутку підземних вод, у звітному році спостерігалось поліпшення
гідрохімічного стану підземних вод. Підвищення рівнів у прибережних
зонах Азовського та Чорного морів спостерігалось у регіональному
плані. Причиною є зменшення видобутку підземних вод по всьому шляху
їх транзиту. Зниження експлуатаційного навантаження на основний
водоносний
горизонт
сприяє
відновленню
експлуатаційних
запасів
підземних вод. Режим Херсонського родовища формується, в основному,
під впливом експлуатаційного навантаження та, частково, поверхневих вод
р. Дніпро (ділянка Верхньо-Антонівська та Кіндійська-2). Підвищення рівнів,
відносно середньобагаторічних величин, на 2,65-3,8 м пов’язане зі скороченням
видобутку підземних вод, що продовжується і нині.
Господарсько-питне водопостачання Запорізької області залишалось
самою гострою проблемою, як у кількісному, так і в якісному відношенні. Понад
200 сільських населених пунктів користувались привезеною питною водою,
практично в усіх селищах водоспоживання не перевищувало 40-60 м3/добу на
одну людину. Мониторинг стану підземних вод проводився на Луначарському та
Мелітопольському водозаборах.
Луначарський водозабір експлуатує куяльницький водоносний горизонт
з розвіданими експлуатаційними запасами. Водозабір представляє собою
лінійний ряд свердловин, експлуатується з 1972 року і є основним джерелом
водопостачання м. Бердянська. Підземні води куяльницьких відкладів неогену за
хімічним складом хлоридно-сульфатні кальцієво-натрієві. Якість підземних вод з
початку експлуатації не відповідала вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної для споживання людиною» (мінералізація підземних
вод становила 1000-1500 мг/дм3, загальна жорсткість - 10,5 мг-екв/дм3). За роки
експлуатації мінералізація на водозаборі підвищилась і складала, у середньому,
2000 мг/дм3, загальна жорсткість - 4,0-16,0 мг-екв/дм3. Видобуток підземних
вод куяльницьких відкладів збільшився на 1,48 тис.м3/добу і становив у 2017 р.
2,65 тис.м3/добу.
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Мелітопольський водозабір працює на розвіданих експлуатаційних запасах
бучацького водоносного горизонту, який порівняно з іншими водоносними
горизонтами має найбільше практичне значення. Підземні води бучацьких
відкладів палеогену за хімічним складом хлоридно-гідрокарбонатно-сульфатні
натрієві. Якість підземних вод з початку експлуатації не відповідала вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною» (мінералізація підземних вод становила 700-1460 мг/дм3). За роки
експлуатації мінералізація на водозаборі підвищилась і складала, в середньому,
1500 мг/дм3. Видобуток підземних вод бучацьких відкладів, порівняно з минулим
роком, зменшився на 0,26 тис.м3/добу і становив 7,46 тис.м3/добу. Через
відсутність у районі інших джерел водопостачання, з дозволу СЕС, такі підземні
води використовувались для питного водопостачання.
У Запорізькій області під впливом дії шахтного водовідливу на ПівденноБілозерському залізорудному родовищі у водоносному горизонті бучацьких
відкладів палеогену сформувалась глибока депресійна воронка площею 10 тис. м2
і зниженням рівня у центрі до 130 м, яка об‘єдналась з депресійними воронками на
Мелітопольському і Токмацькому водозаборах. Внаслідок інтенсивної експлуатації
водоносного горизонту бучацьких відкладів, за період з 1965-1995 рр., площа
розповсюдження підземних вод з мінералізацією понад 1500 мг/дм3, у напрямку
м. Мелітополь, збільшилась і складала 2,5-3,0 км. У зоні впливу Мелітопольського
водозабору сформувалась депресійна воронка радіусом 2,5 км і зниженням рівня в
центрі 100,0-110,0 м. Скорочення видобутку підземних вод з водоносного горизонту
бучацьких відкладів у 90-х роках на Мелітопольському водозаборі призвело до
зменшення амплітуди зниження рівня підземних вод бучацьких відкладів з 1,02,0 м до 0,5 м, на окремих ділянках спостерігалась його тимчасова стабілізація і
незначне підвищення.
На півдні Донецької області (узбережжя Азовського моря), внаслідок
підтягування солоних вод, підземні води неогенових відкладів на Петровському,
Приморському-I та Першотравневому-II водозаборах у 2017 р. мали
мінералізацію 3300-4000 мг/дм3. За хімічним складом підземні води
експлуатаційного водоносного горизонту неогенових сарматських відкладів,
переважно, хлоридно-сульфатно-гідрокарбонатні з різним катіоним складом.
У 2017 році відомості про гідродинамічний та гідрохімічний стан на
водозаборах АР Крим не надаються, у зв′язку з анексією.
Режимна спостережна мережа державного моніторингу підземних вод в
умовах порушеного режиму складалась із 171 с.п., які вивчали водоносні горизонти
у четвертинних, неогенових, палеогенових, крейдяних, кам‘яновугільних
відкладах, а також у тріщинуватій зоні кристалічних порід архей-протерозою. Під
впливом експлуатації режимна спостережна мережа державного рівня складалась
із 93 с.п. Характеристика водозаборів, на яких проводились спостереження
наведена в таблиці 39.
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Таблиця 39
Характеристика основних водозаборів по адміністративних
областях у межах Причорноморського артезіанського басейну

Назва водозабору

Видобуток підземних
Розвідані
вод, тис. м3/добу
Індекс
експлуатаційні
водоносного
запаси
горизонту, що підземних
вод,
експлуатується тис. м3/добу
2016 рік 2017рік

Збільшення (+)
або
зменшення(-)
видобутку
порівнянно з
минулим роком

1. Запорізька область
Бердянський
(Луначарський)

N2kj

5,0

1,17

2,65

+1,48

Мелітопольський

Р2bc

21,39

7,72

7,46

-0,26

2. Миколаївська область
ОдеськоКишинівський

Р2kv

3,9

0,85

1,04

+0,19

Натягайлівський

aQ3

19,8

0,16

0,44

+0,28

Новоодеський

aQ

21,6

0,336

0,11

-0,226

Очаківський-1

N1s

3,5

0,62

0,67

+0,05

Очаківський-2

N1s

2,5

0,19

0,40

+0,21

3. Одеська область
Ізмаїльський-2

AQ1

18,8

5,57

6,87

+1,30

БілгородДністровський-1
БілгородДністровський-2

N23

7,5

2,17

2,16

-0,01

N1s3

3,4

1,86

1,72

-0,14

Сергіївський-1

N23

10,8

0,72

0,70

-0,02

Ренійський

N23

69,0

1,65

1,68

+0,03

Арцизький

N1s

20,0

0,89

0,87

-0,02

Березівський-3

N1s2

4,0

0,12

0,12

0,00

Червонознаменський

N1s

12,73

-

-

-

Котовський-2

N1s

7,9

1,70

1,81

+0,11

Балтський

N1s2

3,56

0,33

0,33

0,00

Балтський 1.1

N1s2

2,04

0,07

-

-

4. Херсонська область

114

Голопристанський-1

N1 p+m+s

34,7

-

-

-

Скадовський-1

N1 p+m+s

40,0

3,25

0,19

-3,06

Гесівський

N1 p+m+s

8,9

2,00

2,24

+0,24

Верхньоантонівський

N1s

38,1

7,00

7,15

+0,15

Кіндійський-2

N1s

71,4

11,87

10,26

-1,61

Херсонський-2

N1s

46,4

4,11

3,01

-1,10

Каховський-1

N1s3

5,2

0,67

0,73

+0,06
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продовження таблиці 39
Видобуток підземних
вод, тис. м3/добу
Назва водозабору

Розвідані
Індекс
водоносного експлуатаційні
запаси
горизонту, що підземних
вод,
експлуатується тис. м3/добу
2016 рік

2017 рік

Збільшення (+)
або
зменшення(-)
видобутку
порівнянно з
минулим роком

Бериславський-1

N1s+m

20,7

1,02

1,07

+0,05

Генічеський

N1s+m

15,6

2,51

2,39

-0,12

Новоолексіївський

N1m

10,8

1,18

1,13

-0,05

5. Автономна республіка Крим
Воронцовський

N1 p+m+s

59,0

Джанкойський-1

N1 p+m

25,0

Охотниківський

N1 p+m

14,5

Вілінський-2

N1s

32,0

Іванівський

N1s

38,3

Чоботарський

N1s

37,6

Євпаторійський*

N12

9,3

Керченський-1

N1m

13,9

Бештерек-Зуйський

K1

13,5

Інкерманський

Q

27,3

н.в.

Гідрогеологічна
провінція
складчастої
області
Гірського
Криму
розташована в південній частині Кримського
півострова і приурочена до мегантиклінорію
Гірського Криму, що є молодою складчастою
спорудою, і до південного узбережжя Криму,
охоплюючи
гірську
частину
Автономної
Республіки Крим.
Гідрогеологічні умови регіону досить
складні, що пояснюється не тільки складчастим
характером геологічного розрізу, а й широким
розвитком карстових зон, які активно дренують верхню товщу порід та посилюють
підземний стік.
Значна дренованість, слабка трищінуватість та малі площі розвитку
водоносних порід, невелика кількість опадів при значному випаровуванні не
сприяють накопиченню значних ресурсів підземних вод.
Тому умови формування прогнозних ресурсів підземних вод у цьому регіоні
ускладнені і часто несприятливі. У східній частині Гірського Криму розвинуті
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ДНВП «Геоінформ України»

115

ДЕРЖОБЛІК, СТАН ТА РЕЖИМ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПО БАСЕЙНАХ
ПІДЗЕМНИХ ВОД ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

безводні глини майкопської серії неогену і, тому, вона практично безводна.
Зона інтенсивного водообміну в басейні досить значна – від 100 м і більше,
що зумовлено впливом зон живлення, які знаходяться на підвищенні. Дані про
розподіл прогнозних ресурсів та розвіданих запасів підземних вод, їх видобуток
та використання наведені в таблиці 40.
Основним джерелом водопостачання є алювіальні води четвертинних
відкладів та тріщинно-карстові і тріщинно-пластові води юрських порід, які у
вигляді численних джерел виходять на поверхню. Підземні води верхньої юри
поширені майже по всій площі басейну, окрім південної частини Керченського
півострову. Ці води інтенсивно дренуються, динамічні, постійно оновлюються,
мають малу мінералізацію – до 500 мг/дм3. Для водопостачання використовуються
джерела. Алювіальні води четвертинних відкладів використовуються в межах
річкових долин. Величина прогнозних ресурсів підземних вод збільшується зі
сходу на захід. Внаслідок низького забезпечення потреб регіону підземними
водами, водопостачання ряду міст, таких як Алушта, Ялта, Феодосія та інші
вирішується за рахунок поверхневих вод. Загалом водопостачання у Гірському
Криму на теперішній час є гострою проблемою, незважаючи на формальну цифру
невикористаних прогнозних ресурсів та розвіданих запасів підземних вод.
Режимна спостережна мережа державного моніторингу підземних вод в
умовах порушеного режиму складалась із 8 с. п., які вивчали водоносні горизонти
у четвертинних і юрських відкладах в умовах експлуатації.
Улу-Узеньський та Воронський водозабори експлуатують підземні води
алювіального водоносного горизонту. За хімічним складом підземні води
алювіальних відкладів переважно гідрокарбонатно-сульфатні кальцієво-магнієві,
інколи натрієві з мінералізацією від 310 до 1500 мг/дм3 і загальною жорсткістю
від 4,0 до 15,0 мг-екв/дм3. Алювіальний водоносний горизонт є незахищеним і,
тому, поверхневе забруднення впливає на підземні води.
Субаський та Родниківський водозабори експлуатують підземні води
верхньоюрського водоносного горизонту. За хімічним складом підземні води
верхньоюрських відкладів гідрокарбонатні кальцієві або магнієво-кальцієві з
мінералізацією 600 мг/дм3.
Відомості про видобуток, гідродинамічний та гідрохімічний стан на
водозаборах у 2014-2017 р.р. не надходили, у зв’язку з анексією АР Крим.
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Всього

J

K

85,900

0,800

23,177

У т.ч.
розвідані
запаси

135,60 109,877

105,90

0,80

N

P

28,90

Всього

Q

Водоносні
горизонти

Прогнозні ресурси
підземних вод,
тис.м3/добу

Розвіданість прогнозних
ресурсів, %

81

81

100

80

Всього

У тому числі:

Освоєння
%

Всього

Виробничо-технічні

н.в.

Невикористані
підземні води,
тис.м3/добу

Прогнозні
ресурси

Розвідані
запаси

Прогнозні
ресурси

Неоцінений
дренаж

Розвідані
запаси

Використання підземних вод, тис.м3/добу

Розвідані
запаси

Видобуток підземних
вод з прогнозних
ресурсів,
тис.м3/добу

Скид підземних вод,
тис. м3/добу
Промисловий розлив

Таблиця 40
Прогнозні ресурси, розвідані експлуатаційні запаси питних і технічних підземних вод та їх видобуток
по Гідрогеологічній провінції складчастої області Гірського Криму
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Виготовлення напоїв
Зрошення

Сільськогосподарські

Господарсько-питні

ВИСНОВКИ

ВИСН О ВК И
ВИСНО
За даними Українського Гідрометцентру середньорічна температура повітря
в 2017 році виявилася на 1,4-2,4о вищою за норму. Річна кількість опадів склала в
середньому 88-113% норми. Найменше опадів за рік (70-80% норми) було в багатьох
районах Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Кіровоградської, Черкаської
областей, в окремих районах цих областей – 55-60% норми. На решті території
річна сума опадів склала 81-120% норми. Найменша кількість опадів зафіксована
на м.с. Миколаїв - 268 мм, найбільша у гірських районах: м.с. Нижній Студений
(Закарпатська обл.) - 1579 мм та м.с. Пожежевська (Івано-Франківська обл.) –
1746 мм. У місячному розрізі найбільш вологими були вересень, жовтень та грудень,
сухим – серпень.
Несприятливим погодним явищем була атмосферна посуха, коли недобір опадів у
багатьох областях досяг 50-70% норми. Розвиток атмосферної посухи супроводжувався
стрімким падінням запасів вологи в усіх шарах ґрунту. Станом на 10 червня в Україні
(крім західних областей) спостерігалася вже повітряно-ґрунтова посуха різної
інтенсивності, на багатьох сільськогосподарських площах південних та центральних
областей запаси вологи у метровому шарі ґрунту були майже вичерпані. Найжорсткіші
умови спостерігалися в Київській, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях.
Весняно-літня посуха поступово перейшла у літньо - осінню (липень – перша половина
вересня). Тобто, метеорологічні умови 2017 року не сприяли поповненню запасів
підземних вод.
По спостережних пунктах, де формування режиму підземних вод відбувалось у
природних та слабопорушених умовах, спостерігається як зниження, так і підвищення
середньорічних рівнів, порівняно з минулим роком. У зоні надмірного зволоження річна
кількість опадів була, по більшості метеостанцій зони, вище за норму на величину до
247 мм (м.с. Рахів) та більше минулорічної. Незважаючи на це, по переважній кількості
спостережних пунктів зони середньорічні рівні ґрунтових вод були нижче минулорічних
значень. У зоні нестійкого зволоження річна кількість опадів була менше за норму та
за минулорічні показники. Порівняно з минулим роком, по спостережних пунктах зони
спостерігалось, як зниження середньорічних рівнів ґрунтових вод, так і підвищення.
Річна кількість опадів у зоні недостатнього зволоження була менше минулорічної,
але трохи вище за норму. По більшості спостережних пунктів зони спостерігалось
підвищення середньорічних рівнів ґрунтових вод.
Середньорічні рівні на опорних полігонах по вивченню умов формування
експлуатаційних запасів підземних вод продовжували, в основному, підвищуватись. Це
пов‘язано зі скороченням видобутку підземних вод за останні роки.
За результатами регіональної оцінки загальні прогнозні ресурси підземних вод
України становлять 61689,2 тис.м3/добу, з яких з мінералізацією до 1500 мг/дм3 –
57499,9 тис.м3/добу. Розвіданість прогнозних ресурсів підземних вод по країні
незначна – 27%.
На кінець 2017 року в Україні розвідано та підготовлено до промислового
використання 1394 ділянки родовищ підземних вод, зосереджених на 635 родовищах
підземних питних і технічних вод. Експлуатаційні запаси розвіданих родовищ становлять
16372,111 тис.м3/добу, у тому числі за категоріями А+В+С1 – 15425,711 тис.м3/добу,
за категорією С2 - 946,400 тис.м3/добу. Упродовж 2017 р. було розвідано 43 нові

118

Стан підземних вод України
ДНВП «Геоінформ України»

ВИСНОВКИ

ділянки родовищ підземних вод. Приріст розвіданих запасів підземних вод склав
41,245 тис.м3/добу. За останні п’ять років приріст розвіданих запасів підземних вод
склав 136,393 тис.м3/добу по 180 ділянках родовищ підземних вод.
Загальний видобуток підземних вод у 2017 році становив 2801,055 тис.м3/добу,
у порівнянні з 2016 роком, він зменшився на 474,586 тис.м3/добу (14,5%). Найбільше
скорочення видобутку підземних вод становило в Луганській (59,4%), Полтавській
(45,3%), Донецькій (34,5%), Черкаській (29,3%) та Харківській (26,8%) областях.
Видобуток підземних вод з розвіданих родовищ у 2017 році складав 1442,368 тис.м3/добу, у
порівнянні з минулим роком, він зменшився на 57,547 тис.м3/добу (3,8%). Найбільше
їх скорочення відбулось у Закарпатській (36,9%), Луганській (35,2%) та Полтавській
(12,9%) областях.
За період 2001-2017 років загальний видобуток підземних вод зменшився на
66,6%, упродовж минулого п’ятиріччя загальні обсяги видобування підземних вод
скоротились на 44,3%. Зазначений процес є наслідком зменшення споживання питних
та технічних підземних вод у зв’язку зі скороченням промислового виробництва,
закриттям шахт і кар’єрів, а також анексією АР Крим та проведенням АТО в межах
Донецької і Луганської областей.
Загалом в Україні використано 2263,863 тис.м3/добу (81,0%) підземних вод, без
використання скинуто 537,192 тис.м3/добу (19,2%), переважно у вигляді шахтного та
дренажного водовідливів. Із загальної кількості підземних вод, що видобуто у 2017 році,
1761,248 тис.м3/добу (77,8%) використано на господарсько-питне водопостачання,
232,248 тис.м3/добу (10,3%) спожито для виробничо-технічних потреб, 230,453 тис.м3/добу
(10,2%) використано на сільськогосподарські потреби, 34,090 тис.м3/добу (1,5%) - на
зрошення земель, 5,824 тис.м3/добу (0,3%) – на промисловий розлив та виготовлення
напоїв.
Обсяг невикористаних прогнозних ресурсів підземних вод в Україні сягає
57587,345 тис.м3/добу (95,4%), що свідчить про великі потенційні можливості
розширення їх використання практично в усіх регіонах України, особливо для невеликих
водоспоживачів з потребою в питній воді до 30-50 тис.м3/добу.
Забруднення ґрунтових вод на більшій частині території України відбувається
внаслідок комунальних стоків та стоків тваринницьких комплексів, внесення мінеральних
добрив, продуктів сільгоспхімії, витоку нафтопродуктів тощо. Забруднення міжпластових
підземних вод носить локальний характер і залежить від техногенного навантаження
на геологічне середовище (вплив поверхневого комплексу утилізації дренажних вод
гірничовидобувних робіт, невпорядкованих складів зберігання промислових відходів,
мінеральних добрив та отрутохімікатів, тваринницьких комплексів, нафтопереробних
заводів тощо) та захищеності підземних вод.
Внаслідок концентрації місць захоронення відходів, обумовленої, у свою чергу,
концентрацією промисловості та населення, спостерігається осередковий розвиток
промислового забруднення підземних вод. На території України станом на 01.01.2018 р.
кількість облікованих площинних осередків забруднення підземних вод становила 200.
Найбільш забрудненою є промислова зона Донбасу, Західного Донбасу та Кривбасу Луганська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області – 49 осередків з
абруднення (25%). Підземні води в зоні впливу цих осередків забруднені хлоридами,
сульфатами, нітратами, аміаком, роданідами, ціанідами, фенолами, нафтопродуктами,
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марганцем, свинцем, стронцієм, залізом, бромом, карбамідами в кількостях, що в
окремих випадках, у декілька разів перевищують норми ГДК. Внаслідок використання
мінеральних і органічних добрив, пестицидів при освоєнні сільськогосподарських
угідь, інтенсивної експлуатації підземних вод для водопостачання та зрошення земель
у південних областях України (Херсонська, Миколаївська, Одеська області) також
спостерігається забруднення підземних вод (29 осередків забруднення – 15%), але цей
процес менш інтенсивний та має регіональний характер. Підземні води в зоні впливу
цих осередків мають підвищену мінералізацію, загальну жорсткість, підвищений
вміст нітратів, амонію, аміаку, нафтопродуктів тощо. Найбільша кількість осередків
забруднення знаходилась в Автономній Республиці Крим (24 осередки – 12%), за даними
2012 р. Тут основною причиною забруднення підземних вод є інтенсивна їх експлуатація
для водопостачання та зрошення земель, а також скиди забруднених стічних вод
промисловими (Армянсько-Красноперекопський промвузол) і сільськогосподарськими
об‘єктами в області живлення водоносних горизонтів та відсутність каналізаційних
систем у сільських населених пунктах. Найбільш забруднені перші від поверхні водоносні
горизонти, які слабо, або зовсім незахищені від вертикальної міграції забруднюючих
речовин. Підземні води в зоні впливу цих осередків мають підвищену мінералізацію,
загальну жорсткість, а також нітратне та бактеріологічне забруднення. У зв’язку з
анексією, відомості про забруднення підземних вод по території АР Крим не надходили.
З 2008 року по території України проводиться облік локальних осередків
забруднення, у межах яких забруднення підземних вод спостерігається тільки по
окремих свердловинах. Підземні води неогенових, палеогенових, верхньокрейдяних та
протерозойських відкладів по одиночних свердловинах забруднені нітратами, амонієм,
залізом тощо. Станом на 01.01.2018 р. кількість локальних осередків становила 262 (у
2008 р. – 93). Найбільша кількість таких осередків знаходиться у Миколаївській області
(120 – 46%) та в Одеській області (51 – 19%). Дані про локальні осередки забруднення
по АР Крим у 2017 р. не надходили. Їх кількість у 2012 році становила 67.
Більшість водозаборів України, що експлуатують підземні води з розвіданими
експлуатаційними запасами, працювало у сталому гідродинамічному та гідрохімічному
режимі без перевищення розрахункових величин. На окремих водозаборах, внаслідок
невпорядкованого складування промислових відходів, інфільтрації токсичних речовин
у підземні води з атмосферними опадами, перетікання більш мінералізованих підземних
вод із вище- та нижчезалягаючих водоносних горизонтів, зберігалось забруднення
підземних вод: підвищення мінералізації до 4000 мг/дм3, загальної жорсткості - до
33,0 мг-екв/дм3, підвищений вміст сульфатів, хлоридів, нитратів, азоту амонійного та
інших забруднюючих речовин до значень, що перевищують ГДК. Найбільша кількість
водозаборів, що працюють у складних умовах експлуатації, зосереджена в Донецькій 28 водозаборів (30%), Полтавській – 10 (11%) та Запорізькій – 8 (9%) областях.
По значній кількості водозаборів у зоні їх впливу спостерігається відновлення
рівнів, скорочення депресійних воронок та поліпшення гідрохімічної обстановки. Це
пов‘язане зі скороченням видобутку підземних вод протягом останніх років, зменшенням
техногенного навантаження, а також поступовим скороченням використання
пестицидів та мінеральних добрив, що почалось з 1986 року. Середньорічні рівні на
опорних полігонах по вивченню умов формування експлуатаційних запасів підземних
вод продовжували, в основному, підвищуватись. Загальна кількість водозаборів,
де спостерігалось забруднення підземних вод значно скоротилась і на 1.01.2018 р.
становила 95 (у 1998 р. – 319).
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У межах хвостосховищ ГЗКів, в останні роки спостерігаються зміни
в хімічному складі підземних вод, значно менше - у рівневому. У 2017 році
відмічається підвищений вміст заліза до 2872,34 мг/дм3 (ГДК – 0,3), стронцію –
до 16,6 мг/дм3 (ГДК – 7,0), брому до 47,4 мг/дм3 (ГДК – 0,2), марганцю – до 26,1 мг/дм3
(ГДК – 0,1), сульфатів – до 7300 мг/дм3 (ГДК – 500), хлоридів – до 21121,8 мг/дм3 (ГДК –
350) тощо.
Спостережна мережа державного моніторингу за підземними водами станом
на 01.01.2018 р. складалась із 892 спостережних пунктів, у тому числі на ґрунтові
води - 288 с.п., на міжпластові води – 214 с.п., на опорних полігонах по вивченню умов
формування експлуатаційних запасів підземних вод – 390 с.п. Спостереження за рівнем
підземних вод у 2017 році проводились по 224 с.п., а за хімічним складом – по 125 с.п.
На підставі аналізу даних Інформаційних звітів регіональних геологічних
підприємств з моніторингу підземних вод, ведення державного водного кадастру та
державного обліку використання підземних вод рекомендовано:
переглянути та перезатвердити систему моніторингу підземних вод
території України (державний рівень);
облаштувати пункти спостереження за рівнем, хімічним складом та
температурою підземних вод сучасною системою вимірювання;
посилити контроль за якісним складом підземних вод;
розробити документ, який зобов’язував би суб′єкти господарської
діяльності, які забруднюють навколишнє природне середовище, у тому числі й
підземні води, створити об′єктовий моніторинг і звітувати перед державними органами
виконавчої влади про результати моніторингових спостережень;
провести інвентаризацію всіх водозабірних свердловин (особливо
приватний сектор) території України з метою визначення їх технічного стану, наявності
зон санітарної охорони, якісних і кількісних показників підземних вод;
внести зміни до чинного законодавства стосовно дотримання діючих
санітарних та інших норм суб’єктами господарювання, що виконують роботи з буріння
свердловин на воду;
забезпечити інформаційну підтримку/нагляд/контроль за спорудженням
нових водозабірних свердловин з урахуванням сучасних гідрогеологічних умов
території.
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