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Анотація. Відповідно до геолого-тектонічної будови, що визначає регіональні умови 

формування підземних вод, на території Запорізької області виділяються наступні 

гідрогеологічні басейни першого порядку – Причорноморський артезіанський басейн і 

Український басейн тріщинних вод. 
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Постановка проблеми. Підземні води широко використовуються в народному 

господарстві Запорізької області і є важливим резервом для забезпечення економічного 

та соціального розвитку. В умовах незначних ресурсів придатних для питного 

водопостачання поверхневих вод вивчення підземної гідросфери на території Запорізької 

області має важливе загальнодержавне значення. 

Основні матеріли дослідження. В геоморфологічному відношенні територія 

Запорізької області розташована в межах північно-східної частини Причорноморської 

низовини й Азовсько-Придніпровської височини, що розрізняються за умовами 

формування підземного і поверхневого стоку (Рис.1). Придніпровська височина охоплює 

північну частину території області. Абсолютні відмітки поверхні складають 120-140 м, 

на границі з Дніпропетровською областю, досягають 170-180 м. Розчленованість 

поверхні рівнини різна. Відносне перевищення вододілів над лінією ерозійних врізів 20-

40 м. Приазовська височина займає південно-східну частину області. Абсолютні відмітки 

поверхні досягають 200-234 м. Поверхня височини сильно розчленована ерозійною 

мережею. Глибина ерозійного врізу 140-160 м. [2,6]. 

Запорізька область знаходиться в межах двох великих геолого-тектонічних структур –

Причорноморської западини і Українського кристалічного щита (Рис. 1). 

Відповідно до геолого-тектонічної будови, що визначає регіональні умови 

формування підземних вод, на території області виділяються наступні гідрогеологічні 

басейни першого порядку - Причорноморський артезіанський басейн і Український 

басейн тріщинних вод. 

В межах Українського басейну тріщинних вод на території Запорізької області 

виділяються гідрогеологічні басейни другого порядку – Придніпровський басейн 

тріщинних вод, Приазовський басейн тріщинних вод і Кінксько-Ялинський дрібний 

артезіанський басейн. Загальною закономірністю Українського басейну тріщинних вод і 

Причорноморського артезіанського басейну є приуроченість ґрунтових і міжпластових 

підземних вод не тільки до окремих стратиграфічних відкладів, а нерідко і до їхніх 

комплексів [1,6]. 

Основні водоносні горизонти Причорноморського артезіанського басейну, підземні 

води якого використовуються для господарсько-питного і технічного водопостачання в 

межах області, приурочені до осадочних крейдових, палеогенових, неогенових і 

четвертинних відкладів [1,6]. 

На Українському кристалічному щиті найбільш важливе значення для господарсько-

питного і технічного водопостачання мають підземні води, приурочені до тріщинуватої 

зони кристалічних порід докембрію та продуктів їх вивітрювання, осадових крейдових, 

палеогенових, неогенових відкладів, що поширені в знижених ділянках кристалічного 

масиву (Кінксько-Ялинському дрібному артезіанському басейні) [5]. 



 
 

Рис. 1. Карта підземних вод України  

Одним з основних джерел постачання населення якісною питною водою на території 

області є водоносні горизонти неогенових і палеогенових відкладів. Підземні води 

неогенових відкладів на території області поширені практично повсюдно, за винятком 

Приазовського та Придніпровського масивів. Водоносний комплекс палеогенових 

відкладів порівняно з іншими водоносними горизонтами має найбільше практичне 

значення по якості, водозбагаченості і кількості експлуатаційних запасів підземних вод 

[1,4]. 

Гідрогеологічні умови формування ресурсів підземних вод в різних частинах області 

неоднакові. Територія Причорноморського басейну характеризується більш 

сприятливими умовами і тут кількість попередньо розвіданих підземних вод (ПРПВ) у 

межах адміністративного району, як правило, наближається або перевищує 100,0 тис. 

м3/добу. На площі Українського басейну гідрогеологічні умови значно гірші, тут є 

райони з величиною ПРПВ 2,0-13,2 тис. м3/добу, а Вільнянський і Запорізький райони їх 

зовсім не мають. В цілому сума прогнозних ресурсів підземних вод області становить 

1644,6 тис.м3/добу, серед яких з мінералізацією до 1,5 г/дм3 – 1232,4 тис.м3/добу [3]. 

Станом на 01.01.2016 експлуатаційні запаси підземних вод (ЕЗПВ) розвідані  та 

затверджені Укр. ТКЗ, ДКЗ України  по 13 РПВ (34 ДРПВ) у кількості 299,5 тис.м3/добу. 

Найбільше розвідано і затверджено запасів підземних вод у Мелітопольському (60,0 

тис.м3/добу) і Кам’янсько-Дніпровському районі (70,5 тис.м3/добу), в інших районах їх 

величина змінюється від 5,4 тис.м3/добу до 39,9 тис.м3/добу. Дев’ять районів з двадцяти, 

у межах Українського басейну, не мають експлуатаційних запасів [1,3]. 

Кількість попередньо розвіданих (прийняті НТР та такі, що пройшли попередню 

експертизу ДКЗ України) ЕЗПВ станом на 01.01.2016 по 10 РПВ (14 ДРПВ) становить 

561,6 тис. м3/добу. У Кам’янсько-Дніпровському районі кількість попередньо розвіданих 

ЕЗПВ становить 483,0 тис.м3/добу (86,0%). 

Процент водовідбору з ПРПВ коливається від 0,9 % (Токмацький район) до 42,15 % 

(Бердянський район), а в 2-ох адміністративних районах (Вільнянський і Запорізький) 

водовідбір перевищує ПРПВ на 0,81 тис. м3/добу. Процент освоєння експлуатаційних 

запасів змінюється від 2 % (Приазовський, Куйбишевський та Розівський райони) до 60 

% (Бердянський і Кам’янсько-Дніпровський райони) [3]. 



Висновки. Таким чином, в Запорізькій області спостерігається значна територіальна 

нерівномірність запасів і забезпеченості окремих районів підземними водами. 

Відсутність підземних та поверхневих вод питної якості або їх розповсюдження на 

окремих локальних ділянках обумовлює важкі умови господарсько-питного 

водопостачання населених пунктів, в першу чергу сільських, у Бердянському, 

Куйбишевському, Приморському та Чернігівському районах. Поліпшення питного 

водопостачання у даних районах може бути виконано за рахунок пошуків підземних вод 

питної якості (буріння пошукових свердловин на воду), а також впровадження 

технологій опріснення води. 

Залишається гострою проблема водопостачання ряду населених пунктів 

Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів, де геолого-тектонічна 

будова обумовила поширення підземних вод тільки у тріщинній зоні кристалічних порід 

докембрію, яка має низьку водозбагаченість в умовах дуже нерівномірного ступеню 

тріщинуватості в розрізі та по площі. Незахищеність підземних вод від поверхневого 

забруднення обумовлює низьку якість підземних вод. 

Реструктуризація сільськогосподарської галузі з початку 2000 р. приводить до змін 

умов водопостачання сільського населення. Виникає необхідність здійснення 

інвентаризації водозаборів на території області з виконанням ліквідаційного тампонажу 

покинутих свердловин або їх тимчасової консервації. 

Використана література 

1. Непша О.В. Гідрогеологічна характеристика територій Мелітопольського, 

Михайлівського та Токмацького районів Запорізької області/О.В. Непша, І.Л. Князькова// 

Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика// Збірник 

наукових праць. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – 

Мелітополь, 2014. – С.32-37. 

2. Північно-Західне Приазов’я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні 

процеси, геоекологічний стан/Л.М. Даценко, В.В. Молодиченко, О.В. Непша та ін.; за 

ред. Л.М. Даценко. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014.– 308 с. 

3. Профіль Запорізької області. Аналітично-описова частина до стратегії розвитку 

Запорізької області [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://polvisti.com/oficioz/profil-zaporizkoji-oblasti-analitychno-opysova-chastyna-do-

stratehiji-rozvytku-zaporizkoji-oblasti/.  

4. Прохорова Л.А. Геолого-екологічна оцінка підземних вод у четвертинних відкладах 

басейну річки Молочної/Л.А. Прохорова, О.В. Непша, Т.В. Зав’ялова// Регіональні 

проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць. – 

Херсон: ПП Вишемирський, 2017. –С.62-66. 

5. Прохорова Л. Геологічна будова та етапи формування Українського кристалічного 

щита/Л. Прохорова, А. Кондратенко, О. Хохотва//Матеріали ХХХVІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. №37. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.16-

18. 

6. Фізична географія Запорізької області: Хрестоматія / Відп. ред. Л.М. Даценко. – 

Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 200 с. 


	Висновки. Таким чином, в Запорізькій області спостерігається значна територіальна нерівномірність запасів і забезпеченості окремих районів підземними водами. Відсутність підземних та поверхневих вод питної якості або їх розповсюдження на окремих локал...
	Використана література

