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Гідрогеологічна характеристика водоносного горизонту бучацької світи 

Новопилипівського родовища підземних вод Мелітопольського міського водозабору  

 

Анотація. Розвідка Новопилипівського родовища підземних вод була започаткована 

на початку 60-х років ХХ століття, а введене в експлуатацію в 1973 році. На даний час 

складається з 9 робочих артезіанських свердловин, в тому числі водоносний горизонт 

бучацької світи – 3 шт., крейдяний горизонт – 6 шт. 
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Постановка проблеми. Підземні води Мелітопольського району є однією з 

найбільших складових надр області. Води підземних горизонтів використовуються на 

виробничі та господарсько-побутові потреби. Питне забезпечення населення 

здійснюється тільки підземними водами. 

Основні матеріли дослідження. Новопилипівська ділянка Мелітопольського 

водозабору розташована в долині р. Молочна, в 10-12 км на північний схід від м. 

Мелітополя, біля с. Новопилипівка Запорізької області. В межах ділянки поширені 

водоносні горизонти які приурочені до: алювіальних четвертинних, олігоцен-неогенових, 

бучацьких, верхньо- і нижньокрейдових відкладів. Цільовими для дійсних 

гідрогеологічних досліджень є бучацький, верхньо- і нижньокрейдяний водоносні 

горизонти [1,2,3,4]. 

Водоносний горизонт бучацької світи (P2bc) залягає на глибині від 184 (сверд. 

№3956-5) до 196,0 (3277-12) м, в середньому 189,8 м. Покрівля горизонту має практично 

горизонтальне положення, середня позначка мінус 177 м (табл . 1). 

Таблиця 1 

Глибини залягання і потужність бучацького водоносного горизонту на 

Новопилипівському водозаборі [6] 

№ п/п 
№ 

свердловини 

Розташування 

свердловини 

Абсолютна  

позначка гирла 

свердловини, м 

Глибина  

залягання  

покрівлі, м 

Потужність, 

м 

1 171-г с. Новопилипівка 13,2 194,2 20,0 

2 172-г с. Новопилипівка 11,2 194,0 27,6 

3 173-г с. Новопилипівка 23,4 195,2 46,3 

4 3277-1 c. Зарічне 22,5 188,0 53,0 

5 3957-3 с. Зарічне 22,9 184,0 48,0 

6 4000-4 с. Зарічне 23,7 187,0 43,0 

7 3956-5 с. Зарічне 14,4 184,0 48,0 

8 3957-6 с. Новопилипівка 11,4 187,0 44,0 

9 3958-7 с. Новопилипівка 10,0 187,0 56,0 

10 3959-8а с. Новопилипівка 10,5 188,0 41,0 

11 3960-9 с. Новопилипівка 17,8 190,0 36,0 

12 3277-10 с. Новопилипівка 14,7 193,0 43,0 

13 3278-12 с. Новопилипівка 14,2 196,0 33,0 

Мінімальне значення 10,0 184,0 20,0 



Максимальне значення 23,7 196,0 53,0 

Середнє значення 16,1 189,8 41,5 

 

Потужність водоносного горизонту коливається в межах від 20,0 до 53,0 м, в 

середньому 41,5 м. 

Водоносними породами є світло-сірі і сірі кварцові, місцями вуглисті, 

континентальні піски, розчинені невитриманими за простяганням прошарками бурого 

вугілля і каолінових глин. В південній частині спостерігається сильне перешарування 

піщаних каолінових глин і пісків. За гранулометричним складом піски відносяться до 

різнозернистих з перевагою середньої і крупної фракцій (табл. 2). Середня об’ємна вага 

складає 1,46 г/см3, питома вага – 1,66 г/см3, водовіддача – 0,27. 

Таблиця 2 

Гранулометричний склад бучацьких пісків на Новопилипівському водозаборі [7] 

№ п./п. 
Найменування фракцій 

Розмір фракцій (від-

до), мм 
Середній вміст, % 

1 Гравій 5,0–2,0 1,72 

2 Пісок крупнозернистий 2,0–0,5 33,65 

3 Пісок середньозернистий 0,5–0,25 37,32 

4 Пісок дрібнозернистий 0,25–0,05 16,79 

5 Пил 0,05–0,005 6,33 

6 Глина < 0,005 4,19 

 

У покрівлі горизонту залягають водотривкі мергелі і глини київських і 

олігоценових шарів витримані в розрізі і за простяганням загальною потужністю 93-105 

м. В підошві знаходяться глинисті шари палеоцену потужністю біля 5 м, глибше – 

водотривкі алевроліти на вапняковому цементі і мергелі верхньокрейдяного відділу 

потужністю близько 170 м. В межах ділянки бучацький водоносний горизонт не має 

безпосереднього гідравлічного зв’язку з нижче і вище водопровідними горизонтами.  

Глибина залягання підошви горизонту знаходиться в межах від 229  до 250  м, 

середня – 240 м.  

Водоносний горизонт напірний. На період досліджень 1962–1963 рр. (станом на 

вересень 1963 р.) рівень води в межах Новопилипівської ділянки фіксувався на глибинах 

3,0-13,8 м, що відповідало позначкам плюс 5-10 м. За період експлуатації водозабору 

п’єзометрична поверхня рівня води в межах ділянці була значно знижена, що 

обумовлено інтенсивним водовідбором для водопостачання населених пунктів регіону, в 

тому числі в межах ділянки, а також внаслідок водовідливу на Південно-Білозерському 

залізорудному комбінаті. Максимальне зниження рівня води горизонту (86-90 м від часу 

проведення геологорозвідувальних робіт) спостерігалось у 1995 р. В умовах скорочення 

відбору підземних вод з бучацького водоносного горизонту для водопостачання 

населених пунктів регіону, в тому числі на Новопилипівському водозаборі, в останні 10 

років спостерігалася стабілізація п’єзометричного рівня води та часткове його 

відновлення. Статичний рівень води в свердловинах водозабору встановлюється на 

глибині 69-83 м від поверхні землі, що відповідає позначкам мінус 60-57 м, величина 

залишкового напору змінюється від 102 до 119 м. [6]. 

Питомі дебіти свердловин змінюються в межах від 0,88 до 3,05 м3/год*м, в 

середньому вони складають 1,41–1,54 м3/год*м, причому за часом вони майже не 

змінюються. 



При виконанні розвідувальних робіт в 1962-1963 рр., коефіцієнти фільтрації 

бучацьких пісків були розраховані за даними випробування 3-ох розвідувальних та 2-ох 

діючих свердловин за формулами сталого (Дюпюі, Маскета з поправкою Верігіна) і 

несталого руху. При розрахунках величини коефіцієнтів фільтрації склали 2,9-8,8 м/добу, 

в середньому – 6,1 м/добу, коефіцієнтів водопровідності – 118,5-259 м2/добу, в 

середньому – 170 м2/добу. Коефіцієнти п’єзопровідності складають 5,3*104–2,1*107 

м2/добу, в середньому – 3,1*106 м2/добу [6].  

За хімічним складом підземні води бучацьких відкладів сульфатно-хлоридно-

гідрокарбонатні, хлоридно-гідрокарбонатні натрієві. Мінералізація води змінюється від 

0,6 до 0,8 г/дм3, загальна жорсткість складає 1,3-2,25 моль/м3. За період експлуатації  

водозабору погіршення якості води горизонту не відмічено [6].  

Висновки. З розвіданих в 1962-1963 рр. 13 гідрогеологічних свердловин 

бучацького горизонту підземних вод, на даний час працює тільки 3 для забезпечення 

питною і водогосподарськими водами м. Мелітополь.  
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