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Анотація. Одним з основних джерел постачання населення якісною 
питною водою на території басейну річки Молочна є водоносні горизонти 
неогенових і палеогенових відкладів. Підземні води неогенових відкладів на 
території Запорізької області поширені практично повсюдно. 
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водоносные горизонты неогеновых и палеогеновых отложений. Подземные 
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Станом на 01.01.2018 експлуатаційні запаси питних та технічних 
підземних вод в Запорізькій області складають 302,309 тис. м

3
/добу (рис. 1). 

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

3
/добу) і Кам’янсько-Дніпровському районах (70,5 тис. м

3
/добу), в 

інших районах їх величина змінюється від 5,4 тис. м
3
/добу до 39,9 тис. м

3
/добу. 

Дев’ять районів з двадцяти, у межах Українського басейну, не мають 
експлуатаційних запасів. Кількість попередньо розвіданих (прийняті НТР та 
такі, що пройшли попередню експертизу ДКЗ України) ЕЗПВ станом на 
01.01.2018 становить 561,6 тис. м

3
/добу [1]. 

В умовах спрацювання запасів прісних підземних вод на території 
області експлуатуються групові водозабори господарсько-питного 
водопостачання м. Василівка, смт Веселе, м. Мелітополь, смт Михайлівка,  
м. Оріхів та м. Токмак, які базуються на видобутку найбільш якісних підземних 
вод водоносного горизонту бучакських відкладів [1, 2, 3]. 

 

 
Рис. 1. Прогнозні ресурси та видобуток підземних питних та технічних вод 

України [4] 
 
Територія басейну річки Молочна розташована в межах 

Причорноморського артезіанського басейну і тріщинуватих вод Українського 
кристалічного щиту (Приазовський масив) [5, 6, 7]. 

На території дослідження ґрунтові води розміщуються в алювіальних, 
озерно-алювіальних, алювіально-делювіальних, алювіально-пролювіальних, 
еолово-делювіальних, неогенових, палеогенових, крейдяних відкладах і в зоні 
вивітрювання кристалічних порід [8, 9, 10]. 

Водоносні горизонти в алювіальних, озерно-алювіальних, алювіально-
делювіальних, алювіально-пролювіальних, еолово-делювіальних відкладах 
практично не захищенні від забруднення з поверхні [11, 12]. 
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Водоносний горизонт відкладів понтичного ярусу (N2p) 
зустрінутий тільки в північно-західній частині листа L-36-ХІІ, в найбільш 
припіднятій частині вододілу. Водоносними породами є органогенні, уламкові, 
дуже кавернозні вапняки, інколи з малопотужними прошарками глин. 
Потужність водовміщуючих порід змінюється від 0 до 8-10 м. Води, в 
основному, безнапірні. Водозбагаченність вапняків збільшується в напрямку на 
південь. Дебіт свердловин знаходиться в межах від 0,7 до 9 м

3
/годину, при 

питомому дебіті від 0,3 до 5 м
3
/годину. Мінералізація води характеризується 

сухим залишком в межах 0,6-0,7 г/ дм
3 

[13].  
Водоносний горизонт відкладів сарматського ярусу (N1s) 

розповсюджений на всій площі розвитку відкладів сарматського ярусу. 
Водовміщуючими породами є вапняки і піски, глибина залягання в понижених 
місцях 10-60 м, на вододілах – до 100 м і більше. Потужність водоносного 
горизонту 1-50 м. Статичний рівень знаходиться на глибині від 0 до 30 м. 
Горизонт мало напірний, в напрямку на південь напір збільшується до 20-100м. 
Відмітки рівнів падають з півночі на південь з +30 до 0 м. Дебіт свердловин 
збільшується також з півночі на південь від 5 до 70 м

3
/годину. Сухий залишок, 

як правило, рівний 1,5-3,0 г/ дм
3
. Сарматський горизонт використовується  

для централізованого водопостачання м. Мелітополь, смт Якимівка і  
других населених пунктів. Горизонт захищений від зовнішнього  
забруднення [3, 10, 13]. 

Водоносний горизонт відкладів тортонського ярусу (N1t) займає 
значну частину площі листа L-36-ХІІ і всю територію листа L-36-ХУІІІ. 
Водовміщуючими породами є піски з великою кількістю черепашок, місцями 
переходячи в малопотужні черепашкові вапняки. Глибина залягання горизонту 
30-130 м, загальна потужність, в середньому, 10-22 

20 м із збільшенням на південь до 40 м. Води мають напір до 100 м. 
Дебіти свердловин 7-25 м

3
/годину при зниженні 2-10м. Коефіцієнти фільтрації, 

в середньому, дорівнюють 10-12 м/добу, а коефіцієнти водопровідності біля 
380-480 м

3
/добу. води горизонту мають сухий залишок 1,5 г/ дм

3
 і більше (до 

2,5 г/ дм
3
). В Приазовському районі, біля сіл Ботієво і Бабанівка, на захід від 

смт. Приазовське, розповсюдженні м’які гідрокарбонатно-хлоридні натрієві 
води, з сухим залишком менше 1 г/ дм

3
 і загальною жорсткістю 0,2-0,5 мг-

екв/дм
3
. В південній частині Мелітопольського і північній частині Приазовського 

районів, тортонський горизонт є основним, він захищений від зовнішнього 
забруднення [3,10, 13].  

Водоносний горизонт відкладів бучакської світи (P2bc) 

розповсюджений в Причорноморській западині. Водовміщуючими породами є 
континентальні, нерідко вуглисті, різнозернисті, місцями крупнозернисті піски. 
Глибина залягання в межах досліджуємої території сягає 300 м. Потужність, в 
середньому, дорівнює 20-30м. Горизонт напірний, його величина складає 50-
95 м. Середній дебіт свердловин біля 20 м

3
/годину, при зниженні біля 10 м. 

Дебіти експлуатаційних свердловин на Мелітопольському водозаборі сягають 
60-100 м

3
/годину при зниженні 20-30 м. По якості, води бучакського горизонту 

задовольняють вимоги ДСТУ «Вода питна». Сухий залишок знаходиться в 
межах від 0,4 до 1,5 г/дм

3
, а загальна жорсткість від 0,4 до 10 мг-екв/дм

3
. На 

базі горизонту організовано централізоване господарчо-питне водопостачання 
міст Мелітополь, Токмак, смт Михайлівка і всіх населених пунктів 
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розташованих в межах площі поширення основного бучакського горизонту.  
На вододілах бучакський горизонт захищений від зовнішнього  
забруднення [2, 3, 13]. 

Водоносний горизонт відкладів качинського регіояруса (P1кc) на 

досліджуємій території має широке розповсюдження. Приурочений горизонт до 
морських утворень і показаний глауконіто-кварцевими різнозернистими, слабо 
глинистими пісками. Глибина залягання горизонту збільшується з півночі на 
південь від 80 до 332 м (м. Мелітополь). Потужність горизонту коливається від 
10 до 40 м. Горизонт напірний, п’єзометричні рівні установлюються від 29 до 
37 м від поверхні землі в долині річки Молочної і от 55 до 67 м на вододілі. 
Якість води горизонту добра. Сухий залишок не перевищує 1,0 г/дм

3
, в 

більшості випадків він складає 0,6 г/дм
3
. Загальна жорсткість не перевищує  

6 мг-екв/дм
3
. Дебіти свердловин коливаються від 1 до 8 л/сек, при зниженні 

рівня від 5 до 45 м. Водоносний горизонт качинського ярусу захищений від 
зовнішнього забруднення [3, 13]. 

Переважна більшість підземних вод використовується для задоволення 
господарсько-питних (72 %), виробничих (15,1 %) та сільськогосподарських 
(11,7 %) потреб. Використання для зрошення та інших потреб в сумі становить 
1,2 % від загального обсягу використання підземних вод [1]. 

Протягом останніх років спостерігається тенденція до скорочення 
обсягів використання підземних вод на виробничі потреби, використання води 
на зрошення та інші потреби є стабільною, а коливання обсягів використання 
на господарсько-питні та сільськогосподарські потреби залежить від багатьох 
чинників і не піддається прогнозуванню [1, 15, 16, 17]. 
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