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УДК 556.32:556.364 

Геннадій Тамбовцев, Ніна Тис 

(Мелітополь, Україна) 

 

ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД 

УКРАЇНИ 

 
На основі науково-технічної літератури автори мали спробу 

розглянути гідрогеологічні умови формування підземних вод основних 

гідрогеологічних районів України. Встановлено, що вони відрізняються за 

сукупністю основних природних факторів, які визначають закономірності 
формування, розподілу, складу і умов експлуатації підземних вод. 

Ключові слова: гідрогеологічні умови, водоносний шар, підземні води, 

корисні копалини, артезіанський басейн. 

On the basis of scientific and technical literature, the authors attempted to 
consider the hydrogeological conditions for the formation of underground water in 

the main hydrogeological regions of Ukraine. It is established that they differ in a 

set of basic natural factors that determine the patterns of formation, distribution, 

composition and conditions of exploitation of groundwater. 
Key words: hydrogeological conditions, aquifer, underground waters, 

minerals, artesian basin. 

 

Підземні води є одним з найважливіших об’єктів надр. Вони мають 
стратегічне значення як надійне та якісне джерело питного водопостачання 

населення. Крім того, підземні води є джерелом лікувальної, 

теплоенергетичної та гідромінеральної сировини [14, с. 62-66; 17, с.  202-206; 

21,с. 39-41]. 
Підземні води належать до корисних копалин загальнодержавного 

значення. Вони мають подвійну природу: з одного боку, це рухома корисна 

копалина, яка циркулює в гірських породах і її використання потребує 

видобутку з надр, а з другого – це частина загальних водних ресурсів планети, 
яка активно взаємодіє з поверхневими водами, атмосферою та іншими 

компонентами природного середовища. У зв’язку з цим, ресурси підземних 
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вод та їх експлуатаційні запаси залежать не тільки від геолого-

гідрогеологічних, але й від фізико-географічних факторів та антропогенних 

факторів, які змінюють умови живлення підземних вод, їх якість та 

можливості видобутку і використання [6, с. 59-62; 8, с. 91-103; 15, с. 159-162;]. 
Розподіл підземних вод по території України обумовлений геологічною 

будовою та історією природного розвитку різних її частин (рис. 1). Це 

відокремлені та відмінні один від одного гідрогеологічні регіони, різні за 

віком, складом і умовами залягання утворень, що їх складають. Вони 
відрізняються за сукупністю основних природних факторів, які визначають 

закономірності формування, розподілу, складу і умов експлуатації підземних 

вод [2; 18; 20]. 

 

Рис. 1.  Гідрогеологічне районування території України [2] 

 

Гідрогеологічні райони першого порядку охоплюють найбільші 
геоструктури України та включають: 

Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн розташований у 

північно-східній частині України у межах Дніпровсько-Донецької западини 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 

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 

http://minerals-ua.info/wp-content/uploads/2017/04/0001.jpg
http://minerals-ua.info/wp-content/uploads/2017/04/0001.jpg
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собою і поверхневими водами через слабопроникні шари порід. На більшій 

частині території існують сприятливі умови формування прогнозних ресурсів і 

живлення підземних вод. Зона інтенсивного водообміну коливається від 300 до 

700 м [1, с. 161-173; 2; 20]. 
Волино-Подільський артезіанський басейн розташований на заході 

України в межах Волино-Подільської плити, 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 характеризується 

сприятливими умовами формування прогнозних ресурсів підземних вод і 

наявністю в ньому водозбагачених прісних водоносних горизонтів, які 

складають потужну зону (на півночі і сході до 1 км і більше. Особливою 
відзнакою басейну є наявність широко розвинутої системи водоносних 

горизонтів, які практично не відокремлені один від одного потужними 

водотривами і 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 [2; 19, с. 120-130]. 

Причорноморський артезіанський басейн розташований в південній 

частині України і охоплює території Одеської, Миколаївської, Херсонської 
областей, західної половини Запорізької області та частину Рівнинного Криму. 

Більша частина басейну приурочена до Причорноморської западини, степової 

частини Кримського півострова, яка 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. 

Регіон належить до зони недостатньої зволоженості і живлення підземних вод. 
Зона активного водообміну збільшується з півночі на південь від 50 до 

300 м [4, с. 91-103; 5, с. 39; 7,с. 21; 9, с. 32; 13, с. 170].  

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 та південно-східну 

частину Харківської областей. Зона зчленування Донбасу і Дніпровсько-

Донецької западини відзначається складними гідрогеологічними умовами 
формування підземних вод (невитриманість по площі і в розрізі водоносних 

пластів). Регіон характеризується посушливим кліматом та інтенсивним 

освоєнням підземних вод, а також суттєвим впливом шахтного водовідливу, 

який посилює перетоки між різними водоносними горизонтами, активізує 
дренаж підземних вод. Зона активного водообміну у різних частинах регіону 

змінюється від 100 м до 300 м і більше [2; 12; 18; 20]. 

Область тріщинних вод Українського щита розташована в 

центральній частині України у межах великого підняття стародавнього 
кристалічного фундаменту і охоплює територію Житомирської, Вінницької, 

Кіровоградської, східну частину Хмельницької, південні частини Київської і 
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Дніпропетровської, південно-західну частину Черкаської, північні окраїни 

Одеської і Миколаївської, а також північно-східну частину Запорізької 

областей. Гідрогеологічні умови накопичення і циркуляції підземних вод у 

басейні несприятливі для формування значних об’ємів водних ресурсів, 
обводнення водоносних порід по площі і на глибину вкрай нерівномірне. 

Підземні води містяться, як у тріщинуватій зоні кристалічних порід 

докембрію, так і у осадових відкладах, що виповнюють заглиблення у 

кристалічному фундаменті. Зона активного водообміну підземних вод складає 
100-150 м. Тріщинуваті породи розвинуті повсюдно, але вони відзначаються 

різним ступенем тріщинуватості, що обумовлює нерівномірне обводнення. 

Водоносність осадових відкладів, які розвинуті переважно на вододільних 

територіях, має локальний характер. Ці породи характеризуються 
неглибоким заляганням, що нерідко призводить до погіршення якості 

підземних вод [2; 3, с. 83-93; 10, с. 42; 11, с. 45; 13, с. 170-181; 16, с. 13-15]. 

Гідрогеологічна провінція складчастої області Гірського Криму 

розташована в південній частині Кримського півострова і приурочена до 
мегантиклінорію Гірського Криму, охоплюючи гірську частину Автономної 

Республіки Крим. Гідрогеологічні умови регіону досить складні, що 

обумовлено складчастим характером геологічного розрізу та й широким 

розвитком карстових зон, які активно дренують верхню товщу порід та 
посилюють підземний стік. Значна дренованість, слабка трищінуватість, малі 

площі розвитку водоносних порід при невеликій кількості опадів та 

значному випаровуванні, не сприяють накопиченню значних ресурсів 

підземних вод [2; 18; 20]. 

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 

характеризується складними гідрогеологічними умовами, що обумовлено 

значною різноманітністю особливостей геоморфологічної та геолого-

структурної будови. Для водоносних горизонтів характерна невитриманість 
поширення, складність взаємовідношень у розрізі та нерівномірність 

обводнення у плані. Наявність соленосних і глинистих утворень у 

Прикарпатському прогині, розчленування рельєфу, структурна порушеність і 

низькі фільтраційні та ємкісні властивості порід не сприяють накопиченню в 
даній провінції значної кількості підземних вод, незважаючи на те, що регіон у 

цілому є найбільш зволоженим в Україні [2; 18; 20]. 
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