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Підземні води   
 

Ідентифікація та делінізація 
підземних водних масивів у 

річковому басейні Дніпра 



 Проект з визначення та окреслення масивів підземних вод у басейні Дніпра є 
пілотним проектом, що спрямований на впровадження європейських підходів 
до моніторингу підземних вод в Україні.  На основі узагальнення та аналізу 
значних масивів інформації стосовно геологічної будови, гідрогеологічних умов і 
техногенного навантаження на водоносні горизонти у басейні Дніпра було 
обрано масиви підземних вод, які будуть елементами управління в подальшому 
моніторингу підземних вод за басейновим принципом.  

 Враховуючи складність природних і техногенних умов та існуючий стан 
моніторингу підземних вод було обрано оптимальну кількість масивів підземних 
вод, вивчення яких дозволить достовірно відобразити кількісний та якісний стан 
підземних вод, а також тенденції його змін. 

 Результати роботи будуть використані Держгеонадрами України у процесі 
оптимізації режимної мережі, планування і проведення моніторингу підземних 
вод у басейні Дніпра. 
 

             Резюме 



 Відповідно до Технічного завдання, основними завданнями роботи за цим контрактом є: 
 - визначення й окреслення МПВ; 
 - кодування МПВ; 
 - визначення меж МПВ в електронній формі у форматі ГІС; 
 - підготовка переліку всіх підземних водних об'єктів у басейні Дніпра з кодом, назвою, розміром (км²), 

переважаючим водоносним горизонтом, суббасейновим  районом, антропогенним навантаженням на 
підземні води  (за хімією і кількістю) і пов’язаними з цим тиском  хімічними речовинами на основі наявної 
інформації та експертних суджень; 

 - підготовка стислого опису басейну Дніпра, включаючи топографію, кліматичні умови,  геологічну будову та 
гідрогеологічні умови,  важливість підземних вод для використання та для  екосистем; 

 - підготовка підсумкового тексту про МПВ у басейні Дніпра, який подається в ПУРБ  Дніпра; 
 - підготовка резюме відкритих питань, необхідно  вирішити в майбутньому; 
 - підготовка остаточного зведеного звіту з детальним описом застосовуваної методології і розглянутої 

інформації (включаючи літературу і посилання). 
   

 Результати цієї розробки будуть корисні в процесі планування моніторингу підземних вод в рамках 
формування ПУРБ Дніпра, вивченні транскордонних водоносних горизонтів, а також можуть бути 
використані для поповнення загальноєвропейської бази даних інформації щодо просторового розміщення і 
характеристик МПВ. 

 

Вступ 



Методика досліджень  

У процесі роботи над проектом було використано:  
Методологію визначення поверхневих і підземних водних масивів, 
розроблену Мінприроди України; 
Порядок здійснення державного моніторингу вод, затверджений  
Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.18 р. № 758. Керівні 
документи Стратегії спільного впровадження ЄС для ВРД: 
- Керівний документ № 2 "Ідентифікація водних масивів; 
- Керівний документ № 9 "Про впровадження геоінформаційних систем 
(ГІС)"; 
- Керівний документ № 26 "Оцінка ризиків та використання 
концептуальних моделей підземних вод". 



Спостережна мережа моніторингу на ґрунтові водоносні 
горизонти 



Спостережна мережа моніторингу на міжпластові 
водоносні горизонти 



Ландшафтно- біокліматичні зони 

У межах України довжина Дніпра становить 1121 км. Басейн знаходиться на 

території 19 адміністративних областей і  займає площу 291 400 км², що становить 

48% від загальної площі країни. Басейн Дніпра розташований у межах трьох 

субширотних біокліматичних зон – Полісся, Лісостепу і Степу. 



Зони зволоження 



Геологічна будова 



Техногенне навантаження на геологічне середовище 



Гідрогеологічні умови 

 

На території басейну Дніпра виділяється 5 гідрогеологічних регіонів першого 
порядку із притаманними їм певними особливостями геолого-гідрогеологічного 
розрізу порід та регіональними закономірностями гідрогеологічних умов: 
 

Волино-Подільський артезіанський басейн; 
 

Гідрогеологічна область Українського щита; 
 

Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн; 
 

Донецька гідрогеологічна складчаста область; 
 

Причорноморський артезіанський басейн  



Гідрогеологічне районування 



Гідрогеологічний розріз  



Зведена карта масивів підземних вод (напірні) 



Карта МПВ у четвертинних відкладах (безнапірні) 



МПВ Код МПВ 

болотні, озерно-болотні відклади голоцену UAM5.1.1Q100, UAM5.1.2Q100, UAM5.1.3Q100, 

UAM5.1.4Q100, UAM5.1.5Q100 

алювіальні відклади голоцен-еоплейстоцену UAM5.1.1Q200, UAM5.1.2Q200, UAM5.1.3Q200, 

UAM5.1.4Q200, UAM5.1.5Q200 

водно-льодовикові, льодовикові, озерно-льодовикові 
відклади середнього неоплейстоцену 

UAM5.1.1Q300, UAM5.1.2Q3 00, UAM5.1.4Q300, 

UAM5.1.5Q300 

водно-льодовикові, льодовикові, озерно-льодовикові 
відклади середнього неоплейстоцену та еолово-

делювіальні, елювіально-делювіальні відклади 

середнього-верхнього неоплейстоцену 

UAM5.1.2Q400, UAM5.1.3Q400, UAM5.1.4Q400, 

UAM5.1.5Q400 

еолово-делювіальні, елювіально-делювіальні 
відклади нижнього-верхнього неоплейстоцену 

UAM5.1.2Q500, UAM5.1.3Q500 

МПВ у безнапірних теригенних четвертинних 
водоносних горизонтах 



МПВ у напірних водоносних горизонтах  

МПВ Код МПВ 

Теригенних четвертинних UAM5.1.2Q600 UAM5.1.3Q600 UAM5.1.4Q600 UAM5.1.5Q600 

Теригенних відкладів пліоцену UAM5.1.3N100 

Теригенно-карбонатних відкладів міоцену UAM5.1.2N200 UAM5.1.3N200 

Теригенно-карбонатних відкладів сармату UAM5.1.4N300 

Теригенних відкладів олігоцену UAМ5.1.2Р100, UAМ5.1.3Р100 UAМ5.1.5Р100 

Теригенних відкладів еоцену UAМ5.1.1Р200, UAМ5.1.2Р200, UAМ5.1.3Р200, 

UAМ5.1.4Р200, UAМ5.1.5Р200 

Теригенних відкладів палеогену UAМ5.1.2Р300 UAМ5.1.3Р300 UAМ5.1.4Р300 

Карбонатних відкладів верхньої крейди UAМ5.1.2К100 UAМ5.1.4К100, UAМ5.1.5К100 

UAМ5.1.3К100 

Теригенних відкладів сеноману UAМ5.1.4К200 

Теригенних відкладів альб-сеноману UAМ5.1.1К300, UAМ5.1.2К300, UAМ5.1.3К300, 

UAМ5.1.4К300, UAМ5.1.5К3100 

Теригенних відкладів середньої юри UAМ5.1.2J100, UAМ5.1.3J100, UAМ5.1.4J100, UAМ5.1.5J100 

Теригенних відкладів тріасу UAМ5.1.2Т100, UAМ5.1.3Т100 

Теригенно-карбонатних відкладів карбону UAМ5.1.3С100 

Ефузивно-теригенних відкладів докембрію UAМ5.1.4РЄ100 

Тріщинуватої зоні кристалічних порід архей-протерозою UAМ5.1.2AR100, UAМ5.1.3AR100 UAМ5.1.4AR100 



Масиви підземних вод у напірних четвертинних відкладах 



Масиви підземних вод у теригенно-карбонатних 
неогенових відкладах 



Параметри Характеристика 

Код МПВ  UAM5.1.3N100 

Назва МПВ Пліоценовий теригенний 

Площа МПВ, км2 1923 

Геологічний індекс N2 

Літологія водовмісних порід Піски різнозернисті 

Тип водоносного горизонту: безнапірний або артезіанський Напірний  

Породи, які перекривають Суглинки, глини,  

Потужність МПВ, мін.-макс./ середня, м 2-50 

10-20 

Коефіцієнт фільтрації, k мін.-макс./ середній, м/добу 0,2-12,0 

6 

Водопровідність, km, мін.-макс./ середня, м2/добу 0,5-180 

50 

Напір ПВ, мін.-макс./ середній, м 11-36 

18 

Середньорічні коливання рівня ПВ, м 0,3-0,4 

Використання для водовідбору 10 м3/добу: так/ні Так  

Хімічний склад (мінералізація, головні аніони, катіони) Мінералізація 0,3-0,7 г/дм3,  

HCO3 Ca, Ca-Na, Mg-Na, HCO3-SO4 Mg-Na 

Основне джерело живлення Інфільтрація атмосферних опадів 

Зв'язок із поверхневими екосистемами Ні  

Тенденція РПВ Рівні стабільні 

Переважаюча діяльність людини Водовідбір  

Хімічний статус МПВ Добрий 

Кількісний статус МПВ Добрий  

Достовірність  інформації Високий  

Річні опади, мм 490-630 



Масиви підземних вод у теригенних олігоценових 
відкладах 



Масиви підземних вод у теригенних еоценових та 
палеогенових відкладах 



Масиви підземних вод  у карбонатних верхньокрейдових та 
теригенних сеноманських відкладах 



Масиви підземних вод у теригенних альб-сеноманських 
відкладах 



Масиви підземних вод у теригенних юрських, тріасових, 
теригенно-карбонатних карбонових, ефузивно-

теригенних докембрійських відкладах та зоні 
тріщинуватості архей-протерозойських відкладів 



Зведена карта масивів підземних вод (напірні МПВ) 



 Наступними кроками у плануванні моніторингу підземних вод повинні бути: 

- Завершення інвентаризації свердловин режимної мережі, підготовка пропозицій з її 

удосконалення з урахуванням басейнового принципу; 

-  удосконалення методики моніторингу підземних вод з урахуванням вимог ВРД;  

- Оновлення інформації стосовно техногенного впливу та створення відповідних карт в ГІС; 

-  Створення в ГІС карти зони  аерації та оцінка її захисних властивостей; 

- Поповнення бази даних інформації про стан компонентів довкілля, які можуть впливати на стан 

підземних вод (ґрунтів, донних відкладів водотоків та водойм тощо); 

-  Залучення та опрацювання інформації по експлуатаційних водозаборах, що видобувають не 

менше 100 м3/добу. 

 Повноцінне функціонування моніторингу підземних вод можливе лише за умови його 

адекватного фінансування. 

 

Першочергові питання, що 
потребують вирішення 



 
Thank you for your attention! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дякую за увагу! 
 
 


