
2.2. Підземні води. 

2.2.1 Особливості гідрогеологічних умов. 

Басейн р. Дністер включає три гідрогеологічні райони: гідрогеологічну 

провінцію складчастої області Українських Карпат, Волино-Подільський 

артезіанський басейн, область тріщинних вод Українського щита. 

У гідрогеологічної провінції складчастої області Українських Карпат по 

геоструктурним особливостям виділяються два гідрогеологічні райони другого 

порядку: Предкарпатський артезіанський басейн і гірська складчаста область 

Карпат. 

Гідрогеологічний район гірської складчастої області Карпат 

характеризується складнимигідрогеологічними умовами. Ресурси підземних 

вод відносяться до локально розповсюдженого водоносного горизонту в 

алювіальних четвертинних відкладеннях, а такождо спорадично обводнених 

флішових відкладів, для яких характерна нерівномірна і низька обводненість. 

Гідрогеологічний розріз Передкарпатського артезіанського басейну 

представлений слабопроникними глинистими неогеновими відкладеннями, на 

яких залягають водоноснічетвертинні відкладення заплав і надзаплавних терас 

річок Стрия, Бистриці, Чечва, Лукви, Свічі. До цих відкладень приурочений 

основний і єдиний в межах басейну водоносний горизонт в четвертинних 

відкладах. 

Гідрогеологічний розріз Волино-Подільського артезіанського басейну 

представлений потужної моноклінально залягаючою товщею осадових 

мезокайнозойських відкладень. Характерною особливістю басейну є 

відсутність регіонально витриманих слабко проникних шарів. Винятком є 

слабкопроникний шар зони кольматації мергельно-крейдяних відкладень 

верхньої крейди, який, не дивлячись на велику кількість ділянок його розмиву, 

присутній на всій площі поширення відкладень. У межах басейну виділяються 

такі, що мають значення для централізованого водопостачання, водоносні 

горизонти у відкладах: четвертинних, середньоміоценових, сарматських, турон-

маастрихтських, сеноманских, верхньодевонських, нижньо-среднедевонських, 

силурийських і вендських. 

В межах області тріщинних вод Українського щита виділяються основні 

водоносні горизонти в відкладеннях сарматського ярусу міоцену, а також в 

тріщинуватої зоні кристалічних порід докембрію. Водоносний горизонт в 

сарматських відкладах поширений в північно-східній частині басейну Дністра 

(верхів'я річок Мурафи і Мурашки). Водовмещаючі відклади представлені 

карбонатними породами, перекритими одновіковими глинами.Водоносний 

горизонт в тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію поширений в 

долинах річок Мурафи і Мурашки, а також прилягаючих вододілах. Перекрито 

водоносний горизонт слабко проникними відкладами палеогенового, 

неогенового і четвертинного віку. 

 

2.2.2 Значні антропогенні навантаження на підземні води. 

У РБР Дністра налічується 485 існуючих і потенційних джерел 

забруднення підземних вод, з них (за видом діяльності): 286 об'єктів належать 

промисловості, 153 об'єкти - житлово-комунальному господарству, 46 об'єктів – 

сільському господарству. 



Житлово-комунальне господарство 

До істотних джерел хімічного і мікробіологічного забруднення ґрунтових 

вод відносяться негерметичні системи водовідведення (каналізація), особливо 

напірні. Забруднення різноманітними органічними і мінеральними речовинами 

пов'язано перш за все зі стічними водами промислово-міських агломерацій і 

сільськогосподарських територій.  

Промисловість 

У забрудненні підземних вод РБР Дністра найбільш високий відсоток 

належитьпромисловості, особливо підприємствам нафтовидобувної і 

нафтопереробних галузей промисловості. Основні ареали забруднення 

приповерхневих відкладів та ґрунтових вод вуглеводнями спостерігаються в 

районах нафтовидобутку - на ділянках нафтогазовидобувних свердловин, 

нафтопереробних заводів, складів пально-мастильних матеріалів і 

накопичувачів промислових відходів (нафтошламів) в містах Івано-Франківськ, 

Долина, Надвірна, Дрогобич, Борислав,селах Біла, Ягільниця, Яворів, 

Іванівка.Потенційними джерелами забруднення підземних вод РБР Дністра 

єхвостосховища підприємств енергетичної (золо-, шлако, гідровідвалів) і 

хімічної (хвостосховища і шламонакопичувачі) галузей промисловості. Такі 

об'єкти разташовані в районі міст Бурштин, Калуш, Стебник, Новий Розділ, сіл 

Ямниця та Градениці. 

З міоценовими соленосними відкладеннями Передкарпаття пов'язана 

розробка родовищ калійних і калійно-магнієвих солей. Основні ареали 

забруднення ґрунтових вод хлоридами спостерігаються в районі розташування 

хвостосховищ підприємствз видобутку і збагачення калійних і калійно-

магнієвих руд в містах Стебник та Калуш. 

Небезпечні хімічні речовини, що містяться у відходах хвостосховищ 

недіючого підприємства з видобутку і збагачення сірчаних руд, є джерелами 

забрудненняпідземних вод в районі міста Новий Розділ. 

Сільське господарство 

Факторами антропогенного навантаження є водогосподарська діяльність 

та інтенсивна хімізація сільгоспугідь. Джерелами локального і найбільш 

інтенсивногозабруднення підземних вод є ставки-накопичувачі тваринницьких 

стоків, поляфільтрації підприємств по переробці сільськогосподарської 

сировини. Осередки забруднення водоносних горизонтів в четвертинних і 

неогенових відкладах нітратами, нітритами, амонієм, кислотами 

спостерігаються на поляхфільтрації і ставках-накопичувачах стоків заводів з 

виробництва цукру в містах Городенці, Бучачі та Городку, а також 

тваринницьких комплексах в місті Бучачі таселі Анадоли.(табл.2.9). 

 

Таблиця 2.9  

Існуючі і потенційні джерела забруднення підземних вод РБР Дністра 

України 
Вид діяльності/ 

Об᾿єкти 

Житлово-

комунальне 

господарство 

Промисловість Сільське 

господарство 

Всього 

Кількість об’єктів 

Відвали 0 1 0 1 



Звалища твердих 

відходів 

85 26 0 111 

Нафтобази та 

склади пально- 

мастильних 

матеріалів 

0 23 0 23 

Ставки- 

накопичувачі 

стоків 

7 96 28 131 

Хвостосховища 0 32 1 33 

Сховища газу 0 4 0 4 

Очисні споруди 10 8  18 

Склади 

мінеральних 

добрив і 

отрутохімікатів 

0 0 17 17 

Викиди стічних 

вод 

51 0 0 51 

Кар’єри 0 8 0 8 

Забруднення 

території під час 

розвідки і 

розробки 

родовища 

корисних копалин 

0 Солі- 14; 

Сірка-16; 

вуглеводні - 35 

0 65 

Всього об᾿єктів 153 286 46 485 

 


