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рення сфер її застосування, необхідним є довивчення 
та підрахунок ресурсів пісків Завалівського родовища. 

6. Глини та суглинки становлять основний відсоток 
порід розкриття, характеризуються високими технологі-
чними показниками і потребують вивчення економічної 
доцільності їх селективної розробки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ЗАВАЛЬЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГРАФИТА 
Завальевское месторождение эксплуатируется на данном этапе как комплексный объект. Традиционно на месторождении разра-

батываются графитовые руды. В качестве сопутствующих полезных ископаемых используются только кварциты и чарнокиты, 
складируются гранатовые руды. Остальные сопутствующие компоненты изученны недостаточно. Это глины и суглинки, пески, 
минеральные краски, продукты обогащения графитовых руд, яшмы, халцедониты, которые стали распространенными на месторо-
ждении. Необходимо провести их доизучение с целью селективной выемки при дальнейшей разработке месторождения. 
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PROSPECTS FOR THE USE OF THE RESOURCE BASE ZAVALLYA GRAPHITE DEPOSITS 
Zavallya deposit exploited at this stage as a complex object. Traditionally the field developed graphite ore. Аs related components used only 

charnockites and quartzites, stored garnet ore. Other related components studied not enough. These clays and loams, sands, mineral paint, 
graphite ore beneficiation products, jasper, that came on the field expanded greatly. It is necessary to hold them to study for selective extraction in 
the further development field. 
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СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ МАРГАНЦЮ:  

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ 
 
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.А. Михайловим) 
 
Незважаючи на величезні запаси марганцю, Україна імпортує у десятки разів більше марганцевих руд, ніж експортує. 

Шляхами вирішення цієї проблеми є пошук власних альтернативних джерел рентабельних марганцевих руд та впрова-
дження на виробництві новітніх технологічних схем збагачення руд. Проаналізовано український та світовий ринок марга-
нцю, виділені основні проблеми мінерально-сировинної бази марганцю України. 

 
Вступ. Україна є однією із провідних країн у світі за 

споживанням та виробництвом марганцевої продукції 
(феромарганець, силікомарганець, металічний марга-
нець та ін.). За кількістю всіх розвіданих запасів марган-
цевих руд Україна займає друге місце у світі (після Пів-
денно-Африканської Республіки) і перше місце серед 
країн Європи. Але більша частина запасів України скла-
дається з відносно бідних карбонатних руд (близько 
80%), де середній вміст марганцю складає 20,7% і лише 
невелика частина запасів – порівняно легко збагачува-
льні оксидні руди (15,8%) та оксидно-карбонатні (7,7%), 
де вміст марганцю, відповідно, складає 28,6% та 25%. 
Середній вміст металу в усіх балансових запасах Украї-
ни складає 23,9%, тоді як в інших країнах видобувають 
руди із вмістом марганцю 35-62% (найчастіше – 40-45%). 
Концентрати оксидних руд України містять 37-45% мар-
ганцю, карбонатних – тільки 29-31%. На закордонних 
заводах виробляють концентрати з вмістом марганцю не 
нижче 48-50% [4, 5, 6]. Саме ці об'єктивні проблеми укра-

їнської МСБ марганцю зумовлюють невисоку конкурен-
тоспроможність вітчизняної марганцеворудної промис-
ловості, особливо у зв'язку з випереджаючим відпрацю-
ванням запасів відносно багатих оксидних руд. Тому го-
ловною проблемою є об'єктивна геолого-економічна оці-
нка української мінерально-сировинної бази (МСБ) мар-
ганцю з урахуванням світових чинників і розробка шляхів 
її подальшого розвитку. 

Мета роботи. Метою даної роботи є об'єктивна оці-
нка мінерально-сировинної бази марганцю в умовах 
світової фінансової та економічної кризи 2008-2012 рр, 
завданням – аналіз світового ринку марганцю та основ-
них тенденцій його розвитку, відзначення головних на-
прямків першочергових досліджень та їх цілей.  

Для оцінки динамічних процесів та тенденцій на ри-
нках необхідно провести: 

 аналіз сировинної бази марганцю України та світу; 
 визначення динамічних показників темпів вироб-

ництва та споживання марганцю. 
© Антаков Є., 2013
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Виклад основного матеріалу. Марганець викорис-
товується головним чином у чорній металургії: майже 
95% – для розкислення і десульфуризації сталі і чавуну 
та на додатки у спеціальні сталі, а також для отримання 
різноманітних сплавів кольорових металів, створення 
антикорозійних покриттів. У вигляді сплавів із залізом 
(феромарганець) і кремнієм (силікомарганець) викорис-
товується у виробництві рейкової та конструкційної ста-
лей. Широке застосування в промисловості знаходять 
манганати (сплави марганцю, нікелю, міді, що мають 
високий електричний опір), а також марганцевмісні брон-
зи, сплави для комп'ютерних елементів пам'яті тощо. 
Значно меншою мірою (не більше 5%) марганець засто-
совується в електротехнічній промисловості для вироб-
ництва гальванічних елементів, у виготовленні скла та 
олив, барвників, у медицині. Оксиди марганцю, крім того, 
використовуються як каталізатори та окиснювачі [13]. 

Питання аналізу стану мінерально-сировинної бази 
марганцю висвітлені у ряді монографій та статей [4; 10, 
с. 153; 11, с. 76-83.; 12]. Натомість, проблеми економічної 
геології вивчені мало [2;3; 8, с. 143-151]. У статті "Про-
блеми геолого-економічної оцінки мінерально-
сировинної бази України" [9, с. 8-14] детально визначені 
геолого-економічні проблеми МСБ марганцю України, 
однак, аналіз закінчується 2009 р. Ця стаття в багатьох 
аспектах є логічним продовженням вищезазначеної, у 
ній наведені останні дані і проаналізовано стан та роз-
виток МСБ марганцю у 2008-2012 рр. 

Обсяг світових запасів марганцевих руд за оцінками 
USGS на початок 2011 р склав 647 млн т. Світові запаси 
по країнах розподілені у наступних співвідношеннях: на 
долю України припадає 22% запасів, на долю ПАР – 
19%, Бразилії – 17%, Австралії – 14%, Індії – 9%. Менше 
9% світових запасів містять Габон, Китай, Мексика [15]. 

Основні потужності з обробки марганцевих руд і ви-
робництва концентратів, що містять марганець, знахо-
дяться в Китаї, який у загальносвітових показниках має 
частку у 35%. Останні три роки виробничі потужності 
Китаю залишалися незмінними. У цілому об'єми світо-
вих потужностей з виробництва марганцевої сировини у 
2010 р збільшилися на 5% до 57,3 млрд т. Основне збі-
льшення потужностей можна відмітити по країнах Азії 
(крім Китаю) на 29% та М'янмі на 67%. Зниження поту-
жностей відбулося в Америці і країнах Європи на 2%. 
За оцінками аналітиків International Manganese Institut 
(IMnI) [13], у 2011 р обсяги потужностей з видобутку 
марганцю збільшились на 4% до 59,3 млн т. 

Споживання марганцевої руди напряму залежить 
від обсягів виробництва сталеливарної промисловості, 
що стабільно зростали до 2008 р, але з другої половини 
2008 р різко впали через зниження попиту на марганце-
ву руду, силікомарганець та феромарганець. 

Світовий видобуток марганцевої руди стабільно 
зростав протягом останнього десятиліття. Слід зазна-
чити, що світовий видобуток марганцевої руди, після 
різкого падіння у кризовому 2009 р, у 2010-2011 рр де-
монстрував зростання та у 2011-2012 рр обсяги світо-
вого видобутку руди на 2 млн т перевершили цифри 
докризового 2008 р, що є позитивною тенденцією. Сві-
тове виробництво силікомарганцю також показувало 
стабільне зростання, обсяг виробництва у 2011 р вже 
перевищив аналогічний обсяг у докризовому 2008 р. 
Такі тенденції світового ринку дають Україні кращі шан-
си на експорт марганцевої продукції за кордон, але по-
рівняно низька якість вітчизняних руд і високі затрати 
на переробку переважаючих карбонатних руд обумов-
люють необхідність пошуку нових джерел марганцевої 
руди та збільшення ефективності інвестицій [15]. 

 
Таблиця  1  

Світовий видобуток марганцевої руди (за даними United States Geological Survey) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

12,6 млн т 14 млн тон 11 млн т 13,9 млн т 16 млн т 16 млн т 
 

Станом на 01.01.2012 р Державним балансом запа-
сів корисних копалин на території України враховують-
ся запаси Нікопольського, Федорівського, Велико-
Токмацького родовищ та техногенного родовища 
"Шламосховище ім. Максимова". Сумарні балансові 
запаси марганцевих руд складають за категоріями 
А+В+С1 – 2192212,69 тис т, кат. С2 – 197272,9 тис т. 
Позабалансові запаси підраховані у кількості 
59 942,0 тис т. Крім того, в охоронному цілику (кат. 
А+В+С1) – 20 392,0 тис т, кат. С2 – 222,0 тис т. Видобу-
ток за 2011 р склав 3415,21 тис т, втрати – 417,0 тис т. 

У цілому по Україні, порівняно з 2010 р, запаси марга-
нцевих руд категорії А+В+С1 зменшилися на 3797,6 тис т. 

У 2011 р розроблялося 5 шахтних та 8 кар'єрних по-
лів Нікопольського родовища двома гірничо-
збагачувальними комбінатами. У Східній частині Ніко-
польського родовища видобувні роботи проводилися 
ВАТ Марганецьким ГЗК, в Західній – ВАТ Орджонікі-
дзевським ГЗК. Збагачення видобутих у 2011 р руд 
здійснювалося на чотирьох збагачувальних фабриках 
Грушевські (І та ІІ), Чкаловській і Олександровській. 

Наприкінці 2012 р у пресі з'явилися повідомлення 
про те, що найбільший китайський виробник електролі-
тичного марганцю HCHI Group (Hubei Changyang 
Hongxin Industrial Group) зацікавився розробкою Вели-
ко-Токмацького родовища у Запорізькій обл, за інфор-
мацією юридичної компанії, що є консультантом для 
китайського інвестора. "Запланована виробнича потуж-
ність видобутку марганцевої руди – близько 5 млн т на 
рік, виробництва електролітичного марганцю – близько 

200 тис т на рік. Загальний об'єм інвестицій перевищить 
1 млрд доларів. Проект розрахований на поетапне вве-
дення протягом 20 років" – говориться у повідомленні 
юридичної компанії [17]. 

Нагадаємо, що загальні запаси Велико-Токмацького 
родовища складають 1 726,6 млн т, підтверджені – 
1 578,2 млн т; середній вміст Mn у рудах (у %): оксидні 
– 31,0; оксидно-карбонатні – 27,2; карбонатні – 23,4. 
головні типи руд на родовищі оксидні, оксидно-
карбонатні та карбонатні, останні переважають (87%). 
Навіть незважаючи на порівняно низькоякісні руди (від-
носно невеликий вміст марганцю та переважання важ-
козбагачуваних карбонатних руд) китайський інвестор 
готовий вкладати інвестиції в Велико-Токмацьке родо-
вище. Це пов'язано, в першу чергу, зі зростаючим попи-
том на дану сировину на Китайському ринку та висна-
женням власних родовищ марганцю. 

В Україні у 2010 р загальні обсяги виробництва мар-
ганцевого концентрату зросли на 71% порівняно з обся-
гами 2009 р до 1,59 млн т. Виробництво марганцевих 
феросплавів також збільшилося у 2010 р на 120% (по-
рівняно з 2009 р) для феромарганцю, на 27% – для си-
лікомарганцю і на 4% для електротермічного металіч-
ного марганцю. Нікопольський завод феросплавів ви-
робив 704 600 т силікомарганцю та 210 600 т феромар-
ганцю, на 21% та 170% відповідно більше, ніж у 2009 р. 

Запорізький завод феросплавів виробив у 2010 р 
152 100 т силікомарганцю, 69500 т феромарганцю, 
152100 т електротермічного металічного марганцю, на 
32%, 32% і 4% відповідно більше, ніж у 2009 р. 
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Виробництво силікомарганцю на Стахановському 
заводі феросплавів збільшилося до 83 700 т, що на 
91% більше порівняно з 2009 р [16]. 

У 2011 р українські ГЗК скоротили виробництво мар-
ганцевої сировини порівняно з 2010 р на 30,5% до 
1,349 млн т. 

У січні-листопаді 2012 р українські ГЗК скоротили 
виробництво марганцевої сировини порівняно з анало-
гічним періодом минулого року на 13,5% до 1,087 млн т.  

Так, за 11 місяців 2012 р Марганецький ГЗК скоро-
тив виробництво марганцевого концентрату на 3,1% до 
658,9 тис т. 

У той же час Орджонікідзевський ГЗК за вказаний 
період збільшив виробництво марганцевого концентра-
ту на 36,7% до 304,4 тис т, але скоротив виробництво 
марганцевого агломерату на 65,1% до 123,4 тис т. 

Нагадаємо, що у 2011 р українські ГЗК скоротили 
виробництво марганцевої сировини порівняно з 2010 р 
на 30,5% до 1,349 млн т. [16]. 

Таким чином, обсяги виробництва марганцевої проду-
кції українськими ГЗК у 2010 р зросли порівняно з 2009 р 
на 71%, у 2011 р скоротилися порівняно з 2010 р на 
30,5%, у 2012 р знов скоротилися порівняно з 2011 р на 
13,5%. Як бачимо, з 2010 р після різкого збільшення обся-
гів виробництва останні 2 роки спостерігається скорочення 
потужності українських ГЗК. Як видно на рис. 1, 2, 3, украї-
нська сталеливарна промисловість компенсує нестачу 
власної сировини збільшенням імпорту, що є дуже негати-
вним фактором для конкурентоспроможності вітчизняної 
марганцеворудної промисловості та негативно впливає на 
сальдо торгівельного балансу держави. Ці економічні тен-
денції останніх років ще гостріше підіймають питання по-
шуку нових джерел власного марганцю та збільшення 
ефективності розробки українських родовищ. 

За даними Держкомстату, Україна імпортує значно 
більше руд та марганцевих концентратів, ніж експортує. 
Основними країнами-імпортерами для України є Габон, 

Гана, Південна Африка, Казахстан, Бразилія, Австра-
лія. Україна експортує руди до Росії (2 тис т за 2010 р, 
71 т за 2011 р), Чехії (6,8 тис т за 2010 р), Румунії 
(34 тис т у 2011 р), США (34 тис т за 2010 р), Грузії 
(35 тис т за 2011 р) (рис. 1, 2, табл. 1). 

На рис. 3 ілюструється пряма залежність від світо-
вого виробництва сталей (в яких марганець є одним з 
основних компонентів) та експортом марганцевих руд з 
України. Це ілюструє взаємозалежність вітчизняного та 
світового ринків і дає змогу краще розуміти тенденції та 
зв'язки цих ринків. 

У сучасному виробництві феросплавів переважає 
виробництво з концентратів окисних руд. Концентрати 
карбонатних руд мають обмежене використання через 
їхній високий вміст кремнезему. Але зменшення запасів 
окисних руд призводить до все більшого використання 
карбонатних, що ставить проблему пошуку більш ефек-
тивних схем їхнього збагачення. Основними завдання-
ми збагачення руд є зменшення кількості фосфору 
(дефосфорація), кремнезему та збільшення частки ма-
рганцю ц концентраті. Найбільш ефективною процеду-
рою збагачення є промивка, у результаті якої доля мар-
ганцю у руді збільшується у 1,7–2.0 рази, а кремнезема 
зменшується у 2,5–2,7 рази порівняно з вихідною ру-
дою. При зменшенні крупності дроблення вихідної руди 
з 50< до 25 і 8 мм збільшується вихід рудних шламів 
відповідно на 2,6 і 5,4% при одночасному збільшенні у 
них масової частки марганцю на 1,3–1,6%. На даний 
час існують нові технологічні схеми збагачення руд [1, 
7]. Проте, за даними [1], механічні схеми збагачення 
марганцевих руд, що наразі застосовуються на вироб-
ництві, не дають змоги знизити вміст фосфору у конце-
нтраті до необхідного значення, через це більш перспе-
ктивним є електрометалургійний спосіб дефосфорації 
марганцеворудної сировини [1]. Також існують техноло-
гії, що використовують магнітну сепарацію та вилугову-
вання при збагаченні марганцевих руд [7]. 
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Рис. 1. Динаміка експорту-імпорту марганцевих руд у вартісному вимірі 
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Рис. 2. Динаміка експорту-імпорту марганцевих руд у кількісному вимірі 
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Таблиця  2  
Порівняння експорту та імпорту в Україні марганцевої руди 

Експорт Iмпорт 
Рік 

Кількість(тон) Вартість, тис.дол.США Кількість(тон) Вартість, тис.дол.США 
2008 61037,0 5536,3 2003390,5 1517772,3 
2009 10822,9 950,8 885846,5 374072,3 
2010 121185,7 12802,8 1297934,2 649760,4 
2011 136695,9 19099,5 1204411,8 496851,7 
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Рис. 3. Порівняння світового виробництва сталей з експортом марганцевої руди з України за 2008–2011 рр. 

 
Геолого-економічні проблеми марганцеворудної 

МСБ України. 
Як відомо, на сьогоднішній день перед марганцево-

рудною галуззю України стоїть низка серйозних проблем, 
які можуть негативно вплинути на обсяги видобутку та 
виробництва марганцю, її конкурентоспроможність на 
світовому ринку тощо. Ці негативні тенденції обумовлю-
ються як власне проблемами МСБ України (низька якість 
руд відомих родовищ, низький вміст марганцю в рудах, 
перевагою низькоякісних карбонатних руд над якісними 
оксидними та змішаними тощо), так і негативними тен-
денціями на світовому ринку марганцю, що обумовлю-
ються, в основному, світовою економічною кризою. Та-
кож, за даними [9], вітчизняна МСБ марганцевих руд ха-
рактеризується значним перевищенням категорій проми-
слових запасів над прогнозними та перспективними ре-
сурсами. В теорії виснаження мінеральних ресурсів ви-
падки, коли співвідношення P1+P2+P3 / A+B+C менше 1, 
розглядаються як приклади кількісного виснаження найя-
кіснішої частини родовищ корисних копалин. Так, спів-
відношення запасів карбонатних (середній вміст марган-
цю становить 31%) і оксидних (23,4%) марганцевих руд 
вітчизняної МСБ становить 6:1, а співвідношення кілько-
сті ресурсів і розвіданих запасів становить 0,2. 

Однак, незважаючи на наявні проблеми, світовий 
ринок марганцю показує в останні роки (2010-2012 рр) 
стале зростання, збільшується видобуток марганцевих 
руд, але, слід зазначити, що ціни на марганцеву сиро-
вину коливаються, не показуючи стабільного зростання. 
Однак, об'єктивні проблеми МСБ марганцю України не 
зникають (проблеми використання карбонатних марга-
нцевих руд, технології їхньої переробки з невисокою 
рентабельністю тощо), що обумовлює актуальність 
проведення геолого-економічних досліджень за наступ-
ними основними напрямками: 

 аналіз потреб України в марганцеворудній сиро-
вині для металургії та існуючих способів їхнього забез-
печення з урахуванням кон'юнктури світового ринку; 

 визначення та оцінка природно-ресурсних перед-
умов видобутку марганцеворудної сировини в України 

за геолого-економічними характеристиками запасів і 
прогнозних ресурсів марганцю; 

 аналіз мінералого-геохімічних особливостей різ-
них типів марганцевих руд; 

 оцінка технологічних передумов видобутку і збага-
чення марганцеворудної сировини з урахуванням голо-
вних тенденцій модернізації технологічних процесів у 
металургії та сучасних економічних умов в Україні; 

 огляд сучасних підходів та методик економічної 
оцінки родовищ корисних копалин та їхня адаптація до 
родовищ марганцеворудної сировини України; 

 виділення показників, які характеризують тенден-
ції розвитку ринку мінеральної сировини, і дають мож-
ливість прогнозувати розвиток ринку; 

 виділення геолого-економічних критеріїв, що впли-
вають на ефективність ГРР, на прикладах відкритих та 
розвіданих у радянські часи родовищ через аналіз їхньої 
рентабельності впродовж розробки та встановлення 
ефективності інвестиції в залежності від геолого-
економічних показників (геолого-промислового типу руд, 
кількості запасів, технологічних властивостей руд тощо); 

 розробка методики вартісної оцінки родовищ та 
рудопроявів на ранніх стадіях ГРР, що дасть змогу за 
аналізом відомих на ранніх стадіях ГРР геолого-
економічних показників встановити приблизну рентабе-
льність об'єкту та доцільність подальшого інвестування 
в подальшу розвідку та розробку. 

Висновки. 
1. В останні роки український марганцеворудний та 

феросплавний ринки показують негативну динаміку. В 
аспекті взаємопов'язаності світового та українського 
ринків марганцю ця тенденція діє змогу в майбутньому 
збільшити видобуток та експорт українських концентра-
тів та феросплавів, за умови знаходження рентабель-
них джерел марганцю та способів їхньої ефективної 
переробки (в першу чергу, карбонатних руд). 

2. Низка основних проблем марганцеворудної галузі 
України (низька якість руд, велика собівартість їх збага-
чення тощо) призвели до значного переважання імпор-
ту марганцевих руд в Україну над експортом. Цей про-
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цес негативно впливає на сальдо торгівельного балан-
су країни. Для вирішення цієї проблеми потрібен пошук 
альтернативних власних джерел марганцевої руди та 
впровадження на виробництві ефективних технологій 
переробки та збагачення марганцевих руд. 

3. Одним з найперспективніших напрямків може бу-
ти розробка техногенних родовищ (шламосховищ), що є 
джерелами відносно якісних руд на марганець та супу-
тні компоненти. Також розробка техногенних родовищ 
вирішує екологічні проблеми. У світовій практиці є при-
клади переробки вторинних ресурсів, які містять 9-15% 
марганцю, а також супутні компоненти (золо-
то,срібно,рідкісні метали тощо). Масова частка марган-
цю в Українських шламосховищах складає 10,5–17,6%. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО И УКРАИНСКОГО РЫНКА МАРГАНЦА:  
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

Несмотря на огромные запасы марганца, Украина импортирует в десятки раз больше марганцевых руд, чем экспортирует. Путем 
решения этой проблемы является поиск собственных альтернативных источников рентабельных марганцевых руд и внедрение на 
производстве новых технологических схем обогащения руд. Проанализированы Украинский и мировой рынок марганца, выделены 
основные проблемы минерально-сырьевой базы марганца Украины. 
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THE CURRENT STATE OF WORLD AND UKRAINIAN MARKET OF MANGANESE:  
MAJOR PROBLEMS AND TRENDS 

Despite the huge reserves of manganese, Ukraine imports is ten times more manganese ore than exports. Solutions to this problem is to find 
their own alternative cost-effective manganese ore and the implementation of new technological scheme of ore enrichment. Ukrainian and world 
markets of manganese were analyzed, the main problems of Ukrainian mineral resource base manganese were identified. 
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АНАЛІЗ ПРИЧИН ЗБІЛЬШЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАЛІЗА  
У ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ ВОДОЗАБОРІВ МІСТА ШЕПЕТІВКА 

 
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. О.Є. Кошляковим) 
 
Шляхом аналізу хімічного складу підземних вод встановлено джерела найбільш імовірного надходження заліза до водо-

заборів м. Шепетівка Хмельницької області, що дозволило з достатньою достовірністю визначити форми перебування 
заліза в підземних водах та запропонувати найбільш доцільні технології знезалізнення. 
 

Постановка проблеми. Централізоване водопоста-
чання м. Шепетівка існує з 1932 р. До 2007 р водопо-
стачання населення та підприємств м. Шепетівка відбу-
валось Шепетівським КПВКГ шляхом експлуатації во-
дозаборів "Дубовий гай" та "Кам'янка". Водозабір "Ка-
м'янка" знаходиться на відстані 8 км від міста, тому 
експлуатувати його стало нерентабельно. Водозабір 
"Дубовий гай" експлуатується більш ніж сімдесят років, 
тому планується його закриття. Сумарний максималь-
ний водовідбір по даних водозаборах становив у 1995 р 

4493,2 тис м3/рік, та з часом він поступово знижувався і 
у 2008 р досяг 1836,6 тис м3/рік (5015,3 м3/добу). За 
розрахунками Шепетівського КПВКГ при цілодобовому 
водопостачанні потреба у воді складає 8109,6 м3/добу, 
а на перспективу 9000 м3/добу. За своєю потужністю 
введений у 2007 р. водозабір "Лісова галявина" здатен 
задовольнити водопотреби міста, але постала серйоз-
на проблема із підвищеним вмістом загального заліза у 
підземних водах його 7 свердловин. Цей водозабір роз-
ташований в 1,2-2 км на захід від м. Шепетівка на ліво-
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