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мічних методів регулювання надрокористування. Необ-
хідно, перш за все, здійснити геолого-економічне райо-
нування території України та основних гірничо-
промислових регіонів за питомою цінністю надр, рента-
бельністю запасів корисних копалин і перспективністю 
прогнозних ресурсів та інноваційно-інвестиційною при-
вабливістю ділянок і площ (щільністю мережі від 10 до 
100 км2). За результатами пошуково-розвідувальних 
робіт або в процесі геолого-економічної оцінки родовищ 
важливо також проводити розрахунок валової та ефек-
тивної вартості розвіданих запасів корисних копалин. 

Ділянки надр, геологічне вивчення яких обмежилось 
регіональною і загальнопошуковою стадіями або не 
дало серйозних пошукових результатів (виявлені про-
гнозні ресурсі тільки категорії Р3 чи Р2), доцільно пере-
давати надрокористувачам за заявкою і принципом 
"перший прийшов – першим отримав" або на конкурс-
них (тендерних) умовах при наявності декількох заяв-
ників. Плата за видачу спецдозволу і за геологічну ін-
формацію в цьому випадку може бути символічною або 

незначною зважаючи на високий інвестиційний ризик. 
Необхідно також враховувати, що природна обмеже-
ність і невідновлюваність запасів корисних копалин є 
об'єктивною передумовою встановлення в Україні тако-
го правового порядку користування надрами та такого 
рівня плати за їх використування для видобування ко-
рисних копалин, які спонукали б користувачів надр до 
раціонального використання та ефективного відтворен-
ня запасів мінеральної сировини у відповідності з еко-
номічною теорією сталого розвитку. 
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Розглядається питання зміни гідродинамічного стану водоносних горизонтів і комплексів в результаті порушення ре-

жиму експлуатації та охорони підземних вод на території м. Києва. Проаналізовано зміну стану питних водоносних горизо-
нтів в умовах інтенсивної експлуатації. Виявлені основні закономірності виснаження та забруднення питних підземних 
вод, які пов'язані з техногенним навантаженням на водоносні горизонти. 

Consider the question of change of hydrodynamic condition of aquifers and complexes resulting from violations of the exploitation 
and protection of groundwater in Kyiv. The change of state drinking water aquifer under intensive use. The basic patterns of depletion 
and contamination of potable drinking ground water associated with man-made stress on the aquifers. 

 
Вступ. Значна щільність населення, концентрація 

промислових і сільськогосподарських виробництв, що 
потребують великої кількості води, з багатовідходним 
технологічним процесом обумовили відчутний техно-
генний вплив на навколишнє середовище, у тому числі 
на підземні води. В умовах обмеженого і нерівномірного 
розміщення водних ресурсів по території постає про-
блема стійкого забезпечення водою з мінімальними 
екологічними і економічними втратами. Господарська 
діяльність, розробка родовищ корисних копалин, збіль-
шення водоспоживання за рахунок підземних вод при-
зводять до зміни стану підземної гідросфери. Сучасний 
водовідбір підземних вод не відповідає можливостям їх 
максимального використання. Так, на значній частині 
території України, за винятком півдня, існують сприят-
ливі гідрогеологічні умови для збільшення використан-
ня підземних вод при обов'язковому забезпеченні раці-
онального режиму експлуатації та виконання необхід-
них водоохоронних заходів. Крім того, зростання вико-
ристання захищених підземних вод для питно-
господарчих потреб сприяє значному зниженню водно-
екологічного ризику, зумовленого використанням за-
бруднених поверхневих вод.  

Також однією з найважливіших проблем є погіршен-
ня якості підземних вод внаслідок локального забруд-
нення, пов'язаного як з техногенним навантаженням на 
водоносні горизонти (формування депресій, інтрузії 
забруднених вод), так і забрудненням ландшафтів і 
поверхневих вод (надходження хімічних сполук на орні 

землі, радіонуклідів та ін.). Так, спостереження за пока-
зниками якості води на діючих водозаборах дають під-
ставу констатувати наявну тенденцію до погіршення 
якості води, зростають концентрації нормованих компо-
нентів тощо [4]. 

Значний водовідбір підземних вод при недотримані 
встановленого режиму експлуатації водозаборів обу-
мовлює виснаження запасів родовищ підземних вод та 
їх забруднення. При цьому відбувається перетікання 
підземних вод із суміжних водоносних горизонтів та 
інтенсифікація залучення поверхневих вод до живлення 
підземних, що відображається на їх якості. Також три-
вала інтенсивна робота водозаборів в певних геолого-
гідрогеологічних умовах може викликати поступову де-
формацію та осідання денної поверхні, що негативно 
впливає на стан довкілля.  

Виклад основного матеріалу. Масштаби і темпи 
змін екологічного стану підземних вод особливо відчут-
ні в густонаселених районах з інтенсивною господарсь-
кою діяльністю, де функціонують великі групові водоза-
бори. Для розрахунків водозабір, який складається з 
великої кількості свердловин, замінюється узагальне-
ною системою – так званим "великім колодязем", дебіт 
якого дорівнює сумарному дебіту усіх свердловин, що 
входять до системи [1]. 

Чисельні водозабори ("великі колодязі"), які експлу-
атуються на територіях промислових та міських агло-
мерацій з метою забезпечення господарської діяльнос-
ті, "стягують" до місць їх розташування фільтраційні 
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потоки та значною мірою впливають на стан підземного 
простору. Порушення природного режиму підземних 
вод під впливом техногенних факторів зумовлено змі-
ною співвідношення живлення та розвантаження, в ре-
зультаті чого спостерігаються:  

 виснаження підземних вод з утворенням великих 
депресійних воронок внаслідок інтенсивного водозабо-
ру та водозниження в гірничих виробках;  

 підтягування і проникнення солоних вод через ін-
тенсивне відкачування підземних вод;  

 підпір ґрунтових вод, зумовлений гідротехнічним 
будівництвом;  

 підтоплення територій під впливом природно-
техногенних факторів внаслідок водозабору. 

В результаті утворення воронок депресії на урбані-
зованих територіях відбувається розширення зони ак-
тивного водообміну між питними та вищезалягаючими 
водоносними горизонтами. Крім того, може відбуватися 

інверсія градієнтів тиску, в результаті якої висхідні по-
токи змінюються низхідними.  

Для територій з інтенсивним водогосподарським нава-
нтаженням значний водовідбір підземних вод призводить 
до перерозподілу гідродинамічних напорів у водоносних 
горизонтах, що кардинально змінює схему водообміну між 
поверхневими та підземними водами. Зміна водообміну 
може бути настільки суттєвою, що практично зникає при-
родний режим підземних вод, відбувається значне висна-
ження водоносних горизонтів, погіршення якості та втрата 
родовищ підземних вод. Причини погіршення якості підзе-
мних вод різні і можуть бути як наслідком порушення при-
родної гідрогеохімічної зональності, так і присутності в 
водовміщувальних породах мінералів, що стають джере-
лом додаткового надходження нормованих елементів, та 
складної взаємодії природних процесів й різноманітного 
техногенного впливу на підземні води. 

 
Таблиця  1  

Великі колодязі на сеноман – келовейський водоносний комплекс (м. Київ) 
Назва ВК Площа загальна 

(км2) 
Площа незахи-
щена (км2) 

Площа умовно 
захищена (км2) 

Затв. запаси 
тис. м3/добу 

Водовідбір тис. м3/добу 
станом на 2003 р. 

Десна 19.4790 0.0000 19.47900 59.000 3.3890 
Оболонь 8.9290 0.0000 8.92900 52.000 42.7130 
3 0.8370 0.0000 0.83700 1.500 0.5040 
4 1.1510 0.0000 1.15100 6.400 1.3860 
Виноградар 1.7930 0.4130 1.38000 7.200 12.2790 
Мінське шосе 0.8200 0.0000 0.82000 4.000 4.2410 
5 0.7100 0.3400 0.37000 8.700 2.3450 
7 2.0640 1.0100 1.05400 11.700 0.2550 
6 0.7250 0.4330 0.29200 2.700 0.1850 
Ново-Біличи 8.3500 6.5710 1.77900 1.400 0.8670 
11 1.2860 0.0000 1.28600 7.100 3.4220 
12 0.7950 0.0000 0.79500 7.000 5.0810 
10 1.0970 0.0000 1.09700 6.500 6.2500 
13 1.4670 0.0000 1.46700 3.800 5.1530 
14 0.9470 0.3440 0.60300 1.400 0.9640 
15 1.8010 1.6120 0.18900 3.900 2.4520 
16 1.4440 0.0000 1.44400 10.300 4.5860 
17 3.4500 0.2860 3.16400 14.300 0.1160 
29 0.9790 0.0000 0.97900 22.400 4.1600 
30 0.7750 0.0000 0.77500 1.700 1.3380 
31 0.3070 0.0000 0.30700 1.600 0.1480 
32 0.4870 0.0000 0.48700 5.200 0.7590 
33 0.9080 0.0000 0.90800 2.900 0.0660 
8 4.3380 0.0000 4.33800 0.200 0.0000 
19 0.8090 0.0000 0.80900 2.300 3.0940 
20 4.7000 0.0000 4.70000 14.500 3.2950 
21 0.9850 0.6510 0.33400 14.500 0.0000 
25 4.0850 2.0780 2.00700 23.800 17.2890 
24 0.5320 0.0000 0.53200 4.900 2.6870 
18 2.7010 1.4950 1.20600 0.600 0.2150 
22 1.2090 0.0000 1.20900 3.200 1.4600 
36 0.4060 0.0000 0.40600 0.700 1.0440 
34 0.4140 0.0000 0.41400 1.400 0.0640 
35 1.5540 0.0000 1.55400 6.900 0.5880 
38 0.7350 0.0000 0.73500 2.700 0.4520 
41 0.1550 0.0000 0.15500 0.900 0.0000 
37 0.4610 0.0000 0.46100 3.100 2.0630 
Бортничі 22.0180 0.0000 22.01800 65.000 0.8700 
39 2.5200 0.0000 2.52000 0.400 0.0270 
40 2.9950 0.0000 2.99500 1.300 0.9900 
28 0.8510 0.7970 0.05400 0.600 0.1260 

 
При багаторічної експлуатації водозабірних споруд 

на територіях промислово-міських агломерацій можливі 
зміни тих чи інших компонентів природного середови-
ща. Масштаби цих змін визначаються гідрогеологічни-
ми умовами. Слід відзначити, що до останнього часу 
будь-яких цілеспрямованих науково-дослідних і уза-
гальнюючих робіт по оцінці можливих змін геологічного 

середовища під впливом експлуатації підземних вод 
практично не проводилось. Режимні спостереження за 
окремими компонентами природного середовища в 
процесі експлуатації водозаборів підземних вод майже 
не проводяться. При цьому, якщо спостереження за 
витратами водозабірних споруд, рівнями підземних вод 
та вмістом в них деяких хімічних компонентів все ж таки 
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проводиться (але їх недостатньо), то спостереження за 
змінами поверхневого стоку, положенням поверхні зе-
млі, розвитком суфозійних та карстових процесів, змі-
нами ландшафту і т. ін., майже, по суті, не виконуються. 

Для м. Києва, як і для більшості промислово-міських 
агломерацій, актуальною є проблема забруднення та 
виснаження питних водоносних горизонтів.  

Слід зазначити, що гідрогеологічні умови правобереж-
ної та лівобережної части м. Києва відрізняються. Відпові-
дно до геологічної будови на території м. Києва виділяють 
водоносні горизонти та комплекси, які приурочені до чет-
вертинних, олігоцен-пліоценових, еоценових, сеноман-
келовейських, середньоюрських відкладів [2]. 

Для організації централізованого водопостачання 
м. Києва найбільше практичне значення мають водонос-
ний комплекс (сеноман-келовейський) у відкладах івани-
цької світи середньої і верхньої юри та загорівської, жу-
равинської, бурімської світ нижньої і верхньої крейди (J2-

3iv+K1-2zg-br) та водоносний горизонт у відкладах орель-
ської світи байоського ярусу середньої юри (J2or)), які 
експлуатуються понад 100 років. З точки зору форму-
вання їхнього якісного складу велику роль відіграють 
водоносні горизонти, що виступають у ролі живлячих (у 
першу чергу, перші від поверхні землі). Водоносний го-
ризонт еоценових відкладів використовується дрібними 
водокористувачами для технічного водопостачання за 
допомогою свердловин на околицях м. Києва. 

Перша узагальнена оцінка експлуатаційних запасів 
прісних підземних вод в районі м. Києва була проведена в 
1972 році [2]. В 1978 році виконано роботи з оцінки екс-
плуатаційних запасів підземних вод на ділянках "Виногра-
дар" і "Десна", а в 1984 році – на ділянці "Бортничі І – ІІ". 
За станом на 01.01.2004 кількість затверджених запасів по 
у м. Києві складає 288,7 тис. м3/д (табл. 1), в тому числі по 
"Великих колодязях" на правобережжі Дніпра – 171,2 тис 
м3/д і на лівобережжі Дніпра 117,5 м3/д [4].  

Рівень підземних вод сеноман-келовейського водоно-
сного комплексу в непорушених умовах знаходився на 
абсолютній позначці +106 м [4]. З кожним роком експлуа-
тації водовідбір із цього водоносного горизонту постійно 
збільшувався, а рівень знижувався. На період оцінки запа-
сів підземних вод району м. Києва в 1972 році в правобе-
режній частині міста максимальна глибина депресійної 
воронки складала 65 – 68 м. Всі діючі тут водозабори око-
нтурювалися гідроізоп'єзою з абсолютною відміткою +65 
м. Починаючи з 1970 року в правобережній частині міста 
вводилися в дію нові водозабори. Водовідбір значно збі-
льшився, у зв'язку з чим депресійна воронка продовжува-
ла формуватися по площі і на глибину. В 1986 році в 
м. Києві був досягнутий максимальний водовідбір 209,3 
тис. м3/д, з них водозаборами правобережної частини 
м. Києва відбиралося 170,3 тис. м3/д. Темп зниження п'є-
зометричного рівня в середньому складав 2–3 м на рік [3]. 
Аналіз п'єзометричної поверхні сеноман-келовейського 
водоносного комплексу в умовах експлуатації за станом 
на 1987 рік показує, що водозабори правобережної части-
ни міста оконтурювалися гідроізоп'єзою з абсолютною 
відміткою +10 м. (табл. 2)  
 

Таблиця  2  
Зміна гідродинамічних напорів сеноман-келовейського 

водоносного комплексу в умовах експлуатації 
Рік гідроізоп'єза, м 

Непорушені умови + 106 
1972 + 65 
1980 + 30 
1987 +10 
1999 +10 

Необхідно зазначити грандіозний масштаб антропо-
генних змін природних геологічних умов у районі 

м. Києва. За останні 100 років свого існування докорін-
но змінився рельєф міста, гідрографічна мережа, гідро-
геологічна ситуація, інженерно-геологічні властивості 
порід верхніх геологічних горизонтів. Значне поширення 
насипних ґрунтів зневолювало поверхню, знищено ба-
гато природних геоморфологічних елементів рельєфу. 
Засипані болота, озера, яри; річкові долини і кар'єри 
зараз складають значну частину міської території. На-
явність величезної кількості старих колодязів, погребів, 
ям, комунікацій дренажів тощо, пройдених у різні часи 
існування міста, також у значній мірі змінило природні 
гідрогеологічні умови. 

Інтенсивне господарське освоєння поверхневого ша-
ру міста і глибокозалягаючих водоносних горизонтів різко 
порушило і природну гідрогеохімічну рівновагу. Головни-
ми факторами впливу на сьогодні є підземне будівницт-
во, в основному метрополітену, і експлуатація глибоких 
водоносних горизонтів великою кількістю водозаборів. 

Виїмка порід при будівництві метрополітену призво-
дить до утворення в районі гірничих виробок зон, у ме-
жах яких породи набувають принципово нових фізико-
механічних властивостей і якісних станів. Одночасно в 
результаті водозниження і водовідбору різко змінюєть-
ся і режим підземних вод. 

Все це істотно впливає на формування хімічного 
складу підземних вод і, в першу чергу, четвертинного та 
еоценового горизонтів. Води четвертинних видкладів 
вже тривалий час не використовуються для питного 
водопостачання в результаті погіршення якості води.  

На основі детального аналізу зміни в часі дебітів 
водозаборів і рівнів підземних вод, аналізу карт гідро-
ізоп'єз, що відображають п'єзометричні поверхні у при-
родному стані та в умовах експлуатації на різні періоди 
часу, можливо визначити джерела сучасного форму-
вання експлуатаційних запасів сеноман-келовейського 
та середньоюрського водоносних горизонтів.  

Так, для сеноман-келовейського водоносного ком-
плексу, у багаторічному розрізі, зниження рівнів підзем-
них вод загалом пропорційні збільшенню водовідбору, 
що характерно для умов, коли водовідбір забезпечений 
постійними джерелами поповнення запасів. Форма п'є-
зометричної поверхні і характер її зміни в часі, а також 
порівняно невеличкий радіус загальної воронки депре-
сії (10–12 км) свідчать про додаткове живлення згада-
ного комплексу, що надходить через роздільний про-
шарок мергельно-крейдових порід верхньої крейди з 
водоносного комплексу еоценових відкладів [1]. Це під-
тверджується воронкою депресії, що утворилася в ео-
ценовому водоносному горизонті, який у м. Києві прак-
тично не експлуатується.  

Найбільш інтенсивне живлення сеноман-келовейсь-
кого водоносного комплексу відбувається в долині 
р. Дніпро, де в результаті розмиву київських мергелів, 
які перекривають еоценовий водоносний комплекс, 
останній безпосередньо пов'язаний з обводненими 
алювіальними відкладами і поверхневими водами. 
Менш інтенсивно додаткове живлення надходить на 
всій іншій площі, де розповсюджені київські мергелі. 
Про це переконливо свідчить той факт, що в межах 
м. Києва загальна депресійна воронка чітко диферен-
ціюється на дві: право- і лівобережну з добре вираже-
ним вододілом у заплаві Дніпра, де зниження рівнів не 
перевищують 50 м [4]. 

У водоносному горизонті середньоюрських (байось-
ких) відкладів відзначається деяке зростання питомого 
зниження, хоча в окремі періоди ця величина залиша-
ється постійною. Зіставлення результатів розрахунків 
знижень рівнів, виконаних для умов ізольованого плас-
та на минулі моменти часу, з даними експлуатації пока-
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зує значне перевищення розрахункових знижень над 
фактичними. Значення узагальнених коефіцієнтів п'єзо-
провідності нижчі дослідних. Отримані дані дозволяють 
зробити висновок про те, що існують додаткові джерела 
формування експлуатаційних запасів підземних вод 
середньоюрських відкладів. Проте, у порівнянні із се-
номан-келовейським комплексом, умови живлення цьо-
го горизонту менш сприятливі, про що свідчать значні 
розміри воронки депресії (радіус близько 60км). 

Таким чином, водовідбір із середньоюрського водо-
носного горизонту значною мірою забезпечується дода-
тковим живленням, що може надходити тільки через 
його покрівлю. Це підтверджується в ході гідрогеотер-
мічних досліджень у свердловинах: аналізу ступеня і 
характеру засоленості батських глин; досліджень вмісту 
радіовуглецю С14 у підземних водах [3]. 

При аналізі отриманих результатів та вивченні карт 
захищеності підземних вод м. Києва автори даної статті 
виконали оверлейний аналіз (накладання) карт розта-
шування "великих колодязів" та карт захищеності пове-
рхневих водоносних горизонтів. Накладання поверхонь 
виконано в середовищі ГІС. 

В результаті отримані карти (рис.1) та зіставлені 
площі умовно захищених та незахищених ґрунтових 
вод на ділянках розташування 28 "великих колодязів" 
сеноман-келовейського водоносного горизонту (рис.2). 

 

 
Рис. 1. Карта-схема розміщення "великих колодязів"  
у сеноман-келовейському водоносному горизонті  

з урахуванням захищеності першого від поверхні водоно-
сного горизонту від забруднення: 

1 – площа умовно захищених підземних вод; 2 – площа неза-
хищених підземних вод; 3 – "великі колодязі" 

  

 
Рис 2. Співвідношення площ умовно захищених (1) та незахищених (2) ґрунтових вод на ділянках  

розташування "великих колодязів" сеноман-келовейського водоносного горизонту для території м. Києва 
 
Незважаючи на те, що водоносний горизонт сено-

ман-келовейських відкладів захищений на правобе-
режжі та умовно захищений на лівобережжі р. Дніпро, а 
водоносний горизонт у відкладах середньої юри захи-
щений по всій площі розповсюдження в м. Києві, про-
аналізувавши отримані результати, можна зробити ви-
сновок про те, що в разі подальшого переважання низ-
хідних потоків (в результаті зниження рівнів внаслідок 
збільшення водовідбору) та збільшення живлення во-

доносних горизонтів за рахунок ґрунтових вод може 
відбуватися погіршення якості питних підземних вод. 

Висновки: 
1. До основних наслідків експлуатації питних водо-

носних горизонтів на території м. Києва відносяться: 
зміна режиму і балансу підземних вод, що експлуату-
ються, і суміжних з ними водоносних горизонтів; фор-
мування великих депресійних воронок; зміна напрямку 
руху підземного потоку, трансформація областей роз-



~ 42 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

 

вантаження в області живлення; зміна якості підземних 
вод по площі і в перерізі; зниження рівня ґрунтових вод 
та пов'язані з цим процеси зміни ландшафтних умов. 

2. Водоносні горизонти і комплекси м. Києва пов'язані 
між собою у вертикальному розрізі; на даний час на тери-
торії м. Києва переважають процеси спадної фільтрації, 
які обумовили перетікання підземних вод із вищезалягаю-
чих в нижчезалягаючі водоносні горизонти; в результаті 
техногенної діяльності зростає інтенсивність і глибина 
водообміну, його переважно вертикальний характер.  

3. Незважаючи на природну захищеність питних підзе-
мних вод у м. Києві, в разі подальшого переважання низ-
хідних потоків (в результаті зниження п'єзометричних рів-

нів при збільшенні водовідбору) та збільшення живлення 
водоносних горизонтів за рахунок ґрунтових вод, може 
відбуватися погіршення якості питних підземних вод. 
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КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗМІН ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА  
НА ПРИКЛАДІ ВУГЛЕДОБУВНОГО РЕГІОНУ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ 

 
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. О.Є. Кошляковим) 
 
Розглядаються питання пов'язані з антропогенним тиском на довкілля вугледобувного регіону України – Західний Дон-

бас. Проаналізовано набір даних електронних карт Дніпропетровської області та виконано районування територій за 
ступенем пошкодження та придатності для якісного проживання населення в межах ГІС-макету. Розраховано показник за-
гального ризику небезпечних змін геологічного середовища та проведена бальна оцінка території.  

The problems associated with human pressure on the environment coal region of Ukraine – Western Donbas are examined. 
Analyzed data digital maps of Dnipropetrovsk region and made zoning areas by degree of damage and suitability for high-quality living 
population within GIS model. Calculated indicator for the overall risk of dangerous changes in the geological environment and 
performed score evaluation territory. 

 
Постановка проблеми. Останніми роками зафіксована 

тенденція до стабілізації антропогенного тиску на довкілля, 
але рівень техногенного навантаження залишається висо-
ким, а екологічна ситуація незадовільною майже по всіх 
регіонах України. Західний Донбас належить до вугледобу-
вних регіонів, які за класифікаціями стану навколишнього 
середовища належить до критичних, що зумовлено ком-
плексним впливом природних та техногенних факторів.  

Західний Донбас є регіоном з динамічним розвитком 
вугледобувної промисловості, який характеризується 
наявністю значних запасів корисних копалин та стрім-
ким нарощуванням видобутку. Порівняно з іншими вуг-
ледобувними регіонами України Західний Донбас є від-
носно "молодим" (розробка проводиться з середини  
60-х років 20 ст.), але вже з загрозливим розвитком не-
безпечних змін геологічного середовища. В даних умо-
вах актуальним питанням є визначення екологічних 
ризиків та збитків, які пов'язані з об'єктами вуглевидо-
бутку. При проведенні таких оцінок обов'язковим є вра-
хування економічної складової, яка пов'язана з ймовір-
ністю пошкодження та руйнування промислових об'єктів 
та земельного фонду. 

Аналіз останніх досліджень та невирішені раніше 
проблеми. Питання визначення еколого-економічних 
пріоритетів у природоохоронній діяльності торкаються у 
своїх працях такі дослідники: Бесєда М.І., Евграшкіна Г.П., 
Сухіна О.М, Яковлєв Є.О., Рагозін О.Л., Трофимов В.Т., 
Коржнев М.М., Рудько Г.І., Плотников О.В. та інші. Ряд 
аспектів зазначеної проблеми в її теоретико-методичному, 
прикладному аспекті залишаються недостатньо визначе-
ними та дискусійними, відсутні конкретні методики, не 
враховується регіональна специфіка тощо, і тому відпові-
дні питання вимагають подальшого наукового обґрунту-
вання і пошуку оптимальних практичних рішень.  

Цілі статті. До ряду найбільш актуальних екологічних 
проблем гірничодобувних регіонів належить раціональне 
використання і охорона ресурсів геологічного простору від 
забруднення та виснаження. Розробка нових і вдоскона-
лення існуючих методів прогнозування розвитку небезпе-

чних процесів та їх оцінка (районування територій за сту-
пенем пошкодження та придатності для якісного прожи-
вання населення) на базі сучасних ГІС-технологіях, є пи-
таннями в рівній мірі актуальними для усіх регіонів зайня-
тих добутком корисних копалин в Україні. 

Метою даного дослідження є аналіз стану геологіч-
ного середовища за допомогою інструментів ГІС. Тери-
торія ГІС-макету, що досліджується характеризується 
розвитком небезпечних екзогенних геологічних проце-
сів: зсувів, підтоплення, карсту та інших, які спричиня-
ють ризик руйнування та пошкодження промислових й 
господарських об'єктів, та погіршення якості земельних 
та водних ресурсів. Окремим етапом досліджень є ра-
йонування території за техногенним навантаженням та 
безпекою життєдіяльності для виявлення екологічно 
небезпечних зон мешкання населення та визначення 
пріоритетних екологічних проблем. 

У статті запропоновано методику оцінки розвитку не-
безпечних процесів, що зумовлені як техногенною так і 
природною складовою в межах вугледобувного регіону 
Західного Донбасу. Також побудовано ГІС-макет в межах 
якого проведено бальну оцінку та представлено картогра-
му районування адміністративних районів за ступенем 
ураження небезпечними для життєдіяльності процесами 
та виведенням з користування земельних ресурсів.  

Викладення основного матеріалу. Економічні оці-
нки екологічних збитків, які пов'язані з об'єктами надро-
користування, проводять на основі визначення ризиків 
виникнення певних негативних процесів геологічного 
середовища. Поняття ризик розглядається, як ймовір-
ність виникнення тієї чи іншої події, що спричинена 
впливом зовнішніх чинників та діяльністю людини і при-
зводить до негативних наслідків для держави, суспільс-
тва, для окремого індивіда. Основою для визначення 
можливого ризику прояву негативних змін геологічного 
середовища (як природних, так і техногенних) є його 
комплексний показник, який акумулює всю послідов-
ність залежних і незалежних ризиків. При цьому залежні 
ризики перемножуються, а незалежні – додаються. 
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