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1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

 

           Планована діяльність – водозабір питних підземних вод ПрАТ «Черкаський 

шовковий комбінат» ділянки «Шовковиста»  Черкаського родовища питних 

підземних вод  представлений двома свердловинами розміщеними на території 

проммайданчика   підприємства   на   відстані 268м одна від одної.     Територія   

ПрАТ  «Черкаський  шовковий  комбінат » розташована  в м. Черкаси  

Черкаської  області на вул.В’ячеслава Чорновола, 170.  

       Чисельність населення м.Черкаси на даний  час  складає  285,6 тис. осіб. 

       На балансі підприємства  знаходяться   дві  експлуатаційні свердловини, які 

обладнані на водоносний комплекс у нижньо-  середньочетвертинних  

алювіально-флювіогляціальних  відкладах  долини р.Дніпро   та бучацьких  

відкладах  палеогену  (  свердловина № 1) та  середньо-верхньочетвертинних 

алювіальних відкладах  ( свердловина № 2) на  правому  березі  Кременчуцького  

водосховища  на  відстані  2 км  від  урезу води.  Свердловини пробурені в 1996 р.  

НПЦ ДБВО  на  глибину, відповідно,   56,9м  та 40,7 м. Вони  обладнані  

каркасно-дротяними  фільтрами  діаметром 325 мм ( свердл. № 1 )  та 360 мм     

(свердл. № 2 )  з  гравійною  обсипкою  робочих  частин  фільтрів.  Робочі  

частини  фільтрів  довжиною  4,95м (свердл. № 1)  та 7,35м ( свердл. № 2)  

встановлені  в  інтервалах  глибин  49,5 – 51, 9 м та 52,65 – 55,10м ( свердл. № 1)  і  

трьохярусний  фільтр в  інтервалах  глибин  30,2 – 32,65м, 33,35 – 35,8м та 36,45 – 

38,9м ( свердл. № 2). Підземні води  підприємство  використовує  на   виробничі   

потреби  по  виготовленню  бавовняних  та  шовкових  тканин  та  господарсько-

питне  водозабезпечення.   

        Область лежить в лісостеповій зоні, досягаючи на півдні степової зони. 

Територія області простягнулась з південного  заходу   на   північний    схід  

на 245 км, з  півночі  на  південь  - на 150 км.   Область розташована в центрі 

України  і  займає  вигідне  географічне   положення.  

    Географія  довкілля     місця  провадження  планованої  діяльності (найближчі 

масиви та вулиці, залізничні колії та інші дані) показана на ситуаційному   плані   

( рис. 1.4 ). 

Географічні координати свердловин, які належать ПрАТ «Черкаський 

шовковий  комбінат»  наведені в таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 Географічні координати свердловин ПрАТ 

 «Черкаський  шовковий  комбінат» 

           №№ № Координати 

з/п свердловини       Широта     Довгота 

     1 1 49°23' 52" 32° 02' 15" 

     2 2 49° 23' 46" 32° 02' 28" 

 

      В  геоморфологічному  відношенні    район  робіт  розташований   в 

центральній   лісостеповій частині України,  в середній течії річок Дніпра та 

Південного Бугу.  Черкащина межує на півночі з Київською  (протяжність 340км),  

на сході – з Полтавською  (212 км),  на півдні – з Кропивницькою (388 км) і на 

заході – з Вінницькою (124 км) областями.   

    В  цілому територія  області  рівнинна і умовно поділяється на дві частини – 

правобережну і лівобережну. Переважна частина правобережжя розміщена в 

межах Придніпровської височини з найвищою точкою області, що має абсолютну 

відмітку  275 метрів над рівнем моря (поблизу с.Монастирище).  

  Район   робіт  належить  до Придніпровської  височини   зайнятої  древніми  та  

молодими  терасами р.Дніпро.  Водозабір   місця  провадження  діяльності  

розташований в  прилягаючій  до Дніпра частині правобережжя  з  абсолютними  

відмітками  поверхні  від 80,0 до 110,0м.  

    Небезпечні фізико-геоморфологічні процеси, які мають істотний вплив на 

формування сучасного рельєфу на території родовища відсутні. 

     Рослинність району  робіт   славиться цінними мальовничими лісами. 

     Ліси ростуть здебільшого на узбережжях річок, степова рослинність поширена 

на вододілах. Черкаський бір (сосна, дуб, клен, береза) – найпівденніша межа 

природного поширення наддніпрянських  хвойних лісів на Україні.  

Крупними  представниками  тваринного  світу  області є лось, олень 

плямистий кабан, косуля. 

В області  широко  розвинуте  рибне господарство.  Сільське  господарство  

спеціалізується  на   птахівництві ( ПрАТ «Міронівська птахофабрика» ) ,  

вирощуванні  цукрового  буряку  та  зернових  культур, а  також  виробництві  

м’ясо-молочної  продукції  ( ТОВ  «Черкаська мясна компанія»)  та  інші. 

Із  промислових  підприємств  переважають машинобудівельні, кам′янообробні,  

видобувні ( «Змагальське», «Митницьке» м.Черкаси,  «Червонослобідське» та 

«Вергунське» Черкаський район,  родовища  піску) ,  хімічні   підприємства  (ПАТ 

«Азот» м.Черкаси та ін.), а  також  підприємства  легкої   промисловості  та багато 

іншіх  підприємств.   

Автомобільний  зв'язок  між  районними та  обласним  центром  здійснюється 

мережею  асфальтованих  доріг. Зв'язок  між  сільськими  населеними  пунктами  
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здійснюється   густою  сіткою  профільованих,  на  окремих  ділянках  вкритих  

каменем,  доріг.   

Енергозабезпечення   району  робіт – від  державної  електромережі.  

Клімат  району  помірно  континентальний.  Зима  м’яка, з частими 

відлигами. Сніг,  звичайно,  випадає  наприкінці  листопаду – початку грудня і 

сходить в березні. Потужність снігового покрову , у середньому,  12 – 16 см. 

Середня  глибина  промерзання  грунту від 44 до 54 см. 

Весна починається  в  першій  половині  березня  і  продовжується, у  

середньому,  близько  двох з  половиною  місяців.  Середньодобова  температура  

навесні складає +10,70 С,  але  у  квітні  часто  бувають  нічні  заморозки.   

Літо  тривале  та  тепле , в окремі роки  спекотне,   настає в  другій  половині  

травня  і  продовжується  до  середини  жовтня.  Середня  денна  температура  

повітря  змінюється  в  межах  +15  +20,6 0С  ( табл.1.2). 

Осінь починається в  другій  половині  жовтня  збільшенням  кількості  

похмурих  днів  та  визначенням  нічних  заморозків.  Середньомісячна  

температура  повітря  в  листопаді  коливається у  межах +6,20С  +10,50С         

(табл. 1.2). 

За даними Черкаської  метеостанції,  за  період  спостережень з 2006-2016 р.р. 

середня температура  найхолоднішого  місяця  січня – 4,40С, а мінімальна  - 8,50С. 

Середня температура  влітку  складає   + 21,50С,    максимальна   +24,40С.     

Середньорічна  температура  повітря  становить  +9,3 0С. 

Восени та узимку  переважають  східні  та  північно-східні  вітри, а  навесні та 

влітку – західні і  північно-західні.  Середня  швидкість  вітру 5-6 м/с. 

Максимальна  кількість  опадів  випадає в  червні-серпні  і  становить 131мм 

(2010р.) – 381мм (2011р.),  а мінімальна – в  грудні-березні  і   змінюється(табл.1.3)      

від   229,8 мм (2013р.)   до  82,2мм ( 2014р.) . 

      Середньорічна  кількість опадів  становить   638,03мм. 

    Відомості  про значення середньомісячних і середньорічних температур та 

середньомісячних і сумарних за рік опадів за даними  спостережень  

метеорологічної  станції по м. Черкаси   за  2006-2016р.р.  наведені  в  таблицях   

1.2  та  1.3. 
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Таблиця  1.2  Температура  повітря  по метеостанції  м. Черкаси. 

Роки                                          Температура повітря, º С Сере-

дньо-

річна 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII  

2006 -8 -6,0 0 9,2 14,4 17,9 20,3 20,6 15,0 9,5 3,3 2,3 8,2 

2007 1,7 -3,8 5,5 8,5 18,2 20,3 22,3 21,8 15,1 9,3 0,3 -0,8 9,8 

2008 -3,2 0 4,8 10,5 14,4 18,5 21,0 21,5 13,8 10,5 3,6 -0,6 9,6 

2009 -3,7 -1,7 2,5 10,3 14,9 20,6 21,2 19,2 13,9 9,4 4,7 -2,8 9,0 

2010 -8,5 -3,0 0,6 9,8 16,9 21,6 23,7 24,4 15,1 6,2 8,7 -3,7 9,3 

2011 -3   -5,8 1,4 9,7 16,2 20,5 21,7 19,1 15,3 7,4 2,1 2,2 8,9 

2012 -4,6 -10,9 1,7 12,2 18,2 20,7 23,3 20,3 16,7 10,5 4,6 -4,6 9,0 

2013 -3,8 -0,1 -1,0 10,5 19,0 21,4 20,6 19,6 12,8 9,6 6,7 -0,4 9,6 

2014 -4,2 -0,8 6,5 10,2 17,0 18,0 21,7 21,1 14,7 7,1 1,7 -2,1 9,2 

2015 -0,8 -1,3 4,7 9,3 16,3 19,4 21,5 21,5 18,2 7,0 4,7 1,8 10,2 

2016 -5,8 2,4 4,2 12,4 15,2 20,1 22,2 - - - - -  

Се-

ред-

ня 

-4,4 -3,1 3,1 11,3 18,1 21,9 21,7 20,9 15,1    9,3 

 

     Таблиця 1.3   Кількість опадів по метеостанції  м. Черкаси 

Роки Кількість опадів, мм Сумарна 

кількість 

за рік, мм 
І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2006 16 39 64 41 48 174 32 46 69 38 23 13 603,0 

2007 40 31 15 6,5 43 76 37 42 47 19 85 27 468,5 

2008 21 9,3 29 92 57 31 86 29 135 14 40 59 602,3 

2009 35 55 42 0,7 50 73 89 8,0 0 50 23 84 509,7 

2010 63 58 23 22 70 62 56 13 33 28 62 65 555,0 

2011 24 19 5,7 16 23 150 162 69 23 77 4,6 38 606,17 

2012 57 27 25 64 15 72 54 69 41 45 27 98 594,0 

2013 66 67 89 35 61 57 52 35 134 7,6 34 7,8 645,4 

2014 33 5,2 14 61 158 47 197 39 23 35 17 30 659,2 

2015 33 21 60 34 55 101 50 10 44 27 46 19 500,0 

2016 71 51 36 55 91 68 19 - - - - - - 

Середньобагаторічна сума опадів 638,03 

 

  Середньорічна  вологість  повітря  становить 76-78%. 
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  Таблиця 1.4  Розподіл  атмосферних  опадів по  роках  спостережень 

№№ 

ряда 

Рік  

спостер. 

Кіль-

кість 

опадів, 

мм 

% 

забезп. 

Р= ( m-

0,3/n-

0,4) 

х100% 

№№ 

ряда 

Рік  

спостер. 

Кількість 

опадів,мм 

% 

забезп. 

Р= ( m-

0,3/n-

0,4) 

х100% 

1 2014 659,2 7,3 6 2012 594,00 59,4 

2 2013 645,4 17,70 7 2010 555,00 69,8 

3 2011 606,17 28,10 8 2009 509,70 80,2 

4 2006 603,0 38,50 9 2015 500,00 90,6 

5 2008 602,3 49,00 10 2007 468,50 >100 

  Примітка: m - порядковий номер члену ряду( у порядку зменшення); 

                    n -  загальна кількість членів ряду. 

Графік забезпеченості ресурсів підземних вод за  рахунок  атмосферних опадів  

наведений на рис. 1.1, а графік змін кількості  атмосферних опадів по метеостанції 

м.Черкаси за 2006-2015 роки – на рис. 1.2  

 

 

    Рис. 1.1     Графік забезпеченості ресурсів підземних вод  

                              за рахунок  атмосферних опадів 
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 В цілому клімат області сприятливий для поповнення  запасів  підземних вод,   

а  також  зростання  цілого  ряду  деревних,   чагарникових   і  високопродуктивних  

дубових і соснових насаджень.  

    Гідрографічна  мережа  району  робіт  представлена  басейном  річки Дніпро.  

Басейн  річки  Дніпро  становить  12,0 тис. км2 . Густота річкової мережі добре 

розвинута і складає 0,2 – 0,54 км/км2.  Найбільше  водосховище – Кременчуцьке, 

загальною  площею водного дзеркала 2 252 км2 і повною ємкістю 13,520 млн. м3, 

розташоване на річці Дніпро. 

По території області протікає 1037 річок, найбільша з них р. Дніпро  

(в межах області – 150 км), 7 середніх річок – Рось, Тясмин, Гнилий Тікич, 

Гірський Тікич, Супій, Ятрань, Велика Вись, а також  малі річки, струмки.  
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.  

 
 

Рис. 1.3   Оглядова карта ділянки  місця  провадження  планованої діяльності 

масштабу  1 : 50 000 
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Рис. 1.4  Ситуаційний план розташування місця провадження  планованої 

діяльності   масштабу  1 : 25 000 
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   Для попередження забруднення підземних вод навколо свердловин   

створюється зона санітарної охорони (ЗСО), яка складається з трьох поясів, у яких 

повинні здійснюватися спеціальні водоохоронні заходи, що виключають 

можливість надходження забруднення. Межі поясів ЗСО наведені в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5  Межі поясів ЗСО для свердловин ділянки  

«Шовковиста» Черкаського родовища питних підземних вод  

№ 
св. 

Розмір першого 
поясу 

ЗСО, R, м 

Розмір другого 
поясу 

ЗСО, R, м 

Розмір третього 
поясу 

ЗСО, R, м 
1       30 (100х75) 205,0 1448,0 

2 30 209,0 1481,0 

        Примітка:  враховуючи той факт, що поблизу свердловини №1 розташовані 

насосні станції та резервуари чистої води , до першого поясу ЗСО навколо 

свердловини №1, з метою запобігання можливого забруднення підземних вод в 

накопичувальних резервуарах, або пошкодження роботи насосних станцій, 

пропонується залучити вищезазначені резервуари та насосні станції. Таким чином, 

перший пояс ЗСО навколо свердловини №1 матиме прямокутну форму розміром 

100х75м, а навколо свердловини №2 – радіус першого поясу ЗСО становитиме 30м.    

      Згідно проекту Генерального плану міста Черкаси, територія на якій роз- 

ташоване  підприємство  відноситься  до промислової  зони. Зміна цільового 

призначення земель не передбачена. 

     Небезпечні фізико-геоморфологічні процеси, які мають істотний вплив на 

формування сучасного рельєфу на території   ділянки водозабору  відсутні. 

      Технологічна схема роботи водозабору  наведена на рис.1.5,    а  технологічна  

схема відведення  побутової  та  промислової  каналізації   в міський  колектор 

наведена  на рис. 1.6. 
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       Рис. 1.5   Технологічна схема  роботи  водозабору ПрАТ                                                 

«Черкаський   шовковий    комбінат» 
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Рис. 1.6  Технологічна  схема відведення  побутової та промислової  

                                                        каналізації 
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         В геоструктурному відношенні територія  місця   провадження  планованої  

діяльності  розташована в зоні зчленування двох геологічних структур: 

Українського щита, складеного кристалічними породами архей-протерозою і 

Дніпровсько-Донецької западини, заповненої потужньою товщею осадових 

палеозойських, мезозойських та кайнозойських відкладів, що обумовило 

складність її гідрогеологічних умов. 

       Поверхня кристалічного фундаменту в  цілому  занурюється з  південного 

заходу  на  північний  схід  з  наявністю  (  за  даними  електророзвідки ) значних  

піднять та  западин  як  тектонічного  так,  можливо, і ерозійного  походження. 

Середній уклін  поверхні докембрія    ( за  даними  геологозйомочних робіт )   

становить 17м/км.  Південіше  м.Черкаси  кристалічні  породи  зустрічаються  на  

глибині  з  абсолютною  позначкою  +27,0м , а в  м. Черкаси – вони  залягають  на  

глибині 64м нижче рівня  моря. Породи фундаменту розбиті густою сіткою 

розривних порушень, серед яких є порушення північно-західного та 

субширотного простягання.   

    Деякі розривні порушення проявляються в верхніх стратиграфічних комплексах 

осадового чохла та служать додатковими шляхами, по яких відбувається 

вертикальний рух підземних вод. 

    Верхній структурний поверх складений осадовими породами тріасового, 

юрського, крейдяного, палеогенового, неогенового та четвертинного віків, які 

занурюються  так само, як і кристалічний фундамент – на північний схід та схід. 

     На  протязі  палеозою  прогином  поступово   захоплювалась  усе  більша  

площа  УКЩ і  ДДЗ  розширювалась  на  південний  захід. На  протязі  мезозою  

тенденція  до  занурення ДДЗ   зберіглася. 

    В  кайнозої  амплітуда  прогинання  значно  зменшилася  і  здійснювалося  на-

копичення  морських  відкладів.  

     Відклади  палеогену  повністю  вирівняли  існуючий  раніше  уклін  до  

північного  сходу  завдяки  ерозійній  діяльності. 

    Виконаними  раніше  геологічними  дослідженнями  відмічено, що  усі  

коливання  мали  ритмичний  характер  і  найбільш  крупні   рухи,  що  мали  один  

і  той  же  знак ,  проходили ,  приблизно  на  протязі  двох-трьох  геологічних  

віків, а  дрібні – декілька  разів  на  протязі  одного  віку.     

       Геологічна будова.  В геологічній  будові  району робіт  виділяються  два   

структурних  поверхи:  нижній - утворення   нижнього  протерозою, та  верхній 

представлений  осадовими утвореннями:  палеозой-мезозойською корою 

вивітрювання  кристалічних порід, відкладами мезозою  та  палеогенової,  

неогенової  і  четвертинної систем. 

                                           Нижній  протерозой (PR1).   

         Породи    нижнього  протерозою на території району представлені складно   
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дислокованою   метаморфічною  гнейсовою  товщою інгуло-інгулецької серії,  

ультраметаморфічними   мігматитами і  гранітами та  метасоматичними породами  

Кіровоградсько-Житомирського комплексу прорваними середньо- 

протерозойськими  дайками порід  основного і ультраосновного  складу  ( габро,  

габро-анортозити, норити).   Глибина  залягання  кристалічного фундаменту сягає 

360,0 м. 

                                           Палеозой – мезозой  (PZ-MZ) 

       Палеозой-мезозойські  утворення   в  межах  району    представлені  корою  

вивітрювання  кристалічних  порід  (kv PZ-MZ) ,  яка   має  повсюдне  поширення  

за  винятком  виходів  кристалічних  порід  на  денну  поверхню,  а  також місць  

розмиву її  в  неогеновий  та  четвертинний  періоди.   Характерною  особливістю  

кори  вивітрювання  в  районі  є наявність  в  верхній її  частині  жорств′яно-  

каолінітової  зони, яка в  залежності  від  материнської  породи,  переходить  в  

гідрослюдисто -каолінітову, або монтморилонітову.  

    Середня  потужність  кори  вивітрювання  становить  18,0м. 

                                

Мезозой  (MZ) 

    В  межах  території   Черкаського родовища підземних вод  породи  мезозою  

представлені  осадками  тріасової,   юрської  та  крейдової  систем. 

          Тріасова система (Т) . Відклади  тріасової  системи  в  данному районі    

представлені  осадкоутвореннями   радченковської  світи  інгуло – інгулецької  

серії  нижнього  відділу ( Т1rd) .  Серед  них  виділяються  нижня  піщана  товща   

( до 75%  потужності )  і  верхня глиниста.   В  більшості  випадків  в  підошві  

тріасових  відкладів  залягають  світло-сірі чи  блакитно-сірі  пісковики  з  

рідкими буровато-червоними  розводами.  Глини  верхньої  частини, зазвичай,  

цегляно-червоні,  місцями  плямисті,  монтморилонітові. 

        Потужність  піщаної  товщі  південніше м.Черкаси  становить 8,0 м. На  

південний  схід кристалічний  фундамент  занурюється  і  потужність  тріасових  

відкладів  збільшується сягаючи  140,0м. 

      Залагають вони  безпосередньо  на  кристалічних  породах  фундаменту,  або  

на  корі  вивітрювання,  а  перекриті  осадкоутвореннями  юрської  системи.  

     Юрська система (J) в  межах  району  робіт  представлена  відкладами  

байоського  та  батського  ярусів  середнього  відділу.  

     Байоський  ярус  (J2bj) .  Відклади байоського ярусу  в  районі  м.Черкаси  та  

південніше  міста  в  межах  правобережжя  сучасної пойми  р.Дніпро 

зустрічаються  свердловинами  на  глибинах  з  абсолютними  позначками  

поверхні  30 – 39 м  вище  рівня  моря. 

      В    літологічному  відношенні - це  глини,  зрідка  піски з  прошарками               

конгломератів та  дрібними  лінзами  бурого  вугілля. 

     В  нижній  частині  розрізу  це   відклади  типово  континентальної  фації  з  
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поступовим  переходом  до  відкладів морської  фації  в  верхній  частині.  Перехід  

континентальних  відкладів  у  морські визначається  тільки  за  результатами  

палеонтологічних  аналізів. 

    Залягають  вони  у  вигляді  смуги завширшки  8-16 км   вздовж  долини  Дніпра   

на  відкладах  тріасу,  а  перекриваються   породами  батського ярусу, або 

відкладами крейдової чи палеогенової систем. 

        Загальна  потужність  відкладів  байоського  ярусу  становить  25 – 65 м . 

      Батський  ярус (J2bt).  Відклади батського  ярусу  на  правобережжі  Дніпра 

розповсюджені тільки  в  південно-західній  частині  території.  В  межах  району  

це  типові  ліманно-морські  відклади,  які  складені сірою тонкошаруватою  

глиною  з  дрібними  прошарками  піску. 

      Потужність цих  відкладів  змінюється  від 3 до 5м  в  районі   досліджень   

збільшуючись  в  північно-східному  напрямку   до  80-90 м. 

     Залягають  відклади  батського  ярусу на  байоських  глинах, або  тріасових  

пісках,  а  перекриті відкладами  альбського  ярусу  крейди, або канівської  світи  

палеогену. 

       Крейдова система (К) .   В  межах  району  робіт  відклади  крейдової  

системи  представлені  тільки  осадкоутвореннями  альбського  ярусу. 

       Альбський  ярус (К1аl).  Морські  відклади  альбського  ярусу поширені у   

вигляді  смуг в  західній  та  південно-західній  частинах  району  робіт.          

Літологічно – це темно-сірі  дрібнозернисті  піски з  прошарками глини  та доміш-

ками крупних ( до 0,5м ) кварцових  зерен. 

    На південній  околиці  м.Черкаси покрівля  цих  відкладів  розкрита  

свердловиною № 2501 на  глибині  65,0м. 

    Потужність  відкладів  альбського  ярусу  в  межах  району    становить  10 – 

20м.  Залягають  вони  на  відкладах  юри,  а  перекриті  осадками  канівської  

світи  палеогену. 

                                                    Кайнозой  ( КZ )    

         Кайнозойські    відклади   у  межах  ділянки  водозабору  представлені  

осадками   канівської  та  бучацької  свит  палеогену   і  відкладами  четвертинної  

системи.  Осадкоутворення  неогенової  системи  поширені  північніше  району  

робіт  за  його  межами.             

       Палеогенова система (Р)  в  межах  даної території   представлена  відкла-

дами   канівської  (Р2kn) та  бучацької свит (Р 2bč). 

     Канівська  свита  (Р2kn). Відклади  канівської  свити  розповсюджені  майже  

на всій  території  району  робіт.  Максимальні  відмітки  поверхні  цих  відкладів  

на  правобережжі  Дніпра  40-50м. 

     Літологічно – це дрібнозернисті  глауконітові  піски  сіро-зеленого  кольору  з  

відтінками  від  буро-чорних  до  яскраво-зелених. На  правобережжі  Дніпра,  де  

розташований  водозабір ділянки «Шовковиста», серед  товщі канівських  пісків 
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часто  зустрічаються домішки  крупних  кварцових  зерен та  прошарки  

потужністю в  десятки  сантиметрів  сірих  пісковиків.        

    Формування  канівських  відкладів  здійснювалося за  рахунок  перевідкладу  

осадкоутворень  мезозою. 

    Потужність  канівських  відкладів коливається  у  межах  20 – 50 м   і  дуже  

рідко  буває  менше  20 м. 

     З  південного  заходу  на  північний  схід  шари  канівських  відкладів витри-

маним  покровом  налягають  на  відклади  батського ,  байоського  ярусів  та  

тріасу. 

     В покрівлі  канівських  відкладів  залягає витриманий  шар  яскраво-зелених  

глауконітових  пісків, по  яких  встановлюється  границя  шарів. 

    Перекриваються  канівські  піски  відкладами  бучацької  свити, а  в  місцях  їх  

відсутності  -  відкладами  четвертинної  системи.  

    Бучацька  свита  (Р 2bč).  Відклади  бучацької  свити  поширені  майже  на  всій  

території  району.  Глибина  залягання  їх  покрівлі,  зазвичай, коливається  у  

межах  40 – 90 м. 

    Літологічно – це дрібнозернисті з прошарками  середньозернистих  сірі  піски  з  

прошарками  глин  та  глинистих  пісків. 

      У  фаціальному  відношенні – це  мілководні  прибережноморські  відклади. 

     Потужність  бучацьких  пісків  коливається  від 10-15м в  області  часткового  

розмиву  до 40 м на  іншіх  площах. 

      Перекриті  відклади  бучацької  свити  осадками  четвертинної  системи. 

      Відклади  верхнього  палеогену  та  неогену  поширені    за  межами  району  

робіт,  тому характеристика їх  в  звіті  не  наводиться. 

      Четвертинна система(Q). Четвертинні відклади  суцільним  плащеподібним   

чохлом  перекривають усю  територію  робіт.  Відсутні  вони  лише   на  крутих  

схилах   річкових  долин,  балок    та  в  бортах  глибоких  ярів,  де  вони  розмиті  і  

на  денну  поверхню  виходять  дочетвертинні  відклади. 

     В  районі  досліджень   відклади  четвертинної  системи  з  ерозійним  

розмивом  залягають  на  осадкоутвореннях  палеогену,  крейди і,  на  окремих  

ділянках,     на  відкладах  тріасу, а  також на   кристалічних  породах  та  їх  корі  

вивітрювання.  

     Осадконакопичення  відкладів  четвертинної  системи  відбувалося  під  

впливом  неотектоніки  та  ерозійно-акумулятивних  і  еолових  процесів. 

   В  геологічному  розрізі  четвертинних  відкладів  виділяються  нижній, 

середній, верхній плейстоцен  та  сучасний  ( голоцен ) відділи.  

   Нижньочетвертинні  відклади –Н1  в  районі провадження  планованої  

діяльності ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» представлені 

нерозчленованими еолово-делювіальними темно- і буровато-коричневими , 

щільними,  важкими  суглинками  з великою  кількістю залізо-марганцових  
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бобовин.  Потужність  їх становить 5-10 м, інколи  досягає 25,0м. 

   Залягають вони  на  бучацьких, або  канівських  відкладах  палеогену, а  

перекриті -  більш  молодими  четвертинними  відкладами. 

    Середньочетвертинні  відклади –(Н П)  на  території  району  робіт мають  

широке  розповсюдження  і  представлені    льодовиковими, озерно-

льодовиковими та   воднольодовиковими  накопиченнями. 

     Озерно-льодовикові  відклади  представлені  палево-жовтими з  зеленуватим  

відтінком   шаруватими  суглинками з  рідкими  карбонатними  вкрапленнями  та  

дрібними  уламками  кристалічних  порід. 

   Потужність  озерно-льодовикових  відкладень  коливається  від 1,5 до 40,0м і, в  

середньому, складає 15,0м. 

    Воднольодовикові  відклади  представлені світло-сірими, різнозернистими ,  

кварцовими  пісками,  а  також еолово-делювіальними палево-жовтими, 

льосовидними   пористими    суглинками  дніпровського  горизонту.  

   Потужність    воднольодовикових   відкладів  становить 4-5м. 

  Залягають вони  під  верхньочетвертинними  відкладами і  відокремлюються  від  

них горизонтом   занурених  грунтів  потужністю 2 – 3м. 

    Середньо-верхньочетвертинні  відклади ( П-Ш )  в  районі    представлені  

еолово-делювіальними та елювіальними  буровато-коричневими,  щільними 

суглинками з  залізо-марганцовими  та  карбонатними  включеннями. 

Потужність цих  відкладів  змінюється  від 1,0м  до 10,0м. 

    Верхньочетвертинні  відклади ( Ш)  представлені  еолово-делювіальними  

суглинками  калінінського  горизонту,  а  також нерозчленованими  алювіальними 

утвореннями  другої  і  першої  надзаплавних  терас.  

   Перша  надзаплавна  тераса  на правобережжі  Дніпра притулена  до  третьої 

надзаплавної  тераси.  Складена    вона   верхньочетвертинними  алювіальними 

пісками, а  підстиляється  –  алювіально-флювіогляціальними пісками. 

   Середня  потужність  алювіальних  відкладів  першої  надзаплавної  тераси 5,0м. 

   Друга надзаплавна  тераса  виражена  слабо.  Абсолютні  відмітки її поверхні  в  

більшості    коливаються  у  межах  84 - 90 м . 

    Різького  уступу  між  першою  та  другою  надзаплавними  терасами  не  

спостерігається.  Перехід  між  ними  плавний  і  відмічається  по появі  в  розрізі   

тераси  льосового  горизонту. 

   Коренним   ложем  алювіальним  відкладам другої  надзаплавної  тераси є 

кристалічні  породи  та  залишки  осадкоутворень  палеогену.  Представлені  

відклади  другої  надзаплавної  тераси  жовтувато-сірими,  дрібно-

різнозернистими   кварцовими  пісками  потужністю  5 – 23,0 м. 

     Відклади калінінського  горизонту  представлені жовтувато-коричневими  

легкими  суглинками   з  середньою  потужністю  горизонту  8,0м.  

    Сучасні  відкладення –( Н)  представлені    алювіальними, алювіально-
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делювіальними,   делювіальними ,   пролювіальними,  елювіальними  відкладами  

та  техногенними  утвореннями. 

    Алювіальні відклади   (а Н)  розвинуті в  сучасних  заплавах рік Дніпро, Рось, 

Ірдинь  і  представлені сірими,  темно-сірими, дрібнозернистими  кварцовими  

пісками  з  прошарками  мулу та  лінзами  суглинків  і  перевідкладених   грунтів.  

Потужність їх не  перевищує 2,0 м. 

    Алювіально-делювіальні  відклади ( аd Н)  поширені  в днищах  балок. 

Представлені  вони шаруватими суглинками,  супісками,  пісками  загальною  

потужністю до 1,0 м. 

    Делювіальні  утворення ( d Н)  розвиті  на  крутих  схилах рік і балок. Складені  

вони  слабо шаруватими  червоно-бурими,  сірувато-бурими  суглинками  

потужністю  2 – 3 м. 

    Пролювіальні  відкладення  ( р Н)  представлені   різнозернистими,  мулистими  

кварцовими  пісками  конусів  виносу  тимчасових  водотоків балок,  ярів  і  

промоїн. 

    Елювіальні  відклади   ( е Н)  плащеподібно  перекривають  усю  територію  

району   і  представлені  різними  типами  грунтів  потужністю  від 0,2  до 0,8 м. 

    Район  робіт  розташований  у  межах  північно-східного схилу  УКМ.                         

    Відповідно до геологічної  будови на території, що розглядається, в осадових 

утвореннях виділяються  водоносні горизонти і комплекси, приурочені до 

четвертинних,   палеогенових,  крейдових,  юрських  та  тріасових  відкладів,  а  

також   зони  вивітрювання  та  трищінуватості  кристалічних  порід  фундаменту, 

а   основні  слабопроникні  шари, представлені глинами  байоського  ярусу  юри. 

       В  районі  виконання  проведення досліджень  виділяються  наступні водонос- 

ні  горизонти та комплекси: 

   -    водоносний горизонт  сучасних алювіальних відкладів  заплав  річок  та      

балок  (a Н); 

    - водоносний  комплекс  в алювіальних   відкладах  нижнього –середнього 

    неоплейстоцену і воднольодовикових  відкладах середнього неоплейстоцену 

    (аР1-п +f Рп)    ; 

    - водоносний комплекс у  відкладах канівського  та  бучацького регіоярусів    

   палеогену   (Р2kn + Р 2bč); 

- водоносний  горизонт   у  відкладах  альбського ярусу нижньої крейди        

(К1 аl); 

- водоносний горизонт у відкладах  байоського  ярусу  середньої  юри (J2bj); 

- водоносний  горизонт  у відкладах   нижнього  тріасу ( Т1); 

- водоносний комплекс у трищінуватій  зоні   кристалічних  порід  і їх  кори  

вивітрювання  ( АR - РR1).  

       Водоносний  горизонт   сучасних  алювіальних  відкладів  ( аН)  
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приурочений до  заплав  рік  та великих  балок.  Водовмісними породами є піски  

різнозернисті,  від  дрібно- до тонкозернистих в підошві, що переходять в 

середньозернисті, часто з  уламками та галькою пісковиків. Потужність 

водоносного  горизонту  непостійна  і  змінюється  від  часток  метра до 20 – 25 м, 

частіше – 5-10 м.  

     За характером залягання даний водоносний горизонт належить  до  типових  

ґрунтових з вільною поверхнею і є першим від поверхні. Глибина залягання рівня 

ґрунтових вод   не  перевищує 5,0 - 7,0 м. Режим водоносного горизонту 

обумовлений  гідрометеофакторами. 

      Неглибоке залягання водоносного горизонту і відсутність верхнього 

регіонального  водотриву  обумовлює  значне  коливання  рівнів  та забруднення  

його з поверхні.  Середньорічна амплітуда  коливання рівнів складає 1,3-2,8 м. 

Найбільший підйом рівня простежується в весняний період, найнижчий – в літній  

період. 

      Води  горизонту  прісні,   гідрокарбонатні  кальцієві  та  кальцієво- магнієві 

Величина рН 7,4-7,8,  загальна жорсткість  3,0-7,5 мг-екв/дм3  з  мінералізацією від  

0,2-0,5 г/дм3 до  1,4 г/дм3. 

     Водозбагаченість  горизонту  низька.   Дебіти  складають 0,1 – 0,2 дм3/с.  

Одночасно  з  цим,  водоємність  алювіальних  відкладів  Дніпра  дуже  висока.   

Дебіти  свердловин  тут сягають  5 – 10,0 дм3/с при  зниженнях  рівня  не  більше  

3,0м.   

    Живлення  горизонту  інфільтраційне  за  рахунок  атмосферних  опадів і, 

частково,  за  рахунок  перетоку  підземних  вод  із  нижчезалягаючих  водоносних  

горизонтів.   

     Води  алювіального   водоносного горизонту  широко  використовуються  в  

районі  з метою  водопостачання.   

     За  геологічними критеріями даний водоносний горизонт відноситься до 

незахищених від забруднення з поверхні землі. Забруднення може бути за 

рахунок  незадовільного  стану  виробничих  приміщень,  каналізації, приватних 

господарських приміщень і  таке  інше. 

    Водоносний комплекс в алювіальних  відкладах нижнього–середнього 

неоплейстоцену   і воднольодовикових відкладах  середнього  неоплейстоцену  

(аР1-11 +f Р11)  має  широке  розповсюдження  на  вододілах. 

  Глибина залягання  водоносного  комплексу  змінюється  від  1,5 до 10 -12,0 м  і,  

в  середньому,  складає 2-5 м  на першій терасі, на другій і  третій – 1-4м, на чет-

вертій – 20-25м.   

     Водовмісні  породи  представлені алювіальними  пісками, які  в  нижній  

частині  розрізу  переходять у флювіогляціальні  піски  створюючи  з  ними  

єдиний  водоносний  комплекс.  Потужність   їх  змінюється  від 10-12м у  дрібних  

долинах, до 40-50м у  долині р.Дніпро. 
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    Дебіти  свердловин  цього  комплексу  змінюються  від 1-2 дм3/с  до 13-18 дм3/с.  

    За  хімічним  складом  підземні  води  цього  комплексу гідрокарбонатні  

кальцієво-магнієві,  або  магнієво-кальцієві  з  мінералізацією 0,2-0,8 г/дм3. Води 

характеризуємого  комплексу  помірно  жорсткі  та  жорсткі з  показником 

жорсткості  0,003-0,015 моль/дм3 ,  слабо  лужні, або  нейтральні  і, в рідких  

окремих  випадках,  слабокислі  з  показником  рН 6,4 – 8,4.  

   Підземні  води  даного  комплексу  широко  використовуються для  

забезпечення  господарсько-питних  потреб, а в північно-східній  частині  області  

є  єдиним  джерелом  водопостачання  ( міста  Черкаси,  Сміла,  Золотоноша  та 

інші). 

    Підстиляється  даний  водоносний  комплекс піщано-глинистими  відкладами  

палеогену. 

       Водоносний  комплекс  у відкладах канівського  та  бучацького  регіоярусів 

палеогену (P2kn+bč)  на території, що розглядається, розповсюджений  на  схилах  

кристалічного щита й  у  межах ДЗ  у  північно-східній  частині  Черкаської  

області.    Залягає він на  розмитій  поверхні  мезозою, а  перекривається (у  межах  

району  робіт) алювіальними  пісками.  Глибина  залягання  його, як  і  

потужність,  збільшується  з  південного  заходу  на  північний  схід  від 30-40м  

до 90м.   

     Водовмісні  відклади  представлені  сірими дрібно-грубозернистими  пісками, 

рідше  пісковиками з  відсутністю  водотривкого  шару  між  бучацькими  та  

канівськими  відкладами. 

   Водоносний  комплекс  напірний.  Висота  напору  досягає  45 м. 

   Дебіти  свердловин  коливаються  у  широких  межах  від 0,97 до 10 дм3/с  при  

зниженнях  рівня 0,5 – 25,4м. 

    За  хімічним  складом  підземні  води  цього  комплексу гідрокарбонатні  каль-

цієво-магнієві  з  мінералізацією  0,3 – 1,3 г/дм3. 

    Живлення  комплексу  відбувається  за  рахунок  інфільтрації  атмосферних  

опадів, а  розвантаження – через  алювіальні  піски в р.Дніпро. 

    Підземні  води  цього  водоносного  комплексу, при  відсутності  іншіх  джерел  

водопостачання,  можуть  використовуватись для  централізованого  

водозабезпечення. 

 Водоносний  комплекс  у  відкладах  альбського ярусу  нижньої  крейди   

(К1 аl) широко  розповсюджений  у  північно-східній   ( лівобережній ) частині  

Черкаської  області.  На  іншіх  територіях  він  зустрічається  дуже  рідко  в  

депресіях  кристалічного  фундаменту з  обмеженим  поширенням  та  малою  

потужністю. 

  Водовмісні  відклади  представлені  товщою дрібнозернистих, іноді  глинистих, 

пісків. 
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      Глибина  залягання  комплексу  коливається  від декількох  метрів на  

території   кристалічного  щита  до  100 – 150 м у  межах  ДДЗ.  Підстиляється  

даний  водоносний  комплекс  юрськими  глинами,  або  відкладами  тріасу.           

Потужність  цього  водоносного  комплексу  збільшується  у  бік  ДДЗ  і  досягає  

20 – 30 м.  Наявність  у  покрівлі  водоносного  комплексу водонепроникної  

мергельно-крейдяної  товщі  надає  йому напірного  характеру.  

Величина  напору  збільшується  з  зануренням  водоносного  комплексу у  бік  

ДДЗ  і  досягає  120 -130 м. 

    Водоємкість його  порівняно  висока.  Дебіти  свердловин  складають 1 -5 дм3/с, 

а  в  окремих  випадках – 20 дм3/с. 

    За  хімічним  складом  води  комплексу,  що  характеризується,   

гідрокарбонатно-сульфатно натрієві  з  мінералізацією 0,5-0,7 г/дм3. 

    У  місцях  відсутності  більших  вододжерел,  підземні  води  крейдових  

відкладів  використовуються  для  централізованого  водопостачання. 

  Водоносний горизонт у  відкладах байоського ярусу  середньої юри (J2bj) має 

широке поширення  на території  району  робіт.  У східній  частині  району  робіт  

( м.Золотоноша )   глибина  залягання  данного  водоносного  горизонту  

становить 188,7м,  розкрита  свердловиною потужністю  57,0м. 

      В  районі м.Черкаси  цей  водоносний  горизонт  залягає  безпосередньо  на  

відкладах  нижнього  тріасу  утворюючи  з  водоносним  горизонтом  нижнього  

тріасу  єдину  гідравлічну  систему , а  перекритий  глинами батського ярусу. 

Водовмісні  відклади  представлені від дрібно- до  різнозернистих  пісками. 

     Залягає він в  районі  м.Черкаси на глибині 60-70м  від  денної  поверхні .  

 Потужність  водоносного  горизонту  становить  25-40,0м. 

     Водоносний  горизонт  напірний.  В  південно-східній  частині  району  робіт  

висота  напору  сягає  186,7м.  

   Дебіти  свердловин коливаються  від 2,0 дм3/с до 3,07 дм3/с  при  зниженнях  

рівня, відповідно, 30,8 – 44,4 м, питомий дебіт – 0,07 дм3/с.  

   За  рахунок  взаємозв’язку  з  водоносним  горизонтом  відкладів  нижнього  

тріасу, підземні  води  данного  водоносного  горизонту  характеризуються   

високою  мінералізацією.  За  хімічним складом – хлоридні  натрієво-кальцієві. 

    Водоносний  горизонт   у відкладах  нижнього тріасу (Т1)  широко  

поширений  у  межах  району  робіт  і  приурочений  до піщаної  товщі  відкладів  

інгуло-інгулецької  серії  нижнього  тріасу. 

    Залягає  водоносний  горизонт  на  кристалічних  породах  докембрія та  

продуктах  їх  руйнування, а  перекритий  глинами  тріасу  і  байоського ярусу  

юри.   У  місцях  виклинювання  глин  можливий  гідравлічний  зв'язок  з  

водоносним  горизонтом  відкладів  юри  (  за  межами  району  робіт ). 

     Відмінною  рисою  описуваного  водоносного горизонту  є  різьке  збільшення  

потужності  у бік ДДЗ,  де  вона  досягає 200 м і більше.  На  правобережжі  вона   



 

27 

 

 

коливається  у  межах 15 – 95 м. Виклинювання  відкладів  відбувається  на  

відмітках  близько  50 м. 

   Водоносний  горизонт  напірний  з  величиною  напору від 30 м на  

правобережжі, до 270 м  на  лівобережжі.  Статичні  рівні  встановлюються  на  

глибинах від 10 – 25 до 5,7 м від  поверхні  землі.  Абсолютні  відмітки  

п’єзометричних  рівнів складають  95 – 85,2 м,  що  призводить  до  самовиливу  

свердловин  пробурених   у  долині  р.Дніпро. 

    Дебіти  свердловин  змінюються  від 0,8 до 2,1 дм3/с  при  зниженнях  рівня     

6,8 – 36,8 м. 

    За  хімічним  складом  підземні  води  цього  водоносного горизонту  хлоридні  

натрієві  та  хлоридні  натрієво-кальцієві  з  мінералізацією  від 1,5 г/дм3 до 8,1 – 

14,4 г/дм3 і  належать  до  мінеральних. 

  У  присхиловій  частині ДДЗ,  де  умови  водообміну,  завдяки припливові  

прісних  підземних  вод з  боку  кристалічного щита,  більш  сприятливі,  

водоносний  горизонт  містить прісні  підземні  води  гідрокарбонатного 

кальцієвого  та  натрієвого  типів. 

   Для  цілей  питного  водопостачання    даний  водоносний  горизонт  має  

практичне  значення  лише у  присхиловій  частині кристалічного  фундаменту,  

де  вони  слабо  мінералізовані. 

     Водоносний  комплекс у  трищінуватій  зоні  кристалічних  порід  і їх  кори  

вивітрювання  ( АR - РR1 ) поширені  на  правобережній  частині  території  

області,  де  кристалічні  породи  підняті  близько  до  денної  поверхні.  У  

крайній  південно-західній  частині  району  робіт   ці  води  є  основним  

джерелом  водопостачання. 

    Підземні  води  трищінуватих  кристалічних  порід  представляють  єдиний  

водоносний  комплекс   з  глибиною  залягання  покрівлі  в  межах  20 – 60 м. 

Глибина    зон  активної  трищінуватості  досягає 50 – 70 м від  покрівлі  

кристалічного фундаменту, іноді  досягаючи  100 і  більше  метрів. 

   Водовмісними є тріщинні  колектори   в  гранітах  та  їх  мігматитах.  Зони  

високої  водозбагаченості  приурочені  до  тектонічних  порушень. 

    Наявність  у  покрівлі  кристалічних  порід  первинних  каолінів  та  глин надає  

підземним  водам  напірного  характеру.    Найбільший  напір визначений  у  

північній  частині  району  робіт  і  становить  219,8 м.  Здебільшого,   

п′єзометричні  рівні  встановлюються  на  глибинах  10 – 30 м. В долинах  рік  та  

великих  балок  напір  водоносного  комплексу  зменшується, що свідчить про  

дренаж  (розвантаження) даного  комплексу  річковою  та  яружно-балковою  

системою. 

   Живлення  комплексу  відбувається  за  рахунок перетікання  підземних   вод   із 

вищезалягаючих  водоносних  горизонтів  через «вікна»  в  покрівлі  комплексу,  

де  відсутні  первинні  каоліни. 
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   Дебіти  свердловин  коливаються  в  широких  межах  від 0,03 дм3/с  до  5,0-    

6,6 дм3/с,  що  свідчить  про  хаотичну  нерівномірність  трищінуватості  

кристалічних  порід  по  площі  та  у  розрізі. 

    За  хімічним  складом підземні  води  даного комплексу  прісні гідрокарбонатні  

кальцієві, рідше гідрокарбонатно – сульфатні  кальцієво-натрієві та  

гідрокарбонатно-хлоридні  кальцієво-магнієві   з  мінералізацією  0,3 – 0,72 г/дм3 , 

помірно  жорсткі , від  слабокислих  до  слаболужних  з  показником  рН в  межах  

6,0 – 7,8. 

     Ділянка  водозабору  ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат», знаходиться на 

стику двох орографічних областей:  схилі УКЩ та  Придніпровської низовини. 

В  геоморфологічному  відношенні   ділянка  робіт  розташована   в 

центральній   лісостеповій частині України. Водозабір ПрАТ «Черкаський 

шовковий комбінат»  розташований в  прилягаючій  до Дніпра  Придніпровській 

височині  правобережжя   з   абсолютними  відмітками  поверхні   95,0 – 105,0 м  

на  відстані   2,0 км  від  урезу  води  р. Дніпро  (Кременчуцьке водосховище)  з  

абсолютними  відмітками поверхні  водного дзеркала 80 – 85м. 

   Поверхня території   водозабору  рівна,  забудована,  окультурена. Інженерно-

геологічні умови для будівництва на території  ділянки водозабору середньої 

складності. Небезпечні фізико-геологічні процеси на території  ділянки  

водозабору відсутні. 

   Ґрунти Черкаської області вважаються найбільш продуктивними в Україні, 

однак за деякими агрохімічними параметрами вони поступаються ґрунтам 

східних і південних областей. Порівняно менший вміст елементів живлення 

гумусу, підвищена кислотність компенсуються більш сприятливими 

кліматичними умовами, особливо в період вегетації сільськогосподарських 

культур. 

      У ґрунтовому покриві області переважають чорноземи типові та чорноземи 

сильно реградовані, які займають 53,7 %. Темно- сірі опідзолені і реградовані 

ґрунти та чорноземи опідзолені і слабо реградовані займають 28,9 %, а світло- 

сірі і сірі опідзолені ґрунти – 7,3 %. 

     Внаслідок нераціонального використання ґрунтів відбувається збіднення їх 

природної родючості, що призводить до погіршення якісного стану ґрунтів. 

Основні втрати родючості ґрунтів пов'язані з високим ступенем розораності 

земель і посиленням ерозійних процесів, порушенням структури сівозміни, 

зростанням дефіциту балансу елементів живлення і органічної речовини, а тому 

і збідненням їх запасів у ґрунті,  послабленням мікробіологічної активності.  

     Проммайданчик підприємства розташований на земельній ділянці площею 

30,3047 га. На території проммайданчика розміщені виробничі будівлі, 

свердловини №№1,2 , насосні станції та накопичувальні ємності чистої води  
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водозабору ділянки «Шовковиста» ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» 

Черкаського  родовища питних підземних вод (рис.1.5).  

    Документи, що надають право користуватися земельною ділянкою 

наведені у додатку А. 

   Сфера  економіки області складається з підприємств сільського господарства, 

промисловості, будівництва, торгівлі, транспорту, зв’язку, сфери послуг.  

           В області діє довгострокова Програма розвитку туризму у Черкаській 

області на 2012-2020 роки,  затверджена рішенням   обласної ради від  26.06.2012 

№ 16-4/VI зі змінами від 25.10.2013 № 25-1/VI,  від 25.03.2016 № 4-7/VII та від 

24.03.2017 № 13-9/VII, в межах якої визначено  важливі напрямки розвитку галузі 

та заходи, спрямовані на створення   повноцінного  туризму.    

   Середньомісячна  номінальна  заробітна    плата   штатного  працівника 

за січень-грудень 2016 року становила 4148 грн. і зросла порівняно 

з відповідним періодом попереднього року на 23,4%.  Найвищий рівень середньої 

заробітної плати в громаді у працівників галузі будівництва, промисловості та 

фінансової діяльності. 

     З метою реалізації стратегічних програм розвитку територій 

та налагодження ефективної взаємодії бізнесу та громадських організацій 

з органами місцевого самоврядування в області створено Черкаську агенцію 

регіонального  розвитку.  

     Черкащина  багата на рослинність, славиться цінними мальовничими 

лісами, різноманітним тваринним світом. Так, на Черкащині розташований 

найбільший у лісостеповій зоні України Канівський природний заповідник, 

всесвітньо відомий Національний дендрологічний парк "Софіївка" 

НАН України – перлина садово-паркового мистецтва. 

      У районі достатньо розвинена транспортна інфраструктура.  Автомобільний  

зв'язок  між  районними та  обласним  центром  здійснюється мережею  

асфальтованих  доріг. Зв'язок  між  сільськими  населеними  пунктами  

здійснюється   густою  сіткою  профільованих,  на  окремих  ділянках  вкритих  

каменем,  доріг.   

                                   1.2    Цілі планованої діяльності 

Територія ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат»  в адміністративному 

відношенні розташована в м.  Черкаси  Черкаської області, на  відстані 2,0 км від  

Кременчуцького  водосховища.  

На балансі підприємства знаходиться  дві  експлуатаційні свердловини, які 

обладнані  на водоносні комплекси  нерозчленованих  нижньо- 

середньочетвертинних алювіально-флювіогляціальних та бучацьких відкладів  І-

ІІІ  надзаплавних терас  правобережжя р.Дніпро ( свердловина № 1 )  та середньо-

верхньочетвертинних  відкладів ( свердловина № 2 ). Свердловини розташовані в 

межах території підприємства на відстані 268 м одна від одної. Підземні води 
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підприємство використовує для виробничих та господарсько-побутових потреб. 

Свердловина № 1 пробурена у 1996 році глибиною 56,9 м. Водовмісні породи 

представлені  від дрібнозернистих до гравелістих  сірими ( а 1-П )   та зеленувато-

сірими (Р 2bč)  пісками загальною  потужністю 13,0 м. В  підошві  алювіальних  

відкладів  піски  з глибини 54,0м переходять у  середньозернисті і  мають 

гідравлічний зв'язок з бучацькими  зеленувато-сірими пісками. Водоносний  

комплекс перекривається  слабопроникною товщею темно-бурої глини  

потужністю  3,7м; підстиляється - канівськими   пісками  ( Р 2kn). Покрівля 

водоносного комплексу залягає на глибині  43,0 м. Величина напору над 

покрівлею водоносного комплексу становить  35,4 м. 

За паспортними даними статичний рівень на момент буріння встановився на 

глибині  7,6 м від поверхні землі. Дебіт свердловини складав 25,0 м3/год 

(6,94 дм3/с) при зниженні на 14,15 м. Питомий дебіт дорівнює 0,5 дм3/с. 

Свердловина обладнана центробіжним насосом ЕЦВ 10-63-65, зануреним на 

глибину 45,0 м. 

Свердловина № 2 пробурена у 1996 році глибиною 40,7 м. Водовмісні породи 

представлені перешаруванням  дрібно- та середньозернистих, в  підошві 

комплексу, в інтервалі 39,0 – 40,0 м - гравелістих  середньо-четвертинних  

алювіальних  пісків  надзаплавних терас доліни р.Дніпро. В інтервалі 39,0 – 40,0м 

гравелисті піски з домішками до 10% гравію. Загальна   розкрита  свердловиною 

потужність водоносного комплексу становить 16,0 м. Перекривається комплекс 

слабопроникною товщею щільної сірої глини  потужністю 4,7 м, а підстиляється – 

темно-бурою щільною глиною. Покрівля водоносного комплексу залягає на 

глибині  24,0 м. Величина напору над покрівлею водоносного комплексу 

становить  14,57 м. 

За паспортними даними статичний рівень на момент буріння встановився на 

глибині  9,43 м  від поверхні землі. Дебіт свердловини складав 35,3 м3/год 

(9,8 дм3/с) при зниженні на  1,45 м. Питомий дебіт дорівнював  6,75 дм3/с. 

Свердловина обладнана центробіжним насосом ЕЦВ 10-63-110, зануреним на 

глибину 28,0 м. 

Свердловина №1  знаходиться на відстані  100 м від котельні на території 

санітарної зони суворого режиму розміром 100 х 75 м  (рис. 1.4). Свердловина  

захищена  з  поверхні  бетонним  павільоном  глибиною 3 метри ( від гирла 

свердловини до люка павільйону на денній поверхні), діаметром  2,5 метри.  

Окрім  свердловини,  на  території  ЗСО   знаходиться   2 підземні  насосні   

станції  розміром у плані  5,55 х 2,55 м   та  глибиною  2,5 м,  які  мають  в  

покрівлі  люки  для  монтажу  насосного  обладнання,  два резервуари чистої  води  

ємністю  по 1500,0 м3   для  свердловини № 1 та три - для  свердловини № 2 

ємністю по 1500,0м3 ( два резервуари) та 2000,0 м3 ( один резервуар). Вода із  

резервуарів  свердловини № 1 подається  в водопровідну  мережу  і  
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використовується  для  забезпечення  господарсько - питних  потреб  

підприємства. 

   Зона  санітарної  охорони  суворого  режиму  огороджена  металевим  парканом 

з  панелей на  бетонних  стовпчиках та вкрита акуратним стриженим газоном.  

Свердловина №2  розташована на  території санітарної зони в межах 

підприємства  . Свердловина захищена підземним бетонним павільйоном 

циліндричної форми, глибиною 3 метри ( від гирла свердловини до люка 

павільйону на денній поверхні ),  діаметром 2,5метри. 

   Оголовки  свердловин  герметизовані. На  водовідводній  трубі встановлено 

трьохходовий  кран і манометр на 10 кгс/см2.   Свердловини  обладнані кранами  

для  відбору  проб  води. 

       Видобувна  із  свердловини № 2  вода подається  в  три  резервуари  чистої  

води  ємністю два по 1500,0 м3 та один – 2000,0 м3  і використовується  для  

забезпечення  виробничих  потреб  підприємства  ( рис.1.4 ). 

      Технологічні  схеми  водозабору  та відведення  побутової  та промислової  

каналізації   ПрАТ  «Черкаський  шовковий  комбінат » показані на рис. 1.4 та 1.5. 

    Ліміт  забору підземних  вод, встановлений  дозволом  на  спеціальне  

водокористування  № Укр599-А/Чрк від 15.12.2015року,   становить               

343,11 тис. м3/рік.   

     Фактичний водовідбір не перевищує ліміт забору води, встановлений дозволом  

на спеціальне водокористування. 

           1.2.1 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і      

будівельних робіт 

       Водозабір питних підземних вод  ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» 

(ділянка «Шовковиста)  Черкаського   родовища працює з 2002року, коли 

свердловини були прийняті підприємством на баланс. Підготовчі та будівельні 

роботи не проводяться, територія облаштована та повністю підготовлена до 

подальшої експлуатації водозабору. 

                  1.2.2 Опис характеристик провадження планованої діяльності 

    Технологічні, виробничі та господарсько-питні потреби ПрАТ  «Черкаський 

шовковий комбінат» забезпечує за рахунок експлуатації  двох свердловин, 

пробурених на різні водоносні горизонти та комплекси. 

     Свердловини №№ 1 та 2  прийняті  підприємством  на баланс в 2002 році    і  з  

того  часу  працюють. 

     Згідно  журналу обліку  водоспоживання (типова  форма  № ПОД-11) ,  за 

період  спостережень 2007 – 2015 роки  постійно  працює  свердловина № 2.  

Свердловина № 1  працює в автоматичному  режимі  для  наповнення  резервуарів  

чистої  води.  Середній  загальний час    роботи  свердловин   становить 18 годин  

на  добу.   

    Експлуатаційні свердловини обладнані  на водоносні комплекси  
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нерозчленованих  нижньо- середньочетвертинних алювіально-флювіогляціальних 

та бучацьких відкладів  І-ІІІ  надзаплавних терас  правобережжя р.Дніпро                

( свердловина № 1 )  та середньо-верхньочетвертинних  відкладів                              

( свердловина № 2). 

    Свердловини №1 та №2  були пробурені в 1996 році   НПЦ  ДБВО,   обладнані 

центробіжними електронасосами ЕЦВ10-63-65 (свердл.№1) та ЕЦВ10-63-110 

(свердл.№2)  , зануреними на глибину 45,0м  ( св.№1)   та  28,0м   (св.№2).   

     На підприємстві проводяться спостереження за об’ємом відкачуваної води. 

Показники лічильника записуються в спеціальний журнал. Спостереження за 

статичним і динамічним рівнями проводяться   перед запуском насосів ( статичні 

рівні) та по закінченні їх роботи (динамічні рівні) працівниками  підприємства, що 

обслуговують роботу свердловин. 

     Гирла свердловин герметизовані наголовками. В плитах наголовків свердловин 

зроблені отвори для пропуску водопідйомних труб,   кабелів живлення насосів  та  

електрорівнемірів. 

       Для спостереження за роботою свердловин закріплений працівник, який 

ознайомлений з параметрами режиму роботи свердловин, призначенням 

контрольно-вимірювальної апаратури на свердловинах, правилами експлуатації 

насосних установок, правилами техніки безпеки. 

       Підприємством   щорічно  виконуються  повірки  водолічильного обладнання  

з  записом  часу  та  результатів  вимірювань у  спеціальному  журналі.  

Результати  вимірювань  дебіту  та  рівня під  час  відкачок  також  фіксуються  у  

журналі  обліку  водокористування. 

       Вся  видобувна  вода  використовується  на  власні  господарсько-побутові  та  

виробничі  потреби  підприємства. 

      Побутові  та промислові стічні  води  відводяться  в міську каналізацію згідно 

з договором  з КП «Черкасиводоканал», а зливові  – в міську зливову каналізацію  

згідно з договором з КП «ЧЕЛУАШ». Технологічна схема  скиду  побутових та 

промислових вод наведена на рис.1.6.   

     Експлуатаційні свердловини мають підземні насосні станції, що пред- 

ставляють собою колодязі з бетонних кілець діаметром 2,5 м,  глибиною  3., 0 м   

(   в і д   д е н н о ї   п о в е р х н  і  )     та   перекриті з поверхні бетонними кришками з  металевими 

 люками.  

      Видобувна вода із свердловини  № 1  по  трубопроводу  подається  в  два  

накопичувальні резервуари  чистої  води і  потім  насосною  станцією № 1 

подається  водоспоживачу  для  забезпечення  господарсько-питних  потреб. 

   Вода із свердловини № 2 по водопроводу  технічної  води  подається в  три 

резервуари і, після ум′ягчення,   насосною  станцією № 2 ( рис.1.5) подається у 

водонапірну  башту і використовується  для  забезпечення  виробничих  потреб  

підприємства. 
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      Вміст хімічних компонентів та показників якості питних підземних вод 

 водозабору  ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат»  ( ділянка «Шовковиста» 

Черкаського родовища)  протягом 2007-2018 років встановлені за даними 

лабораторних аналізів виконаних Черкаською міською СЕС  ( хімічні, 

органолептичні  та  бактеріологічні  аналізи), власною  санітарною  лабораторією  

підприємства  та   комплексною  лабораторією «Стандарт»  ( повний  хімічний,  

спектральний,  радіологічний  аналізи). Проби відбирались протягом всього 

терміну дослідно-промислової  розробки.  Результати аналізів наведені у зведених  

таблицях  ( текстові  додатки Б , В ).  

     Вміст хімічних елементів  у  підземних  водах свердловин  водозабору  ПрАТ 

«Черкаський шовковий комбінат» та порівняння їх на відповідність нормам   

ДСаН ПіН 2.2.4-171-10   наведений в таблиці 1.6. 

  

Таблиця 1.6. Вміст у підземних водах визначених  хімічних  елементів та     

відповідность їх нормам ДСаН ПіНу  2.2.4-171-10 

 

Назва компоненту 

По нормі  
ДСан ПіН 

2.2.4-171-10 

табл.1 

        Проби води відібрані  із свердловин водозабору   
             ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат» 

від до 
кіль-

кість 
визнач. 

   середнє 

1 2 3 4 5 6 

Запах <= 3            0 2 12            0,67 

Каламутність <= 3,5 0,12 1,7 12 0,79 

Смак та присмак <= 3 0 4 12 0,33 

рН 6,5-8,5 6,9 7,5 24 7,3 

Жорсткість, 

мг-екв/дм3 
<=10 8,5 10,3 24 8,46 

НСО3 , мг/дм3 - 418,8 428,2 6 421,95 

Cl,     мг/дм3 <=350 132,0 191,09 24 189,50 

SO4,   мг/дм3 <=500 241,04 349,3 24 279,67 

Na,    мг/дм3  <=200 35,3 35,5 6 35,35 

K,    мг/дм3 2-20 3,0 3,5 6 3,22 

NH4, мг/дм3 <=2,6 0,1 0,43 12 0,37 

NO3 ,мг/дм3 <=50 2,25 4,48 14 3,88 

NO2,  ,мг/дм3 <=3,3 0,002 0,3 22 0,04 

Ca,    мг/дм3 25-75 42,0 61,6 10 52,04 
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1 2 3 4 5 6 

Mg,  мг/дм3 10-50 23,1 40,4 10 33,68 

    Fe заг,  мг/дм3        <=1 0,14 2,74       22             0,85 

    Zn,  мг/дм3 <=1 0,0074 0,068 8 0,015 

Cu,  мг/дм3 <=1 0,0204 0,0224 8 0,018 

Pb,  мг/дм3 <=0,01 0,0064 0,0076 8 0,005 

Al,   мг/дм3 <=0,2 0,008 0,1 6 0,073 

Mo,   мг/дм3 <=0,07 <0,0025 <0,0025 8 <0,0025 

As,    мг/дм3 <=0,01 0,006 0,008 10 0,0069 

Йод,   мг/дм3 - <0,3 <0,3 6 <0,3 

Ртуть, мг/дм3 <=0,0005 6х10 -6 7х10 -6 6 6,7 х 10-6 

Kd, мг/дм3 <=0,001 0,0005 0,0009 10 0,0008 

Mn, мг/дм3 <=0,5 0,13 0,15 10 0,14 

Перманганатна 

окислюваність 
<=5 2,7 3,1 18 2,9 

Сухий залишок <=1500 758,0 870,0 10 778,06 

Мінералізація -         833,7 896,5 10 838,0 

Поліфосфати <=0,6 0,1 0,23 6 0,17 

Сумарна актив-

ність U 238, Бк/кг 
<=1 0,52 0,54 2 0,53 

Rn222 , Бк/кг <=100,0 9,23 10,7 2 9,97 

Ra226  , Бк/кг <=1,0 0,73 0,74 2 0,74 

      Cs 137 , Бк/кг <=2,0 1,41 1,48 2 1,45 

      Sr 90   , Бк/кг <=2,0 1,56 1,62 2 1,59 

        

       За результатами аналізів досліджувана вода відповідає вимогам ДСаН ПіНу 

2.2.4-171-10  по усіх показниках   за  винятком  заліза,  вміст якого змінюється  від 

0,14 до 1,33 мг/дм3 і  тільки у двох  пробах він  становить 2,74 мг/дм3.  Середнє   

значення вмісту  заліза по 22 пробах  становить 0,85 мг/дм3.  

 

 

1.2.2.1  Оцінка  та   прогноз  змін  якості  підземних вод   

     З  метою  оцінки   змін  якості  підземних  вод  у  часі,  побудовані  графіки  

змін вмісту  основних хімічних  елементів  за  час  спостережень. Графіки  змін   

вмісту  основних  хімічних  елементів у воді  свердловин  водозабору   ПрАТ 

«Черкаський шовковий комбінат»  наведені  на  рис. 1.7.   
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         Рис. 1.7  Графіки змін  вмісту  основних хімічних елементів у  підземних 

                      водах  водозабору  ПрАТ «Черкаський  шовковий комбінат»    
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            Аналіз графіків показує, що вміст  амонію у  воді  з часом  зменшився з   

1,5 мг/дм3 у 2007році , до  0,1 – 0,23 мг/дм3 у 2014 – 2016роках, тобто  можна  

зробити  висновок  про те, що   можливі  джерела  забруднення  підземних  вод  

сполуками  амонію  були  ліквідовані. 

     Вміст  кальцію, магнію, сульфатів  та  хлоридів  трохи  збільшився, але  

знаходиться   у  межах ГДК ДСаН ПіН 2.2.4-171-10   і будь-яких  закономірних  

змін  не  спостерігається. Вміст  іншіх  хімічних  елементів   також   не  перевищує  

ГДК і  не  зазнавав  будь-яких  закономірних  змін ( окрім  жорсткості  та  

загального  заліза).  На  підставі  наведенного,  надрокористувачу  необхідно  

виконувати  не  тільки  пом′ягчення   води, а і знезалізнення. 

     Підприємством    перед поданням  води  для  використання  виконуються   

вищезазначені   заходи  по  водопідготовці. Після  водопідготовки  

використовуєма  вода  відповідає  вимогам   ДСаН ПіНу 2.2.4-171-10. 
 

          1.2.3  Опис основних характеристик та виробничих процесів 

      Планована діяльність передбачає забезпечення  водою  технологічних про- 

цесів  по виготовленню шовкових  та бавовняних  тканин та господарсько-питних 

потреб підприємства. 

     На  балансі  підприємства знаходиться  дві експлуатаційні свердловини №№1 

та 2.     

      Свердловина № 1 пробурена у 1996 році глибиною 56,9 м. Водовмісні породи 

представлені  від дрібнозернистих до гравелістих  сірими ( а 1-П )   та зеленувато-

сірими (Р 2bč)  пісками загальною  потужністю 13,0 м. В  підошві  алювіальних  

відкладів  піски  з глибини 54,0м переходять у  середньозернисті і  мають 

гідравлічний зв'язок з бучацькими  зеленувато-сірими пісками. Водоносний  

комплекс перекривається  слабопроникною товщею темно-бурої глини  
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потужністю  3,7м; підстиляється - канівськими   пісками  ( Р 2kn ). Покрівля 

водоносного комплексу залягає на глибині  43,0 м. Величина напору над 

покрівлею водоносного комплексу становить  35,4 м. 

     Свердловина обладнана центробіжним насосом ЕЦВ 10-63-65, зануреним на 

глибину 45,0 м. 

     Свердловина  знаходиться на відстані  100 м від котельні на території 

санітарної зони суворого режиму розміром 100 х 75 м  (рис. 1.4). Свердловина  

захищена  з  поверхні  бетонним  павільоном  глибиною 3 метри ( від гирла 

свердловини до люка павільйону на денній поверхні), діаметром  2,5 метри.  

Окрім  свердловини,  на  території  ЗСО   знаходиться   2 підземні  насосні   

станції  розміром у плані  5,55 х 2,55 м   та  глибиною  2,5 м,  які  мають  в  

покрівлі  люки  для  монтажу  насосного  обладнання,  два резервуари чистої  води  

емністю  по 1500,0 м3   для  свердловини № 1 та три - для  свердловини № 2 

емністю по 1500,0м3 ( два резервуари) та 2000,0 м3 ( один резервуар). Вода із  

резервуарів  свердловини № 1 подається  в водопровідну  мережу  і  

використовується  для  забезпечення  господарсько - питних  потреб  

підприємства. 

Свердловина № 2  пробурена у 1996 році глибиною 40,7 м. Водовмісні 

породи представлені перешаруванням  дрібно- та середньозернистих, в  підошві 

комплексу, в інтервалі 39,0 – 40,0 м - гравелістих  середньо-четвертинних  

алювіальних  пісків  надзаплавних терас доліни р.Дніпро. В інтервалі 39,0м – 

40,0м гравелисті піски з домішками до 10% гравію. Загальна   розкрита  

свердловиною потужність водоносного комплексу становить 16,0м. 

Перекривається комплекс слабопроникною товщею щільної сірої глини  

потужністю 4,7 м, а підстиляється – темно-бурою щільною глиною. Покрівля 

водоносного комплексу залягає на глибині  24,0 м. Величина напору над 

покрівлею водоносного комплексу становить  14,57 м. 

Свердловина обладнана центробіжним насосом ЕЦВ 10-63-110 , зануреним 

на глибину 28,0 м. 

Свердловина №2  розташована на  території санітарної зони в межах 

підприємства. Свердловина захищена підземним бетонним павільйоном 

циліндричної форми, глибиною 3 метри ( від гирла свердловини до люка 

павільйону на денній поверхні  ), діаметром 2,5метри. 

     Оголовки  свердловин  герметизовані. На  водовідводній  трубі встановлено 

трьохходовий  кран і манометр на 10 кгс/см2.   Свердловини  обладнані кранами  

для  відбору  проб  води. 

       Видобувна  із  свердловини № 2  вода подається  в  три  резервуари  чистої  

води  емністю два по 1500,0 м3 та один – 2000,0 м3  і використовується  для  

забезпечення  виробничих  потреб  підприємства  ( рис.1.5). 

      Технологічні  схеми  водозабору  та відведення  побутової  та промислової  
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каналізації    ПрАТ  «Черкаський  шовковий  комбінат » показані  на рис. 1.5 та 

рис. 1.6. 

     Експлуатаційні запаси підземних вод по водозабору ПрАТ «Черкаський 

шовковий комбінат»  оцінені та  затверджені  ДКЗ України у кількості  1370,0 

м3/добу. Потреба  підприємства у підземних водах становить 1370,0 м3/добу.  

    Фактичний  середньобагаторічний   (за 2007-2016роки)  водовідбір  становить 

788,0 м3/добу і не перевищує ліміт забору води, встановлений дозволом  на 

спеціальне водокористування. 

    Таким чином, водозабір  ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» ділянки 

«Шовковиста» Черкаського родовища  підземних вод  повністю  забезпечує  

потреби підприємства  у  воді. 

 

   1.3 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 

забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світ- 

лового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, які 

виникають у результаті провадження планованої діяльності. 

                      

                   1.3.1 Оцінка очікуваних викидів забруднюючих речовин 

 у атмосферне повітря 

       Планована діяльність – водозабір питних підземних вод  ділянки 

«Шовковиста» ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» Черкаського родовища не 

має постійних джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря. 

      Вплив на атмосферне повітря може виникати під час ремонту обладнання або 

його заміни. Такий вплив є короткостроковим, може виникати неочікувано, без 

певної закономірності на обмеженій ділянці і є екологічно допустимим. 

 

1.3.2 Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення води 

      Здійснення планованої діяльності передбачає забір та використання питних 

підземних вод у мережі водопостачання підприємства. Після використання вода 

потрапляє у мережу каналізації підприємства, а звідти у каналізаційну мережу 

м.Черкаси.  Під час експлуатації  водозабору у воду не потрапляють забруднюючі 

речовини. 

     Забруднення підземних вод проявляється у підвищенні їх мінералізації, за- 

гальній жорсткості, збільшені вмісту хлору, сульфат-іона, заліза, появою нітратів, 

нафтових вуглеводів, важких металів (мідь, цинк, свинець, ртуть та ін.), в зміні 

температури, кольору, в появі неприємного запаху та інших показників по- 

гіршення якості води.  За прогнозними  показниками  ( розрахунками )  якість  

підземних вод  свердловин  водозабору  підприємства  не  зазнаватиме  будь-яких  

закономірних змін  ( рис.1.7 ). Підприємством виконуються  заходи  по 
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водопідготовці  води перед  поданням її у водогінну  мережу. 

     Для збереження питної якості води, а також попередження забруднення ро- 

довища підземних вод, у відповідності до діючого положення про порядок проек- 

тування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання та                   

водогонів господарсько-питного призначення (  ДБН В.2.5.-74:2013 [5]  ), 

встановлюються зони санітарної охорони, в яких запроваджуються спеціальні за- 

ходи, що виключають можливість забруднення водозаборів та водоносних гори- 

зонтів у районах водозаборів. 

     Для забезпечення дотримання  санітарного режиму, в межах зон санітарної 

охорони, обов’язковим є виконання наступних заходів: 

          -щоденний огляд насосних станцій і  І-го поясу зони санітарної охорони, 

один раз на місяць - ІІ-го поясу ЗСО і один раз на рік – ІІІ-го поясу ЗСО; 

          -контроль санітарного стану прилеглої  до водозабору  території з метою 

своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення; 

         - спостереження за якістю води шляхом проведення санітарно-мікробіоло- 

гічного, хімічного, радіологічного контролю і визначення отрутохімікатів, від- 

повідно до санітарних норм і правил; 

         - недопускання розливу шкідливих речовин на ділянці робіт; 

         - дотримання основних вимог та рекомендацій санітарної служби та органів 

геоекологічного та гірничотехнічного контролю. 

1.3.3  Оцінка за видами та кількістю забруднення грунту та надр 

     Здійснення планованої діяльності передбачається у межах існуючої земельної 

ділянки, відведеної для господарської діяльності підприємства. 

    Організація рельєфу ділянки існуюча і виконана з врахуванням нормативних 

ухилів проїздів, майданчиків та інших територій. 

     На території  підприємства  існує   бетонне  покриття. 

     Забруднення ґрунту в процесі експлуатації встановленого обладнання не 

відбувається. Об’єкт не має неорганізованих забруднених стоків, які можуть 

потрапити у ґрунт. Газові викиди не вплинуть на геохімічний склад ґрунту. 

     Діяльність підприємства не передбачає зростання існуючих статичних на- 

вантажень на  ґрунти, динамічні навантаження виключені, можливість підтоплення 

ґрунтів виключена. 

     На підставі викладеного, можливо зробити висновок про те, що  планована  

діяльність впливу на  земельні ресурси  не  здійснюватиме. 

     Під час обстеження  експлуатаційних  свердловин водозабору ділянки 

«Шовковиста» ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» Черкаського родовища   питних 

підземних  вод, значну увагу приділено виявленню джерел можливого забруднення  

підземних  вод з поверхні  землі,  крім того, проведено обстеження території 

розташування водозабору. 
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     Ділянка «Шовковиста» Черкаського родовища питних підземних вод 

експлуатується  свердловинами №1 та  №2, які знаходяться безпосередньо на 

території підприємства.  

     Для  експлуатаційних свердловин №1та №2 побудовані зони санітарної охорони 

першого поясу з метою запобігання забруднення підземних вод. Оскільки 

свердловини №1 та  №2, що експлуатують ділянку «Шовковиста» Черкаського  

родовища  питних підземних вод, розташовані на території, де неможливе 

забруднення ґрунту та підземних вод з поверхні землі, характеризуються   

сприятливими санітарними, топографічними  та гідрогеологічними умовами, 

відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 [5]. Розміри ЗСО І-го поясу наведені в таблиці 1.5. 

     Загалом санітарні умови території водозабору ділянки «Шовковиста» ПрАТ 

«Черкаський шовковий комбінат» Черкаського  родовища  питних підземних  вод 

задовільні, умови для організації ЗСО всіх трьох поясів сприятливі. 

1.3.4 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 

      Планована діяльність – ділянка  «Шовковиста» водозабору питних підземних вод  

Черкаського родовища  не є джерелом постійного утворення відходів.  Відходи 

можуть виникати  під  час ремонту обладнання  або  його заміни, які   

передаються спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів. 

1.3.5 Оцінка за видами та кількістю шумового 

та вібраційного забруднення 

    Водозабір  питних підземних вод ділянки «Шовковиста» ПрАТ «Черкаський 

шовковий комбінат» Черкаського   родовища  представлений двома свердловинами, 

обладнаними на водоносні комплекси  нерозчленованих  нижньо- 

середньочетвертинних алювіально-флювіогляціальних та бучацьких відкладів І-ІІІ   

надзаплавних терас  правобережжя р.Дніпро ( свердловина № 1 )  та середньо-

верхньочетвертинних  відкладів ( свердловина № 2 ). Свердловини розташовані в 

межах території підприємства на відстані 268 м одна від одної. Підземні води 

підприємство використовує для виробничих та господарсько-побутових потреб. 

     Свердловини   пробурені в 1996 р.  НПЦ ДБВО  на  глибину, відповідно,   

56,9м  та 40,7 м і  розташовані в межах території  підприємства на відстані  268 м 

одна від одної. Вони  обладнані  каркасно-дротяними  фільтрами  діаметром       

325 мм ( свердл. № 1)  та 360 мм ( свердл. № 2)  з  гравійною  обсипкою  робочих  

частин  фільтрів.  Робочі  частини  фільтрів  довжиною  4,95м ( свердл. № 1)  та 

7,35м ( свердл. № 2)  встановлені  в  інтервалах  глибин  49,5 – 51,9 м та 52,65 – 

55,10м ( свердл. № 1)  і  трьохярусний  фільтр в  інтервалах  глибин  30,2 – 32,65м, 

33,35 – 35,8м та 36,45 – 38,9м ( свердл. № 2  ). Підземні води  підприємство  

використовує  на   виробничі   потреби  по  виготовленню  бавовняних  та  

шовкових  тканин  та  господарсько-питне  водозабезпечення.   
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    Свердловина № 1 експлуатує водоносний  комплекс  нижньо-середньо- 

четвертинних алювіальних  відкладів  та  бучацьких відкладів палеогену.  

Водовмісні  відклади  представлені  від дрібно- до грубозернистих  пісками 

перекритими  в  покрівлі пачкою темно-бурої  глини  потужністю 3,7 м.  

     Свердловина  обладнана   електронасосом   ЕЦВ 10-63-65,  електродвигуном 

ПЭДВ 22-219,  та витратоміром версії “ПО” (зав.№677056)  і  використовується  

для  господарсько-питного  водозабезпечення. 

    Свердловина №1  знаходиться на відстані  100м  від котельні на території 

санітарної зони суворого режиму розміром 100 х 75 м  (рис. 1.5). Свердловина  

захищена  з  поверхні  бетонним  павільйоном  глибиною 3 метри ( від гирла 

свердловини до люка павільйону на денній поверхні ), діаметром  2,5 метри.  

Окрім  свердловини,  на  території  ЗСО   знаходяться   2 підземні  насосні   

станції  розміром у плані  5,55 х 2,5 м   та  глибиною  2,5 м,  які  мають  в  покрівлі  

люки  для  монтажу  насосного  обладнання,  два резервуари чистої  води  ємністю  

по 1500,0 м3   для  свердловини № 1  та три резервуари - для  свердловини № 2 

ємністю по 1500,0м3 ( два резервуари ) та 2000,0 м3 ( один резервуар ). Вода із  

резервуарів  свердловини № 1 подається  в водопровідну  мережу  і  

використовується  для  забезпечення  господарсько - питних  потреб  

підприємства. Зона  санітарної  охорони  суворого  режиму  огороджена  

металевим  парканом з  панелей  на  бетонних  стовпчиках та вкриті акуратним 

стриженим газоном.  

Свердловина №2  розташована на  території санітарної зони в межах 

підприємства. Свердловина захищена підземним бетонним павільйоном 

циліндричної форми, глибиною 3 метри ( від гирла свердловини до люка 

павільйону на денній поверхні ),  діаметром 2,5метри. 

         Свердловина № 2  експлуатує  водоносний  комплекс   середньо-

верхньочетвертинних алювіально-флювіогляціальних відкладів  долини  р.Дніпро.  

Свердловина  обладнана  електронасосом ЕЦВ 10-63-110, електродвигуном  

ПЭДВ 32-219, та витратоміром версії  ПО “23” (зав.№677042)  і  використовується  

для  технічного  водозабезпечення.   Оголовки  свердловин  герметизовані. На  

водовідводній  трубі встановлено трьохходовий  кран і манометр на 10 кгс/см2.   

Свердловини  обладнані кранами  для  відбору  проб  води. 

      Все обладнання встановлене на водозаборі заводського типу з визначеними 

шумовими та вібраційними характеристиками. Обладнання справне та працює 

відповідно до технічного паспорту. Шумові та вібраційні характеристики 

знаходяться у межах встановлених заводськими випробуваннями. 

          1.3.6     Оцінка за видами та кількістю світлового та   

теплового забруднення 

Експлуатація водозабірних свердловин у відповідності  з  технологічними 

режимами не створює світлового та теплового забруднення довкілля. 
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                    1.3.7  Оцінка за видами та кількістю випромінення 

Планована  діяльність  не  створює  радіаційного забруднення та випромінення. 

 

2.      ОПИС  ВИПРАВДАНИХ   АЛЬТЕРНАТИВ   ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ,  ОСНОВНИХ   ПРИЧИН   ОБРАННЯ 

ЗАПРОПОНОВАНОГО   ВАРІАНТА  З  УРАХУВАННЯМ 

ЕКОЛОГІЧНИХ   НАСЛІДКІВ 

       Водозабір  ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат» працює з 2002 року , 

коли свердловини були прийняті на баланс підприємства. Ділянка «Шовковиста» 

Черкаського родовища питних підземних вод є діючим об’єктом, та має на 

балансі 2  свердловини ( №1 та №2 ), які пробурені у  1996 році на глибини, 

відповідно, 56,9м та 40,7м. Дебіти свердловин становлять 25,0 м3/год  та          

35,3  м3/год. 

        У 2014 році ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат» отримало спеціальний 

дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі 

дослідно-промислової розробки питних підземних вод № 4502 від 28 лютого 2014 

року строком дії 5 років. 

       Кінцевим  результатом  геологічного  вивчення, згідно програми  робіт  з  

геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки питних 

підземних  вод водозабору підприємства ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» 

було затвердження запасів підземних вод у ДКЗ України з визначенням  назви 

ділянки  водозабору «Шовковиста». 

        За результатами геологічного вивчення був складений звіт про вивчення надр 

та виконана геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів питних підземних  

вод  ділянки  водозабору ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» Черкаського  

родовища, що розташоване у місті  Черкаси Черкаської  області. 

        На засіданні колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин  

при  Державній  службі геології та надр України 02 березня 2017 року станом на 

01.03.2017 р. на розрахунковий строк 25 років було затверджено балансові екс- 

плуатаційні запаси питних підземних вод загальнодержавного значення 

водозабору  ділянки  «Шовковиста»  Черкаського родовища, за умови збереження 

існуючої водогосподарської обстановки та здійснення водопідготовки з метою 

доведення якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання  людиною»,  за  категоріями  А+В   у 

кількості  1370,0  м3/добу, тому числі:  А – 600,0 м3/добу та В – 770,0 м3/добу, 

протокол № 3859  [2]. 

     Водозабір складається з свердловин  №№1та 2, що експлуатують  водоносний  

комплекс  нижньо- середньочетвертинних алювіально-флювіогляціальних та 
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бучацьких відкладів  І-ІІІ  надзаплавних терас  правобережжя р.Дніпро                    

(свердловина №1)  та середньо-верхньочетвертинних  відкладів                    

(свердловина № 2). 

        Експлуатація  ділянки водозабору  продовжується  наявним фондом 

обладнання у межах підрахованих та затверджених запасів води. 

      Оскільки розробка  водозабору ділянки «Шовковиста»  ведеться на даний час 

та планується розробляти у межах затверджених запасів, тому розгляд 

територіальних альтернатив проводити недоцільно. Експлуатація  ділянки 

«Шовковиста»  Черкаського родовища  є оптимальним варіантом для задоволення 

потреб  у воді  ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат». 

      Технічні альтернативи планованої діяльності не розглядались оскільки тех- 

нічний стан свердловин водозабору – задовільний, про що свідчить “Акт 

санітарно-технічного стану водозабору ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат»”, 

наведений у додатку Г. Свердловини  облаштовані, перший пояс зони санітарної 

охорони витриманий, дебіти свердловин забезпечують потребу підприємства у 

воді. 
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3. ОПИС  ПОТОЧНОГО  СТАНУ  ДОВКІЛЛЯ  (БАЗОВИЙ 

СЦЕНАРІЙ)  ТА ОПИС ЙОГО  ЙМОВІРНОЇ  ЗМІНИ  БЕЗ 

ПРОВАДЖЕННЯ   ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

      3.1      Дані про поточний стан атмосферного повітря 

     Постійні спостереження за станом атмосферного повітря здійснюються  

Черкаським обласним центром з гідрометеорології в м. Черкаси. 

Лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря 

Черкаського обласного центру гідрометеорології, який має 3 пости 

спостереження у м. Черкаси, у  2016 році контролювалось 4 основних 

і 14 специфічних забруднюючих речовин, включаючи важкі метали 

та бензапірен.  В 2016 році лабораторією  проаналізовано 21660 проб  повітря, у 

тому числі по основних інгредієнтах – 9512 (44%), та по специфічних – 12148 

(56%). Вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі наданий   

в таблиці 3.1. За даними постійних спостережень у 2016 році максимальні 

концентрації  в порівнянні з 2015 роком зменшилися по пилу на всіх постах, 

оксиду вуглецю в центрі  міста у 1,4 рази, по діоксиду азоту на ПСЗ №№ 3, 4 у 

1,3 та 1,7 рази, по сірководню та аміаку на всіх постах, по діоксиду сірки на 

ПСЗ   №№ 2, 3 у 1,8 та 1,6 рази. Збільшилися максимальні концентрації по 

діоксиду сірки, оксиду вуглецю та оксиду азоту на ПСЗ № 4 у 2,3,  1,1 та 1,2 

рази, по діоксиду азоту на  ПСЗ № 2 у 1,2 рази.  Зменшилися середньорічні 

концентрації в порівнянні з 2015 роком по  діоксиду сірки на всіх постах, по 

сірководню на ПСЗ № 4 вдвічі, аміаку на  ПСЗ № 3 у 1,2 рази, по діоксиду азоту 

на ПСЗ № 2 у 1,5 рази . 

Таблиця 3.1  Середньорічні концентрації забруднюючих  

                       речовин в атмосферному повітрі 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Норматив 
якості- 
середньо  
добова   
ГДК,мг/м3

 

Пости 

спосте-

режень 

Серед-

ньо-

річна 

концен- 

трація, 
мг/м3 

Пил 0,15 №3 0,1 

Діоксид сірки 0,05 №3 0,012 

Оксид вуглецю 3,0 №3 1,0 

Аміак 0,04 №3 0,05 

Азоту діоксид 0,04 №3 0,04 

Оксид азоту 0,02 №4 0,03 

Сульфати - №2 0,01 

Формальдегід 0,003 №3 0,006 

Сірководень 
- №3 0,001 
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      Згідно даних наведених у табл. 3.1 перевищень середньорічних 

концентрацій над гранично допустимими  концентраціями , в основному, не 

спостерігається, стан атмосферного повітря задовільний. Концентрації 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м.Черкаси за 2016 рік, фонові 

концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі наведені в 

додатку Д. Коротка характеристика окремих елементів клімату м.Черкаси 

наведені в додатку Е.   

3.2    Дані про поточний стан водного середовища 

Поверхневі води 

       Ділянка водозабору ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат»  розташована  

усього в 2,0 км  від берегової лінії  Кременчуцького водосховища, тому нижче 

наводиться  характеристика  якості   підземних   і  поверхневих  вод  району  

робіт. 

Аналітичний контроль якості та складу води Кременчуцького 

водосховища проводився на семи підконтрольних створах: 

- в районі с. Пекарі, 5 км нижче скиду очисних споруд міста Канева 

виявлено перевищення ГДК   заліза в 3 рази; 

- 0,5 км вище водозабору  м. Черкаси  виявлено перевищення ГДК  заліза 

в 1,7 рази; 

- вище м. Черкаси, 2 км вище залізничного мосту зафіксовано 

перевищення ГДК   ХСК в 1,3 рази,   заліза в 1,5 рази; 

- 1 км нижче Південного промвузла м. Черкаси виявлено перевищення 

ГДК   ХСК в 1,2 рази,   заліза в 1,3 рази; 

- в районі скиду очисних споруд  ПАТ "Азот", виявлено перевищення 

ГДК   ХСК в 2,2 рази, зафіксовано водневий показник  8,67 од. рН;  

- 0,5 км вище скиду очисних споруд ПАТ "Азот", виявлено перевищення 

ГДК  ХСК в 1,3 рази,   зафіксовано водневий показник 8,7 од. рН; 

- 0,5 км нижче скиду очисних споруд ПАТ "Азот", зафіксовано водневий 

показник 8,7 од. рН , перевищення ГДК  ХСК в 3,2 рази. 

За  період   дослідно-промислової  розробки водозабору ПрАТ 

«Черкаський шовковий комбінат» ( підприємства планованої діяльності ) 

гідрохімічні показники складу води Кременчуцького  водосховища 

відповідають нормам ГДК згідно СанПиН № 4630-88 "Охрана поверхностных 

вод от загрязнений", крім  ХСК  та  заліза. 

      Гідробіологічна  оцінка  якості  вод Черкаської області не проводилась, 

стан  гідробіоценозів  не визначався  [ 7 ].   

      За даними Головного управління  Держпродспоживслужби у  Черкаській  

області  якість води р. Дніпро по всій течії відповідає ІІ - ІІІ класу  якості води    

поверхневих водойм  (ГОСТ 2761-84)  та характеризується  помірним  ступенем  
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забруднення (СанПиН 4630-88). 

     Згідно з програмою "Комплексного моніторингу за якістю води в р. Дніпро" 

здійснюється нагляд за якістю води поверхневих водойм у 92 контрольних 

створах та у місцях водокористування населення. 

     В рамках цієї програми у 2015 році досліджено понад 1,5 тис. проб річкової  

води,  з  яких  не  відповідали  встановленим нормативам 11,8% проб за 

санітарно-хімічними   та 11,9%  за  мікробіологічними показниками, що на 3 – 

7%  нижче  ніж у  попередні  роки. 

         Радіаційний стан поверхневих вод.   

     На радіаційний стан Дніпровської води значний  вплив мають 

гідрометеорологічні умови та радіаційна ситуація, що складаються 

безпосередньо  на  територіях  найбільш  забруднених радіонуклідами 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

Головним джерелом надходження радіонуклідів до каскаду Дніпровських 

водоймищ залишається річка Прип’ять (її водність та гідрологічний режим). 

Під час повені та дощів радіонукліди змиваються у річку. Міграція 

чорнобильських  радіонуклідів  (стронцій-90 і цезій-137) вниз за течією Дніпра 

є єдиним  значущим  шляхом  їхнього  переносу від місць початкової 

локалізації до віддалених районів. 

      В порівнянні з минулими роками середні концентрації цезія-137 (сума)  та 

середні концентрації стронцію-90  (розчин)  зменшились в 1,6 рази  [ 7 ].   

    Таким чином, на підставі результатів досліджень поверхневих вод річки 

Дніпро, виконаних по контрольних створах  Головним управлінням 

Держпродспоживслужби у Черкаській області, можна зробити висновок що 

за останні  роки стан  поверхневих вод Кременчуцького водосховища                  

( р.Дніпро )  покращився.  

Підземні води 

       Для опису поточного стану підземних вод було досліджено водозабори, які 

    експлуатують підземні води Черкаського родовища. 

    Характеристика режиму експлуатації водозаборів району, що вивчається, 

базується на матеріалах експлуатаційної оцінки запасів підземних вод м. Черкаси 

та Черкаського району. 

     Основними водоносними горизонтами, за рахунок яких здійснюється гос-    

подарсько-питне водопостачання підприємств та населення території району, є 

водоносний комплекс у алювіально-флювіогляціальних середньочетвертинних 

відкладах  та відкладах  бучацької серії еоцену.  

      Територія досліджуваного району розташована  в межах Черкаського  родовища 

питних підземних вод  в  безпосередній  близькості до Кременчуцького 

водосховища  на відстані 2,0 км від урезу води.  По  Черкаському родовищу  
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протягом 1971-1974 років   виконано комплекс  гідрогеологічних робіт по 

свердловинах, обладнаних на  водоносні горизонти  та комплекси в бучацьких та 

канівських відкладах еоцену і нижньо-середньочетвертинних  відкладах  

плейстоцену для водопостачання м. Черкаси ( ділянки «Центральна», «Соснівка», 

«Зелена»). 

        По Черкаському родовищу питних підземних вод    ( м.Черкаси )  в 1964 році 

ДКЗ   СРСР  ( протокол № 4346)   були   затверджені запаси  підземних  вод  по 

категоріях А+В+С1 у кількості 36,7  тис.м3/добу. 

Відомості  про  затверджені  запаси підземних вод  наведені  в  таблиці  3.2. 

     Окремі  підприємства    мають  та  експлуатують    відомчі  водозабори  з  

незатвердженими  запасами  підземних  вод,  але  мають  дозволи  на  спеціальне  

водокористування.   

      В  той же  час,  в   області  існує  14  родовищ  із  затвердженими  ДКЗ  запасами  

підземних  вод  [ 6 ].  Найближчими  із  них  до  водозабору  підприємства  

планованої діяльності  («Замовника»)    є водозабори  КП   «Черкасиводоканал»  та  

інші водозабори м.Черкаси, а  також    Смілянське ( ділянка Смілянська)  КП 

«ВОДГЕО»  та  Золотоніське ( ділянка «Домантівська» )  КП «Міський водоканал», 

які  використовують  підземні  води  алювіальних  відкладів  долини  р.Дніпро.  

Інші  родовища  розташовані  на  досить  значній  відстані   від  водозабору  ПрАТ 

«ЧШК»  і    експлуатують  підземні  води  відкладів  бучака,  юри  та  тріасу               

(  чотири  родовища  ПрАТ «Міронівська  птахофабрика» )  ,  або  кристалічних  

порід  протерозою, і  значного  впливу  на  свердловини  водозабору   «Замовника»  

не  матимуть.  

Водоносний горизонт використовується для централізованого та 

нецентралізованого водопостачання м. Черкаси. Родовище підземних вод 

експлуатується  водозаборами для централізованого водопостачання, які 

належать КП «Черкасиводоканал». На  водозаборах: “Зелене господарство”, 

“Міськводопровід” і “Соснівка” затверджені запаси підземних вод (родовище 

Черкаське, протокол ДКЗ СРСР №4346, 1964 р.).  

Крім вищезазначеного, експлуатується водозабір Національної горілчаної 

компанії, де також затверджені запаси в межах Черкаського родовища 

підземних вод (Протокол ДКЗ України від 05.02.2015року  № 3309). 

 Дані про затверджені запаси підземних вод по м.Черкаси та Черкаському 

району наведені в таблиці 3.2. 
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Таблиця  3.2  Відомості про затверджені запаси підземних вод по  

водозаборах в  районі  розташування   свердловин ПрАТ «Черкаський 

шовковий комбінат»    

 

Назва водозабору 

Затверджені запаси за 

категоріями, тис. м3/добу Водовідбір, тис. м3/добу 

А В С1 всього фактичний 
максимально 

можливий 

1 2 3 4 5 6 7 

“Міськводопровід” або центральна 

ділянка (Ділянка Черкаська 

Черкаського родовища) 

14,5 - - 14,5 - 7,634 

“Зелене господарство” (Ділянка 

«Зелена» Черкаського родовища) 
1,3 4,4 2,9 8,6 

Переве-

дені в 

резерв 

8,6 

“Соснівка” 

(Ділянка «Соснівська» Черкаського 

родовища) 

1,6 2,8 9,2 13,6 Те ж 13,6 

Водозабір Націон. Горіл. Компанії 

(Ділянка «Степанківська» 

Черкаського родовища) 

   2,225 Те ж 2,225 

ПАТ «АЗОТ»  (технічні підз. води) 0,507 1,677 - 2,184 0,507 2,184 

ТОВ «ІТАЛЬЯНО В УКРАЇНІ, ЛТД» 0,031 0,147 - 0,178 0,05 0,178 

“Геронимівка” - - - - 0,08 0,080 

Всього : 17,4 7,2 12,1 36,7 0,08 21,122 

 
 

 

     Смілянське КП «ВОДГЕО»  розташоване на відстані  понад 30,0 км від 

водозабору «Замовника»,  а   Золотоніське КП  «Міський водоканал» – 36,0 км. 

      За даними  Черкаського регіонального   управління  водних   ресурсів [ 6 ] , за  

останні 10 років  ( 2005 – 2014  р.р.)    водозабір  по  області  зменшився    майже  на  25 

% ,  тобто  спостерігається  тенденція  зменшення  використання    як  поверхневих  так  

і  підземних  вод.  

    В 2014 році  водовідбір  із  свердловин  Золотоніського  родовища  склав  лише 

1922,0 м3/добу, або лише 6,4%   від  затверджених  запасів  підземних  вод. 

   По  Смілянському  родовищу  загальний  водовідбір  склав  за  той же  рік 3746,0 

м3/добу, або  24%   від  затверджених  запасів.  

   Враховуючи  загальну  тенденцію  зниження  водоспоживання,  можно   дійти 

висновку,   що  за  розрахунковий   термін   експлуатації  водозабору  ПрАТ 

«Черкаський  шовковий  комбінат»  2  вищезезначених  суміжних  з  водозабором 

«Замовника»   родовища підземних вод в кращому  випадку  будуть  

використовуватись  на  50%.   
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     Відомості по водозаборах, що експлуатують Черкаське родовище підземних вод, 

наведені в таблиці 3.3, а схема розташування водозабору підприємства планованої 

діяльності та іншіх водозаборів м.Черкаси – на рис. 3.1.    
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Таблиця 3.3    Перелік водозаборів, що експлуатують Черкаське родовище підземних вод  

№№  

з/п 

 

Водокористувач 

 

Код водоко-

ристувача 

Водозабір 

Кількість 

свердло-

вин 

В тому числі 

Розрахункова 

потреба води, 

м3/добу 

Фактичний 

водовідбір на 

період 

обстеження 

Розрахункові показники  

зон санітарної охорони 

 

назва 

 

код 

 діючих ре-      

зерв- 

них 

підля-

гають 

тампо-

нажу 

I пояс II пояс 
III 

пояс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  КП “Пивзавод Богдан” 38238744 “Богдан” 7100081 3 2 1 - 962,0 600,0 25 103 727 

2.  Черкаський консервний комбінат 05529691 “ЧКК” 7100040 13 3 10 - 295,0 145,0 25 67 470 

3.  ЗАТ “Юрія” 00447853 “Юрія” 7100046 2 1 1 - 858,0 1200 25 111 788 

4.  ДНВП “Ротор” 04819961 “Ротор”  5 - 5 - - -    

5.  ВАТ “Черкаське хімволокно” 00204033 “Хімволокно” 7100047 7 2 3 2 1290,0 1075,0 25 43 805 

6.  Державний завод хімічних 

реактивів 

00205104 “Хімреактив”  9 - 5 4 -     

7.  ТОВ “Черкаська продовольча 

компанія” 

24350064 “Продовольчий-

2” 

 2 - 2 - -     

8.  ЗАТ “Агропроммеханізація” 03563554 “Агро” 7190023 2 1 1 - 76,5 13,7 20 20 123 

9.  КП “Аеропорт-Черкаси”  “Аеропорт”  1 - 1 - -     

10.  ЗАТ “Черкаське пиво” 00374297 “Черкасипиво”  2 - 2 - -     

11.  ПрАТ “Черкаський шовковий 

комбінат” 

00306851 “ЧШК” 710053 2 2 - - 1370,0 1200,0 100х75

30 

209 1481 

12.  Обласна лікарня 02005585 “Обласний” 7100369 1 1 - - 236,3 230,0 25 112 788 

13.  ТОВ “Силікат”  “Плиточний”  2 - 2 - 172,0 - 25 67 334 

14.  ВАТ “Черкасибудматеріали” 00291994 “Силікат” 7100048 2 1 1 1 1139,0 170,0 25 172 860 

15.  КП “Черкасиводоканал” 03357168 Міськводопровід 7100001 8 - 8 - 7600 - 50 550 2750 

16.  КП “Черкасиводоканал” 03357168      “Зелене   

господарство” 

7100002 4 - 4 - 8800 - 

 

50 574 2871 

17.  КП “Черкасиводоканал” 03357168 “Аеропорт”  11 - 11 -         

18.  КП “Черкасиводоканал” 03357168 “Соснівка” 7100003 7 - 7 - 4600 - 50 466 2329 

19.  ДП “Черкаська ТЕЦ” 00131363 “Тецівський”  1 1 1 - -     

20.  ДП “Центрукргеологія” 01432478 “Геолог” 7190023 2 1 1 - 29,0 20,0 15 28 197 

21.  Завод ЗБВ  “Бетонний”  1 - - 1  -    

22.  Черкаський “Райагробуд” 03587804 “Агробуд” 1 1 1 - - 6,0 6,0    

23.  ВАТ “Черкаська нафтобаза”  “Нафтобазовий” 1 1 - - - 8,8 8,0 25 25 109 
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 Рис. 3.1      Схема розташування водозабору  ПрАТ “Черкаський шовковий комбінат” та інших водозаборів у м. Черкаси  
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      Водозабір  ПАТ  «АЗОТ»    розташований   у с.Червона Слобода  на    березі  

Кременчуцького  водосховища  на  відстані  понад 3  км від  водозабору планованої 

діяльності  і  складається із  чотирьох   свердловин, що експлуатують  водоносний 

комплекс  нерозчленованих четвертинних  відкладів  долини р.Дніпро.  

             Підземні  води  водозабору  використовуються  підприємством  суто  для 

 технічного    водозабезпечення  з  водовідбором  2184 м3/добу. В 2017році  ДКЗ 

України були затверджені запаси технічних підземних вод у кількості 2184,0 м3/добу, 

в тому числі по категорії А-507,0 м3/добу та категорії В-1677,0 м3/добу                                       

(  Протокол  №4106   від   11.10.2017року ). 

    В 2017 році ДКЗ  України затверджені запаси питних підземних вод по ділянці 

водозабору «Шовковиста» ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» у кількості   

1370,0 м3/добу  за категоріями  А+В  ( протокол ДКЗ №3859    від  02.03.2017року ). 

    15.03.2018року ДКЗ України затверджені експлуатаційні запаси питних підземних 

вод по водозабору ТОВ «ІТАЛЬЯНО В УКРАЇНІ, ЛТД»,  розташованому  у 

с.Степанки Черкаського району, у кількості 178,0 м3/добу за категоріями А+В                   

( протокол ДКЗ № 4321 від 15.03.2018року ). 

        Геолого-гідрогеологічні  умови  ділянок  працюючих  водозаборів  близькі  між 

собою  і  характеризуються  великою  водозабезпеченістю.  Дебіти свердловин  

коливаються  від  2,8 дм3/с  ( водозабір «Соснівка»)   до 11,8 дм3/с  при  зниженні  рівня  

10 – 11,0м.  Середня  потужність  водоносного  горизонту  на  даному  водозаборі  

складає  13,5 м, а  на  водозаборі   « Зелене  господарство » - 16,0 м,  що  майже  

співпадає  з  потужністю  водоносних  горизонтів, розкритих  свердловинами            

ПрАТ «Черкаський  шовковий  комбінат».  

     Гідрогеологічні  параметри  Черкаського родовища отримані за результами 

дослідно-фільтраційних робіт проведених у 2001-2016 роках , для водоносного 

комплексу алювіально-флювіогляціальних середньочетвертинних відкладів та 

бучацьких  відкладів еоцену  становлять:  коефіцієнт   водопровідності   –          

136,0 м2/добу, коефіцієнт п’єзопровідності – 3,8×104 м2/добу. Гідрогеологічні 

параметри для  водоносного комплексу  нижньо-верхньочетвертинних відкладів  

становлять: коефіцієнт  водопровідності – 266,0 м2/добу, коефіцієнт   

п’єзопровідності   – 6,0×104 м2/добу. 

    Водозабір ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат»  ( ділянка «Шовковиста» ) 

працює з 2002  року. За останні  10 років експлуатації водозабору  

середньобагаторічний водовідбір  не  перевищував 1150  м3/добу при затверджених 

запасах  1370  м3/добу за категоріями А+В і в 2015 році складав 227400  м3/рік, або 

909,6  м3/добу.  

   Динаміка  водовідбору по водозабору ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» 

наведений на рис. 3.2, а діаграма  водовідбору по свердловинам водозабору – 

рис.3.3. 
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           Рис.3.2   Динаміка водовідбору по водозабору ділянки «Шовковиста» 

                                  ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» 

 

    
                  

                    Рис.3.3    Діаграма водовідбору по свердловинам водозабору  

                                         ПрАТ «Черкаський шовковий  комбінат» 
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          За хімічним типом  води  ділянки «Шовковиста» Черкаського  родовища 

відносяться до гідрокарбонатних  магнієво-кальцієвих та  гідрокарбонатно- 

хлоридних  кальцієво- магнієвих з мінералізацією  0,83-0,85 г/дм3. Зміну хімічного 

складу та якості підземних вод у процесі експлуатації не виявлено ( рис.1.7). 

      Сучасний водовідбір із водоносних комплексів  у алювіально-

флювіогляціальних  нижньо-середньочетвертинних  відкладах  неоплейстоцену та 

бучацьких відкладах еоцену ( свердл. № 1 ) та   середньо-верхньочетвертинних 

відкладах неоплейстоцену ( свердл. № 2)  в межах водозабору  ПрАТ «Черкаський 

шовковий комбінат»   ( ділянка «Шовковиста» Черкаського  родовища   підземних 

вод)  значно менший   від кількості затверджених запасів, що дає можливість 

стверджувати про можливість нарощування  водовідбору підземних вод в межах 

водозабору ПрАТ  «Черкаський  шовковий  комбінат». 

      Розрахункове  зниження  рівня  в   експлуатаційних  свердловинах  на    термін  

експлуатації  водозабору ( 25 років)   значно менше допустимого ( таблиця 3.4 ) , 

що свідчить про відсутність  негативного впливу  від  роботи  водозабору  на  

довкілля. 

 Таблиця  3.4   Відомості про прогнозні та допустимі зниження рівнів води в  

                       свердловинах на кінцевий термін експлуатації водозабору 

 

№

№ 

п/п 

Номер сверд-  

ловини, 

індекс 

водоносного 

горизонту 

Знижен- 

ня 

рівня, 

  Sо, м 

Знижен- 

ня рівня, 

∆ S, м від 

взаємодії 

свердло-

вин 

Зниження 

рівня 

від взаємодії 

суміжних 

водозаборів,  

Δ S м 

Розрахун- 

кове  зни- 

ження, 

м 

Допус-

тиме 

зниження 

рівня, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свердл. № 1, 

( а 1-П + P2bč)   

9,6 4,43 3,23 17,3 32,0 

2 Свердл. № 2, 

(аf П+ а П-Ш) 

6,78 1,7 3,23 11,7 15,14 
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4 . ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З БОКУ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ 

При реалізації прийнятого варіанту планованої діяльності можливі   

наступні ймовірні впливи на довкілля: 

– здоров’я населення – допустимий вплив.  Підземні води у водоносних 

комплексах  алювіально-флювіогляціальних   відкладах  нижнього-середнього 

неоплейстоцену - бучацьких  відкладах  еоцену ( свердловина № 1 ) та 

неоплейстоценових алювіальних відкладах ( свердловина № 2 ) в межах  

ділянки водозабору «Шовковиста»  Черкаського родовища за хімічним складом 

переважно гідрокарбонатні магнієво-кальцієві  та гідрокарбонатно-хлоридні  

кальцієво-магнієві. Води зі свердловин   №1 та   №2 мають незначні 

перевищення ГДК за показниками  загальної жорсткості та вмісту заліза. Дані 

перевищення усуваються в процесі водопідготовки та вміст компонентів 

відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10. 

– стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення 

земельних ділянок) – вплив екологічно допустимий. Розміщення нового 

технологічного обладнання не передбачається, вилучення земельних ділянок не 

здійснюється.  Усі роботи з благоустрою  території  підприємства   виконані. 

– ґрунт – вплив планованої діяльності на ґрунт екологічно допустимий. 

Розробка родючого шару ґрунту не передбачається. 

– вода – додаткове споживання  води не передбачається. Збільшення кіль- 

кості стоків не планується. Скидання стічних вод у поверхневі водні об’єкти не 

здійснюється.  Потенційних  джерел  забруднення підземних та поверхневих 

вод  від планованої діяльності не передбачається. 

                              -   атмосферне повітря – вплив від планованої діяльності екологічно допус-  

               тимий.   Викиди  у  атмосферне  повітря  можуть  надходити  від  ремонтних   

               робіт  на водозаборі. 

– кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових 

газів) – негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті 

планованої  діяльності  не  очікується, оскільки в результаті експлуатації 

об’єкту  відсутні  значні  виділення теплоти, інертних газів, вологи. 

Особливості  кліматичних умов,  які сприяють зростанню  інтенсивності  

впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

– матеріальні об’єкти, включаючи  архитектурну, археологічну та 

культурну спадщину – негативних впливів не передбачається. Об’єкти 

архитектурної,  археологічної  та  культурної  спадщини  в районі розташування 

планованої діяльності не зазнають впливу. 

– ландшафт – негативних впливів не передбачається. Усі роботи з 

підготовки та благоустрою території виконані. 
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– соціально-економічні умови – позитивний вплив. Здійснення  планованої 

діяльності буде мати позитивний вплив на місцеву економіку через ритмічну 

цілорічну  роботу підприємства, зайнятість  місцевого  населення,  податкових 

надходжень тощо. 
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5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

5.1 Виконання підготовчих і будівельних робіт та  провадження  

планованої  діяльності,  включаючи (за потреби) роботи з демонтажу 

після завершення такої діяльності 

     Водозабір питних підземних вод ділянки «Шовковиста»  Черкаського  родо-

вища   працює  з  2002 року.  Підготовчі  та  будівельні  роботи  не проводяться, 

територія  облаштована  та  повністю  підготовлена  до подальшої експлуатації 

водозабору. 

    Свердловини  №1 та №2  розташовані  на  території підприємства  в  південно-

західній  ( св.№ 1 ) та південно -східній ( св.№ 2 )  його частинах  на  відстані 

268м  одна від одної  ( рис.1.4 ). 

     За  результатами   санітарно-екологічного  обстеження  ділянки    водозабору  та 

прилеглих  до  нього територій,  не виявлено порушень  в експлуатації свердловин 

та в їх облаштуванні. 

     Територія першого поясу ЗСО (поясу суворого режиму) для свердловин  

№№1, 2  спланована  та  огороджена.  На  огорожі  наявна  табличка-

попередження  щодо  заборони  перебування  на території  сторонніх  осіб. Устя 

свердловин знаходяться у колодязях, вище яких розташовані надкаптажні 

споруди, обладнані дверима із замками. Колодязі також обладнані  люками  із  

замками.  Поверхневий  стік в межах поясу суворого режиму практично 

відсутній. Загрози  затоплення території дощовими і талими водами  немає. 

     За поясом суворого режиму (>15 м від водозабірної споруди №2)  

розташований  паркан  підприємства, за  яким  проходять  вулиці м.Черкаси  та 

на відстані 50-250м  розташовані житлові  масиви, що не несуть негативного 

впливу на стан підземної гідросфери. 

     В ході обстеження встановлено, що на відстані  близько  700м від  південно-

східної  частини  території  планованої  діяльності   розташоване  міське  

кладовище  №6, яке  не  входить  до  П  поясу  ЗСО  водозабору, тому  

виключається  можливість  негативного впливу  на  якість  підземних  вод  в 

експлуатаційних  свердловинах.  

      На відстані  понад 2км  від свердловини № 2 на північний схід   

розташований парк Хіміків, а на північний захід від свердловини № 1 ( близько  

2 км) – ТОВ «Будівельник». 

      Будівлі підприємства ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат», які 

каналізуються  з відведенням побутових  стічних вод у каналізаційну мережу 

міста,   розташовані  в  радіусі  від  20-50 м від свердловин  №№1 та № 2, а 

промислова  каналізаційна  мережа – на відстані  понад 700м  від  свердловин      

( рис. 1.6).   
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       В цілому,  територія  ділянки  «Шовковиста» водозабору ПрАТ «Черкаський 

шовковий комбінат» в  санітарно-екологічному відношенні сприятлива для 

організації заходів по охороні підземних  вод від забруднення і відповідає 

вимогам по їх охороні. Досліджувана  територія  каналізована і не несе 

надмірного техногенного навантаження. Господарсько-побутова і виробнича 

діяльність людей, яка може погіршити якість води у водоносному горизонті, на 

території водозаборів обмежена. 

     Постановою Кабінету Міністрів України № 2024 від 18 грудня 1998 року 

прийнято що: «З метою забезпечення охорони водних об’єктів у районах забору 

води для централізованого водопостачання  населення,  лікувальних  та  оздоров-   

чих  потреб  встановлюються  зони  санітарної   охорони». 

     Зони санітарної  охорони  водних  об’єктів  створюються  на  всіх  госпо-

дарсько-питних  водопроводах  незалежно  від  їх   підпорядкованості  або  типу 

джерела водопостачання. 

     Згідно з діючим Наказом Міністерства охорони здоров’я України   №173 від 

19.06.96 року  «Про затвердження Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів» пункт 7.7: 

     «Санітарна   охорона   поверхневих  і  підземних   водних   джерел  централізо- 

ваного водопостачання здійснюється відповідно до діючого Положення про по- 

рядок проектування і експлуатації зон санітарної охорони джерел водопоста- 

чання і водопроводів господарсько-питного водопостачання». 

     Тобто  розміри  ЗСО,  а   також   комплекс   необхідних   санітарно-гігієнічних 

заходів   визначаються   відповідно  до   «Положение   о   порядке проектирова-

ния  и  эксплуатации  зон  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и 

водороводов   хозяйственно-питьевого  назначения»   від 18 грудня 1982 року 

№2640-82. 

     До  складу  ЗСО  входять  три  пояси:  перший пояс – зона суворого режиму, 

другий і  третій – пояси обмежень. 

     У 2018 році  було  розроблено  та  затверджено  Проект зон санітарної  охорони 

( ЗСО )  ділянки «Шовковиста»    водозабору    ПрАТ  «Черкаський шовковий 

комбінат»   згідно чинного законодавства   [1].  Лист щодо погодження проекту 

наведений  у додатку О. 

      Відповідно до розробленого проекту було встановлено 3 пояси ЗСО. 

Перший пояс ЗСО 

     Перший пояс (пояс суворого режиму) охоплює територію розташування 

водозаборів,  майданчиків  усіх водопровідних  споруд;  другий  і третій пояси 

(пояси обмежень) – територію,  на  якій  здійснюються заходи з охорони 

підземних вод  (джерел водопостачання) від забруднення.

      Перший пояс ЗСО встановлюється з метою усунення можливості випадко- 
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вого,  або навмисного  забруднення підземних питних вод в місці водозабірних 

споруд.  Межа  першого поясу  встановлюється  на відстані  від 30,0 до 50,0 м від 

водозабору – в залежності від ступеню захищеності підземних вод. 

       В окремих випадках для водозаборів, розташованих на території об’єкту, який  

виключає  можливість  забруднення  ґрунту і  підземних  вод,  а  також для 

водозаборів, які розташовані в сприятливих санітарно-технічних і гідрогеологічних 

умовах,  розмір  першого  поясу ЗСО допускається зменшувати за умови 

гідрогеологічного обґрунтування та наявності позитивного висновку 

Держпродспоживслужби  (  ДБН В.2.5-74:2013 [5]  ). 

        Ділянка  водозабору питних підземних вод ПрАТ «Черкаський шовковий 

комбінат», який розкриває напірні водоносні горизонти у нижньо-

середньочетвертинних відкладах та у відкладах бучацької світи еоцену,  

характеризується  як  захищений.  За більш ніж 15-річний досвід його 

експлуатації  хімічний  склад  підземних  вод залишався стабільним, без будь-

яких тенденцій до його погіршення у майбутньому, а також з урахуванням вжитих 

заходів із попередження потрапляння забруднення безпосередньо на водозаборі, 

шляхом надійної герметизації  устя  свердловин  та заходів з благоустрою,  межа  

першого поясу  ЗСО  для  свердловини  № 2 встановлюється  радіусом  30,0 м  від 

водозабору, тобто радіус першого поясу ЗСО складає 30,0 м. Для свердловини     

№ 1, з метою захисту  підземних вод від  можливого  забруднення  в 

накопичувальних ємностях, які  розташовані поблизу  свердловини,  розмір             

І поясу  ЗСО  становить  100х75 м.   

     Розміри першого поясу ЗСО свердловин №1 та  №2 згідно проекту 

винесені в натуру. 

        Другий та третій пояси ЗСО 

       Другий пояс ЗСО призначений для захисту підземного джерела 

водопостачання від  мікробіологічного  забруднення,  яке  може надходити у  

водоносний  горизонт або комплекс  за межами  першого поясу. Тобто, патогенні 

мікроорганізми на  шляху до водозабірної  свердловини  повинні  втратити свою 

життєдіяльність та вірулентність. Межі другого поясу ЗСО  підземного джерела 

водопостачання  визначаються  гідродинамічними  розрахунками. 

       Третій  пояс ЗСО призначається  для  захисту підземних  вод від хімічного 

забруднення. Межа третього поясу ЗСО підземного джерела водопостачання 

визначається гідродинамічним розрахунком, при якому враховується  час  

проходження  хімічного забруднення  води до водозабірної споруди,  яке повинно 

бути більше прийнятого терміну експлуатації водозабірної споруди, але не менше, 

ніж 25 років. 

     Оскільки другий  пояс  розташований  всередині третього поясу, він призна- 

чений також і для захисту від хімічного забруднення. 
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      Основним параметром, за  яким визначається відстань від меж другого  поясу  

ЗСО  до  водозабірної  споруди,  є  час  просування мікробного забруднення з 

потоком підземних вод до місця водозабору (Тm). 

     Оскільки  ділянка  водозабору  ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» 

Черкаського родовища питних підземних вод  розташована у першому  

архітектурно-будівельному кліматичному районі  [8], то час Тm  для  розрахунку  

межі другого поясу ЗСО підземних водозабірних споруд,  що обладнані  на 

напірний водоносний комплекс, складає 200 діб . 

      Розрахунки другого і третього поясів ЗСО проводяться за методикою, ви- 

кладеною в інструкції ВНИИ  «Водгео»  «Рекомендації з гідрогеологічних розра- 

хунків для визначення границь 2 і 3 поясів зон санітарної охорони підземних 

джерел господарсько-питного водопостачання» [11]. 

       Ділянка водозабору «Шовковиста» Черкаського  родовища питних підземних 

вод  за  природними умовами  надр схематизується  як  необмежена у плані 

напірна гідродинамічна  система із  захищеними  цільовими водоносними  

комплексами  від поверхневого забруднення. 

    У  2014-2017 роках було проведено геологічне вивчення, в тому числі  

дослідно-промислову розробку ділянки водозабору ПрАТ «Черкаський шовковий 

комбінат» Черкаського родовища підземних вод. 

     Розрахунки та визначення поясів ЗСО  виконані  за параметрами, отриманими 

під час проведення ДПР ( дослідно-промислової розробки ).  

       Окремий  «Проект зон санітарної охорони», за вихідними даними отриманими 

під час геологічного вивчення та ДПР,  був розроблений та погоджений в 

установленному порядку ( додатки О, П ). 

      Враховуючи  компактність  розташування  свердловин в  межах водозабору, а  

також  практично  відсутній  ухил   гідравлічного  потоку   ( j = 0,0001)  вирахо-

вуємо  їх  за  схемою   «великого колодязя»  у  безмежному  ізольованому шарі. 

       Вихідні дані  для  розрахунку ІІ та ІІІ поясів ЗСО  для  свердловин  №№ 1, 2  

наведені  в  таблиці 5.1. 

            Таблиця 5.1  Вихідні дані для розрахунку ІІ та ІІІ поясів ЗСО 

                     ділянки водозабору ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» 

  №№, 

   п/п 

                       Параметри  Номер свердловини 

         1       2 

1                             2 3 4 

1 Потужність водоносного 

горизонту,  m,  м 

13,0 16,0 

2 Дебіт,( Q ) , м3/добу  600,0 772,0 

3 Активна пористість водовмісних  

відкладів , n 

0,07 0,07 
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1                               2 3 4 

4 Час виживання бактерій,  Тm,  діб 200 200 

5 Термін експлуатації водозабору , 

Тр  , діб 

1 х104 1 х104 

 

      Таким чином ЗСО ІІ поясу матиме вигляд кола з радіусом R, який 

розраховуємо за формулою: 

        

             RІІ = r = d =   QxTm                                                     

                                   πxmxn 

де: Q – розрахунковий дебіт свердловин, м3/добу; 

Тm – час виживання бактерій, 200 діб; 

m –   середня потужність водоносного  комплексу; 

n = активна пористість водовмісних відкладів 0,07.  

     Таким чином,   радіус ІІ поясу   ЗСО  для  свердловини № 1 становитиме: 

    

             R п =              600 х 200                 =  205,0м. 

                          3,14 х 13 х 0,07 

      а  для  свердловини № 2  

                                                                  

       R п =              772,0 х 200                 =  209,0м.; 

                   3,14 х 16 х 0,07 

           Границю ЗСО ІІІ поясу  визначаємо  з  метою  захисту підземних  вод  від 

хімічного забруднення.  Основними  розрахунковими  параметрами  при цьому є  

дебіт  водозабору та  розрахунковий  термін  його  експлуатації  Тр.  

Розрахунок виконуємо за  формулою: 

 

                    RІІІ =      QxTp                                                                                           

                                πx m x n   

де: Тр – 104 діб. 

Тоді радіус  ЗСО  ІІІ  поясу  для  свердловини № 1   становитиме: 

 

            RІІІ =     600,0х  104       =             1448,0м.                                                

                        3,14 х 13 х 0,07 

 а для  свердловини № 2 –    

  

          RІІІ =        772,0 х  104      =          1481,0м.                                                

                        3,14 х 16 х 0,07 
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       Враховуючи той факт, що свердловини  розташовані  на  відстані  268м одна  

від  одної  ( див.  рис. 1.4 )  і зони  санітарної охорони ІІ та ІІІ поясів 

перетинаються,  ЗСО  ІІ та ІІІ  поясів  свердловин   об′єднуються  у  єдиний  

контур з радіусом  R п = 209,0 м  навколо свердловини № 1 та № 2  і RІІІ – 

відповідно,   1481,0м. 

       Границею  родовища   пропонується  вважати розмір  2-го поясу  ЗСО, тобто   

209,0м.  Відомості  про  розміри ЗСО  наведені в таблиці 5.2. 

 

                     Таблиця 5.2   Розміри ЗСО свердловин №№1 та 2 

                   ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат» 

 

Схема розміщення поясів ЗСО приведена на рис. 5.1. 

№ 

св. 

Розмір першого 

поясу ЗСО, R, м 

Розмір другого 

поясу ЗСО, R, м 

Розмір третього 

поясу ЗСО, R, м 

1         100х 75 205,0 1448,0 

2 30 209,0 1481,0 
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                                                   Рис. 5.1  Схема розміщення   І-ІІІ  поясів ЗСО
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       Перший пояс (пояс суворого режиму)  зони санітарної охорони водозабір- 

них свердловин  ділянки «Шовковиста»  Черкаського  родовища упорядкований, 

огороджений та знаходиться під охороною. Територія підприємства та прилеглої 

забудови каналізована. 

     При здійсненні санітарного обстеження території  ПрАТ  «Черкаський 

шовковий комбінат» і територій, що прилягають до земельної ділянки 

розташування   водозабору, місць видалення відходів і захоронень тварин не 

виявлено. Кладовища в межах І-го та ІІ-го поясів ЗСО родовища питних підземних 

вод (свердловин  №1, №2)   відсутні. 

      Шкідлива виробнича діяльність, продукти  якої  могли  б  бути потенційними 

джерелами забруднення підземних вод, на території  ПрАТ «Черкаський шовковий 

комбінат»  та поблизу  ділянки водозабору  питних підземних вод відсутні.  

     Водозабір «Замовника»  розташований  на  території  підприємства у                   

місті  Черкаси, де  нараховується  більше 20 АЗС,  житлові  масиви  та       інші   

  міськи  агломерації,  які можуть бути  потенційними  джерелами  забруднення у  

випадку  будь - яких  пошкоджень.  Деяки АЗС  попадають до ІІІ поясу ЗСО 

водозабору.   Згідно наказу Міністерства   юстиції України   №660/5    від 14.04.2009 

року «Про затвердження Методичних рекомендацій стосовно  визначення  

нерухомого  майна, що  знаходиться  на земельних ділянках,    право  власності  на які 

підлягає державній реєстрації» зазначено: автозаправна станція – це комплекс  

будинків,  споруд  технічного  обладнання, призначений для приймання, зберігання 

моторного палива та заправлення    ним автотранспорту  (мототранспорту). Паливно-

мастильні матеріали,  які на  АЗС зберігаються  в  металевих  ємностях   

(«термосах»), практично виключають можливість їх витоку, але незважаючи на це    

надрокористувачеві  необхідно постійно вести   моніторингові  роботи по  

дослідженню  якості  підземних  вод. 

      З метою надійного захисту  продуктивних  водоносних  горизонтів від 

можливого забруднення  в процесі експлуатації,  була  передбачена обсадка                

свердловин        обсадними  колонами  та  герметизація  устів   свердловин. Це дало   

змогу  надійно   перекрити нестійкі породи  та  забезпечити  ізоляцію  продуктивних  

водоносних горизонтів від проникнення підземних  вод з вищезалягаючих  

водоносних  горизонтів  і  можливого впливу негативних чинників. 

Період експлуатації  свердловин  ділянки  водозабору  складає   понад 15 років.  

            За даний період часу не було зафіксовано випадків аномальної зміни якості підзем- 

            них вод, що видобувались зі свердловин  №1 та  №2. 

      У разі  припинення діяльності підприємства свердловини  водозабору 

передаються на баланс іншому водокористувачеві або тампонуються у відповідності 

до розробленого та затвердженого згідно законодавства  Проекту тампонажу 

свердловини. 
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                      5.2 Використання у процесі провадження планованої 

                  діяльності    природних ресурсів,   зокрема   земель,   ґрунтів,    

                                                    води та біорізноманіття 

Проммайданчик розташований на земельній ділянці площею 30,3047 га. 

На території    проммайданчика    розміщені   виробничі   будівлі,  свердловини 

№№1 та 2  водозабору  ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат» , насосні станції 

та резервуари  чистої води.  

     Експлуатація водозабору  ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат»  

Черкаського  родовища  передбачає  забір та використання  питних підземних вод 

для забезпечення виробничих, санітарно-гігієнічних та питних потреб 

підприємства. Експлуатаційні запаси родовища становлять 1370,0 м3/добу.  

Потреба  підприємства у воді складає 1370,0 м3/добу. Фактичний річний   

середньобагаторічний   видобуток ( за останні 9 років) склав 1150,0 м3/добу.   

Водозабір  ділянки «Шовковиста» ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат»  

Черкаського  родовища підземних вод  повністю забезпечує потребу підприємства 

у воді. 

    Організація рельєфу ділянок існуюча і виконана з  врахуванням  нормативних 

ухилів проїздів, майданчиків та інших територій. Використання ґрунтів для 

планування території не планується. 

     Здійснення  планованої  діяльності  не  передбачає  використання    біорізно-

маніття,   не створює вплив на нього. 

 

5.3  Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, 

світлове, теплове та радіаційне забруднення, випромінення та інші 

фактори впливу, а також здійснення операцій у сфері поводження з 

відходами 

Викиди забруднюючих речовин 

     Планована діяльність – водозабір   підземних  вод  ділянки «Шовковиста»  

Черкаського родовища  не має постійних джерел викидів забруднюючих речовин 

у атмосферне повітря. 

     Вплив на атмосферне повітря може виникати під час ремонту обладнання або 

його заміни. Такий вплив є короткостроковим, може виникати неочікувано, без 

певної закономірності, на обмеженій ділянці і є екологічно допустимим. 

Скиди забруднюючих речовин 

     Здійснення планованої діяльності передбачає забір  та використання  питних 

підземних  вод у мережі  водопостачання  підприємства.  Після  використання 

вода  потрапляє  у мережу  каналізації  підприємства, а звідти – у міську каналі-

заційну мережу.  Під час експлуатації   водозабору  у воду  не  потрапляють за- 
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бруднюючі речовини. 

Шумове та вібраційне забруднення 

    Водозабір питних підземних вод    ділянки «Шовковиста»  Черкаського  родовища 

представлений двома  свердловинами.  Свердловини №1та №2 експлуатують 

підземні  води  водоносного комплексу  у алювіально-флювіогляціальних 

неоплейстоценових відкладах та відкладах  бучацької серії еоцену ( св. №1 ) і 

нижньо-середньоплейстоценових відкладах  ( св. №2 ) . Вони пробурені в         

1996 році   НПЦ ДБВО глибиною, відповідно, 56,9м та 40,7м. 

     Вони  обладнані  каркасно-дротяними  фільтрами  діаметром 325 мм                    

( свердл. № 1 )  та 360 мм ( свердл. № 2 )  з  гравійною  обсипкою  робочих  

частин  фільтрів.  Робочі  частини  фільтрів  довжиною  4,95м ( свердл. № 1)  та 

7,35м ( свердл. № 2 )  встановлені  в  інтервалах  глибин  49,5 – 51,9 м та 52,65 – 

55,10м ( свердл. № 1 )  і  трьохярусний  фільтр в  інтервалах  глибин  30,2 – 

32,65м,   33,35 – 35,8м  та  36,45 – 38,9м  ( свердл. № 2 ). 

      Свердловини обладнані зануреними центробіжними насосами ЕЦВ 10-63-65 

( св.№1 ) та ЕЦВ 10-63-110  ( св.№2 ) та витратомірами версії ПО “23”. 

                            Окрім  свердловин,  підприємство  має  2  підземні  бункери   розміром у плані 

                  5,55 х 2,55 м  та глибиною  2,5 м , де  розміщені  насосні  станції  і  які мають  в 

                 покрівлі  люки  для  монтажу  насосного  обладнання. 

                       Видобувна  вода  за  допомогою   насосних   станцїй   подається  із   

                  свердловини     № 1  в  два  резервуари  чистої  питної  води ємкістю по 1500 м3                                                                                           

                 і використовується для господарсько-питного водозабезпечення.  Видобувна  

                 вода  із свердловини №  2   за  допомогою  насосної  станції  подається  в  три 

                 резервуари   чистої  технічної  води  ємністю  два  по  1500 м3  та  один - 2000 м3  і  

                 використовується  для  виробничих  потреб  підприємства  ( рис. 1.5 ). 

                      Свердловини працюють в автоматичному режимі. 

     Все обладнання встановлене на водозаборі заводського  типу з визначеними 

шумовими та вібраційними  характеристиками. Обладнання справне та працює 

відповідно до технічного паспорту. Шумові та вібраційні характеристики 

знаходяться у межах встановлених  заводськими  випробуваннями. 

                      Додатковим  шумозахистом  слугують  надкаптажні  споруди. 

                     Під час  експлуатації  водозабору з  2002 року скарг  від  населення  не надхо- 

              дило. 

        Світлове  та  теплове  забруднення.    

 

     Експлуатація  водозабірних  свердловин  у  відповідності  з  технологічними  

режимами   не створює  світлового  та  теплового  забруднення  довкілля.      
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             Радіаційне забруднення та випромінення 

     Планована діяльність не створює радіаційного забруднення та 

випромінення. 

     На вимогу НРБУ-97 та ДСанПіН 2.2.4-171-10 з метою визначення 

радіаційної   якості  води за вмістом радіонуклідів підприємство 

проводить   радіохімічний аналіз води. 

     За результатами досліджень, вміст радіонуклідів у підземних водах 

досліджуваного  водозабору   наступний:  радій 226 – 0,74 Бк/кг,  радон 222 –  9,97 

Бк/кг , цезій-137 – 1,45 Бк/кг, стронцій 90 – 1,59 Бк/кг.  Таким чином, вміст 

радіонуклідів  у підземних водах  водозабору ділянки «Шовковиста» не 

перевищують нормативних значень НРБУ-97, що встановлені для вод 

господарсько-питного водопостачання. 

     Паспорти   радіаційної   якості   питної   води    ділянки   «Шовковиста»           

ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат»  наведені у додатку Ж. 

            Операції у сфері поводження з відходами 

      Планована діяльність – водозабір питних підземних вод  ділянки «Шовко-

виста»  Черкаського  родовища  не є джерелом постійного утворення відходів.  

     Відходи можуть утворюватись  під час ремонту обладнання або його заміни та  

передаються спеціалізованим  організаціям  згідно  укладених  договорів. 

 

5.4 Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини  

          та довкілля, у тому числі через можливість виникнення  

                                 надзвичайних ситуацій 

     Для уникнення ризиків для здоров’я населення на водозаборі постійно 

проводиться контроль якості  води зі свердловини та після проходження через 

водоочистку. 

     Якість підземних вод оцінюється за органолептичними, санітарно-

бактеріологічними,  фізико-хімічними показниками – щоквартально та 

проводиться визначення радіаційної якості води один раз на рік. 

     Проводяться заходи для недопущення забруднення підземних вод хімічними 

та бактеріологічними забруднювачами, шляхом встановлення зон санітарної  

охорони  водозабору.  Дотримання вимог та здійснення спеціальних  

водоохоронних  заходів,  що виключають можливість надходження забруднення 

до водозабірних споруд у обидва експлуатаційні водоносні комплекси  

водозабору. 

     Планована діяльність не створює ризиків  для  об’єктів  культурної 

спадщини. 
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     Все обладнання встановлене на водозаборі заводського типу. Обладнання 

справне  та  працює  відповідно до технічного паспорту. В рамках 

попередження  виникнення аварійних ситуацій на водозаборі проводиться огляд  

обладнання та своєчасний ремонт чи його заміна. 
 

5.5 Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої діяльності та 

об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої 

діяльності 

       Планована діяльність - водозабір підземних вод ділянки «Шовковиста»   

Черкаського родовища   представлений двома свердловинами.  Свердловини 

№1та №2 експлуатують підземні  води  водоносного комплексу  у алювіально-

флювіогляціальних  неоплейстоценових  відкладах та відкладах  бучацької серії 

еоцену ( св. №1 ) і середньо-верхньоплейстоценових відкладах  ( св. №2 ). Вони 

пробурені в 1996 році   НПЦ ДБВО глибиною, відповідно, 56,9м  та  40,7м. 

      Загальний вплив на свердловини №1 та  №2  досліджуваного водозабору, що 

експлуатують водоносні  комплекси  у алювіально-флювіогляціальних  

неоплейстоценових  відкладах та відкладах  бучацької серії еоцену ( св. №1 ) і 

середньо- верхньоплейстоценових відкладах  ( св. №2 ) розрахований у розділі 8 

звіту. 

     За результатами проведених розрахунків було зроблено висновок, що при 

експлуатації  водозабору ділянки «Шовковиста»  Черкаського родовища та 

сусідніх ділянок,  що експлуатують ті ж водоносні  комплекси, спрацювання 

рівня  підземних  вод  не  відбувається. Рівні води будуть залишатися в 

напірному режимі. Величина прогнозного зниження рівня підземних вод на 

розрахунковий термін експлуатації водозабору буде менше допустимого, тобто 

осушення досліджуваних водоносних  комплексів  не відбудеться. 

                         Таким чином, експлуатаційні  запаси  підземних  вод у  свердловинах  №1 та 

                    №2 є забезпеченими.  

5.6  Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби 

викидів парникових газів, та чутливість діяльності до зміни  клімату 

 Змін клімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в 

результаті  експлуатації  об’єкту  відсутні значні  виділення  теплоти, інертних га- 

 зів,  вологи.  Особливості  кліматичних  умов,  які  сприяють  зростанню  інтенсив-

ності  впливів  планованої   діяльності  на  навколишнє  середовище,   відсутні. 

5.7   Технологія і речовини, що використовуються 

      Підземна  вода  із   двох  свердловин поступає  в  резервуари : два  по 1500 м3 

із свердловини № 1 та  три ( два по 1500м3 і один - 2000 м3)  із свердловини № 2, а 

звідти – в водонапірну башту і далі- в водопровідну мережу підприємства.  
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Свердловини  обладнані глибинними  центробіжними  електронасосами типу  

ЕЦВ 10-63-65 та ЕЦВ 10-63-110, які працюють в автоматичному режимі. 

     Гирла свердловин мають герметизовані оголовки. Конструкція оголовку 

свердловин забезпечує їх надійну експлуатацію при різних режимах подачі води, 

зручність проведення режимних спостережень, відбору проб, ремонтних робіт, 

чистки та дезінфекції свердловин. 

   Для обліку відбору води на свердловинах встановлені витратоміри серії ПО “23”.  

    Здійснення планованої діяльності не передбачає використання будь-яких 

речовин. Для  недопущення  потрапляння  забруднень у свердловини водозабору 

та у питні підземні води підприємством облаштовані пояси зон санітарної охо- 

рони  водозабору та проводиться постійний моніторинг якості води. 
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6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, 

ТА ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ ТАКОГО 

ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ                                       

ДАНІ   ПРО   СТАН    ДОВКІЛЛЯ 

     Основною метою прогнозу є оцінка можливої  реакції  навколишнього при- 

родного середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, 

вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очі- 

куваним станом природного середовища. 

     Всі методи прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і  формалізовані. До 

логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії. 

     При відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об’єкт 

не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть 

якого полягає у визначенні майбутнього на основі думок кваліфікованих 

спеціалістів-експертів. 

    Метод аналогій полягає у  тому, що закономірності розвитку одного процесу з 

певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно 

зробити прогноз. 

    Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моде- 

лювання. 

     Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають 

можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. 

Сутність його полягає в отриманні і  спеціалізованому обробленні прогнозних 

оцінок об’єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у 

певній сфері науки, техніки, виробництва. 

     Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку 

певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при корот- 

костроковому прогнозуванні стосовно об’єкта, який тривалий час  розвивався 

рівномірно без значних відхилень.  Ґрунтується  він  на  вивченні  кількісних і 

якісних параметрів досліджуваного об’єкта за попередні роки з подальшим 

логічним  продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому 

періоді. 

    Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з 

урахуванням  ймовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний 

період,  користуючись прямими  або опосередкованими даними про масштаби та 

напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, 

від  яких суттєво  залежить  прогноз:  з’ясувати  їх співвідношення з 

прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін 
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довкілля під дією певних факторів. 

     Розрахунок прогнозного зниження рівня води було виконано для групи 

взаємодіючих свердловин методом накладання течій (суперпозицій). Метод по- 

лягає в тому, що зниження рівня води в кожній із взаємодіючих свердловин до- 

рівнює алгебраїчній сумі зрізок рівня води в одній свердловині від роботи всіх 

інших свердловин, які працюють як одиночні. 

     При прогнозуванні оцінки впливів на довкілля в даному звіті використову- 

валися як логічні так і формалізовані методи прогнозування. 

     В якості вихідних даних про стан довкілля використані дані з кліматичної 

характеристики району розташування підприємства та дані про фонові 

концентрації  надані Черкаським обласним центром з гідрометеорології. 

      Вміст хімічних компонентів та показників якості питних підземних вод во- 

дозабору  ділянки «Шовковиста»  Черкаського   родовища протягом 2007-2018 

років встановлені за даними лабораторних досліджень , виконаних міським 

відділом   ДУ «Черкаський  обласний лабораторний центр МОЗ України», 

санітарною лабораторією ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» та                  

ТОВ «Комплексна лабораторія »     «Стандарт»   Донецької області. 

      Використані також матеріали геологічного вивчення з метою оцінки запасів 

питних підземних  вод,  матеріали  обстеження  території  водозабору  та оцінка 

його технічного  стану. 
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         7.  ОПИС  ПЕРЕДБАЧЕНИХ  ЗАХОДІВ,  СПРЯМОВАНИХ  НА 

ЗАПОБІГАННЯ,  ВІДВЕРНЕННЯ,  УНИКНЕННЯ,  ЗМЕНШЕННЯ, 

УСУНЕННЯ  ЗНАЧНОГО  НЕГАТИВНОГО  ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ  (ЗА МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

 

     Організаційно-технічні заходи з охорони надр та довкілля й безпеки про- 

ведення робіт регламентуються відповідними нормативно-правовими актами та 

нормативним документам: 

 Кодекс України  «Про надра» ; 

 Водний кодекс України; 

 Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища»; 

 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною»; 

 інші нормативні документи. 

     Контроль за виконанням  цих  заходів  здійснюється  органами Держпраці, 

Державною службою геології та надр України та їх територіальними органами, а 

також  іншими  спеціально  уповноваженими  органами  в  сфері  охорони довкілля. 

Охорона поверхневих і підземних вод повинна проводитись шляхом реалі-               

зації заходів з недопущення їх забруднення й виснаження під час експлуатації 

водозабору. 

     Для недопущення забруднення питних підземних вод для водозабору були 

розроблені, погоджені та облаштовані зони санітарної охорони. 

     Вимоги до правого режиму ЗСО водозаборів підземних джерел регламен- 

товані Постановою КМУ від 18.12.1998 року  і передбачають для окремих видів 

господарської  діяльності  або  безумовну  заборону,  або регулювання та 

отриманням особливого санітарного режиму і норм екологічної безпеки. 

   Керуючись зазначеними нормами, ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат» 

виконує наступні водоохоронні заходи в зонах санітарної охорони водозабору 

питних  підземних вод  ділянки «Шовковиста»  Черкаського  родовища, які 

наведені у таблиці 7.1. 
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   Таблиця 7.1  Перелік заходів у встановлених ЗСО водозабору питних підземних     

вод      ділянки   «Шовковиста»  ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат» 
»

№ Найменування заходу Термін 

вико- 

нання 

Заходи в межах першого поясу ЗСО 

1 Заборона здійснення будівельних робіт, у тому числі будівництва трубо- 

проводів різноманітного призначення за винятком трубопроводів, що об- 
слуговують водозабірні споруди. 

Постійно 

2 Забезпечений постійний контроль за санітарним станом території ЗСО, ре- 

жимом безаварійної експлуатації систем водо- і теплопостачання, каналі- 
зації підприємства, водовідведенням талих і дощових вод за межі ЗСО. 

Постійно 

3 Ведеться моніторинг підземних вод (режим рівнів, контроль якості, облік 
водовідбору). 

Постійно 

4 Заб    Забезпечений повний контроль технічного стану і експлуатаційних  

параметрів (у  тому числі герметичність устя, цілісність обсадних труб та 

цементації  затрубного простору) свердловини. При виявленні значних 

відхилень від будівельних експлуатаційних характеристик та порушенні 

технічного стану свердловини – виконується її капітальний ремонт або 

санітарно- технічний тампонаж. 
 

Щорічно 

                                     Заходи в межах другого і  третього  поясу ЗСО 

1 Регулювання усіх видів будівництва та їх централізоване водопостачання, 
каналізування, відведення забруднених поверхневих вод, тощо. 

Постійно 

2 Контроль за розміщенням складів паливно-мастильних матеріалів, пести- 

цидів та мінеральних добрив, накопичувачів, шламосховищ та інших 

об’єктів, які створюють небезпеку хімічного забруднення джерел водопос- 

тачання. 

Постійно 

3 Заборона розміщення на території поясів ЗСО об’єктів нового будівниц- 

тва, реконструкції об'єктів цивільного і промислового призначення без 

відповідних дозвільних документів і заходів щодо недопущення  

хімічного і іншого забруднення підземних вод, застосування екологічно 

безпечних матеріалів при зведенні споруджень та ін. 

Постійно 

4 Не допускати створення неорганізованих смітників. Постійно 

5 Не допускати створення вигребів усмоктувального типу в межах ЗСО при 
відводі земельних ділянок. 

Постійно 

6 Здійснювати нагляд за тампонуванням (або відновленням) всіх старих, не- 

діючих, дефектних або неправильно експлуатованих свердловин та шахт- 

них колодязів, які створюють небезпеку забруднення водоносних 

горизонтів, що використовуються. 

Постійно 

7 Регулювання будівництва нових свердловин Постійно 
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      Обов’язковими умовами експлуатації водозабору є регулярний контроль щодо 

здійснення  гідрогеологічних режимних спостережень та  їх автоматизація  . В  про-

цесі  експлуатації   водозабору   було організоване спостереження та контроль             

за   наступними показниками: 

              – за положенням динамічного рівня води в свердловинах, періодичність 

заміру рівня в свердловині – щомісячно. Зафіксовані значення статичного та 

динамічного рівнів фіксуються в журналі режимних спостережень.  Визначення  

рівнів  проводиться для попередження і своєчасного реагування на зміну рівнів, що 

дасть змогу не допустити виснаження водоносних горизонтів; 

                    - за величиною водовідбору  за витратоміром – щоденно. Значення 

величини водовідбору фіксуються у журналі обліку водоспоживання на підприєм- 

стві. Відповідно до наказу Мінприроди від 23.03.2016 №110 «Про затвердження 

Порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод 

водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод»  

ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат » подало заяву на отримання доступу до 

автоматизованої системи обліку. Облік водовідбору проводиться з метою 

недопущення перевищення ліміту водовідбору, встановленого дозволом на  

спеціальне  водокористування та для оплати за  водокористування; 

            - спостереження за якістю підземних вод, що видобуваються, проводяться 

щоквартально. Контроль за фізико-хімічними, органолептичними та бактеріоло- 

гічними показниками води проводиться для виявлення і попередження забруд- 

нення  чи  інших змін  якості питних підземних вод.  Результати аналізів наведені у 

додатках Б і  В. 

       В межах ЗСО забороняється розробка надр, якщо ця розробка впливатиме             

на якість підземних вод. 

      ПрАТ   «Черкаський шовковий комбінат» утримує експлуатаційні свердловини 

та зону санітарної охорони в належному санітарному стані та дотримується режиму, 

визначеного вимогами  чинного законодавства [5, 15]. 

     Для попередження негативного впливу в процесі експлуатації родовища  

підземних вод забезпечується герметичність системи збору, підготовки й транс- 

портування води, з метою виключення її нераціонального використання. 

       При  розробці родовища підземних вод необхідно оцінити такі наслідки його 

експлуатації, як збитки геологічному середовищу і річковому стоку, зниження рівнів 

ґрунтових вод, просідання поверхні землі та зниження рівнів води на водозаборах, що 

знаходяться у зоні впливу досліджуваних експлуатаційних свердловин. 

     В  свою чергу, як показує  досвід експлуатації водозабору ПрАТ «Черкаський 

шовковий комбінат», його функціонування не мало негативного впливу на 

навколишнє середовище. За період експлуатації пригнічення рослинності або 

осушення заболочених ділянок не спостерігалося. Не відмічено також іншого 
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негативного впливу  на геологічне середовище. Тому негативні наслідки розробки 

родовища не очікуються і при подальшій його експлуатації. Проведення 

систематичних режимних спостережень дозволить виявити і попередити 

забруднення чи інші зміни якості питних підземних вод або впливу видобутку на 

навколишнє середовище. 

      ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат» здійснює компенсаційні заходи у  вигляді 

плати збору за спеціальне використання водних ресурсів. Довідка підприємства  щодо  

розміру збору за 2017 рік використання води із водозабору ділянки «Шовковиста»  

Черкаського   родовища наведена у додатку  И. 

     Отже, при дотриманні  технології  експлуатації  водозабору, а також природо- 

охоронних заходів в межах поясів зони санітарної охорони, негативних явищ в 

підземній гідросфері та впливу на довкілля не очікується. 
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8.  ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО   

ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

      Як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля, значного 

негативного впливу на довкілля в результаті видобування питних підземних вод на 

водозаборі ділянки «Шовковиста» Черкаського  родовища при дотриманні 

технічних і технологічних нормативів, нормативно-правових документів не 

очікується. 

      Суттєвий вплив на довкілля можливий лише в результаті нераціонального 

використання природних ресурсів, що може призвести до виснаження водоносних 

горизонтів. Для запобігання виникнення такої ситуації були проведені розрахунки 

прогнозного зниження рівня та використані результати  польових досліджень, 

проведених під час гідрогеологічного вивчення. 

     У зв’язку з геолого-гідрогеологічними умовами родовища, розрахунок 

прогнозного зниження рівня води  був  виконаний для групи взаємодіючих сверд- 

ловин методом накладання течій (суперпозицій). Метод полягає в тому, що 

зниження рівня води в кожній із взаємодіючих свердловин дорівнює алгебраїчній 

сумі зрізок рівня води в одній свердловині від роботи всіх інших свердловин             

( водозаборів ). 

     Визначення прогнозного зниження рівня води у свердловинах №1 та №2 

проведено на розрахунковий термін експлуатації (104 діб ≈ 25 років) для умов 

необмеженого в плані ізольованого напірного водоносного пласта [13]. 

     За  розрахункові дебіти приймаються   дебіти при дослідних відкачках та, вра- 

ховуючи проектне навантаження на водозабір, становлять:  25 м3/год (600,0 м3/добу)  

для свердловини  №1 та  32,08 м3/год (770,0 м3/добу) для свердловини №2.  

   Загальний дебіт  для  водозабору  ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат»  Черкаського  

родовища з експлуатаційних свердловин №1 та №2 становить  1370,0 м3/добу.  

     Тому прогнозне зниження можна визначити шляхом додавання до фактичного 

зниження, визначеного на кінець відкачки (Sф) прогнозного   приросту зниження за 

період  експлуатації,  від  часу проведення  ДПР до 10 000 діб та сумарну зрізку під 

впливом роботи свердловин ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат» з 

максимальним дебітом та впливу від роботи свердловин на сусідніх ліцензованих 

ділянках. 

      Розрахункове  зниження  рівня  на  кінцевий  термін експлуатації родовища  

визначалось   гідродинамічним  методом. 

      Зниження рівня води в самих свердловинах родовища за рахунок водовідбору  

із них,  з урахуванням  недосконалості  свердловин  визначається за формулою: 
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       Зниження рівня води в експлуатаційних свердловинах за рахунок водовідбору 

із  суміжних    водозаборів  підземних вод визначені за формулою: 
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 ,                         (8.2) 

де: S0 – розрахункове зниження рівня води від роботи власне свердловини, м; 

iS  – розрахункове зниження рівня води взаємодіючих свердловин (водозаборів), 

м; 

Q – дебіт водозабірної   свердловини, м3/д; 

Qi – дебіти взаємодіючих свердловин ( водозаборів ), м3/д; 

km – коефіцієнт   водопровідності, м2/добу; 

ri – відстань між робочою свердловиною та взаємодіючою, м; 

r0 – радіус свердловин, м; 

ζ1 – сумарний опір за рахунок недосконалості свердловини; 

Rп – приведений радіус впливу свердловин, розрахований за формулою  

           Rп = 1.5 √ at ;           

       Вимоги по режиму   експлуатації  родовища   підземних  вод  ПрАТ   

«Черкаський шовковий комбінат»   встановлені  «Замовником»   та вимогами до  

геолого-економічної оцінки запасів питних підземних вод. 

Заявлена потреба в  підземних водах –  1370,0  м3/добу. 

Встановлений термін водоспоживання         – 25 років (104 діб). 

Водоносний комплекс   ( а Р1-П + P2bč+ P2kn)  : 

П’єзометричний  рівень (на час проведення  дослідної відкачки) –11,0м  (св.№1). 

Потужність водоносного  комплексу – 13,0 м. 

Коефіцієнт водопровідності (km) – 136,0 м2/д. 

Коефіцієнт п’єзопровідності (а) –    3,8х104 м2/д. 

Радіус свердловин – 0,162 м.  

Сумарний опір  за рахунок недосконалості свердловини –3,85м.  

Приведений радіус впливу свердловин   -  29 240,0м. 

Допустиме зниження рівня    – ( 43,0 – 11,0) =32,0 м. 

    Водоносний комплекс (аfРП+ аРП-Ш) : 

П’єзометричний  рівень (на час проведення  дослідної відкачки) –8,86м (св.№2). 

Потужність водоносного  комплексу – 16,0 м. 

Коефіцієнт водопровідності (km) – 266,0 м2/д. 

Коефіцієнт п’єзопровідності (а) –  6,0х104 м2/д. 

Радіус свердловин – 0,18 м.  

Сумарний опір  за рахунок недосконалості свердловини –5,32м.  

Приведений радіус впливу свердловин   -  36 742,0м. 

Допустиме зниження рівня    – (24 – 8,86) =15,14 м. 
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     У відповідності до заявленої потреби у воді, сумарний дебіт водозабору  

становить  1370,0 м3/добу.  Враховуючи той факт, що свердловина № 1 працює  не 

постійно і використовується, головним  чином для  господарсько-питного 

водопостачання,  для подальших розрахунків приймається  по свердловині  №1   

дебіт, що  складе 600,0  м3/добу, а по свердловині   №2 –  різницю між заявленою 

потребою підприємства у воді та  водовідбором  по  свердловині  № 1, тобто  

1370,0 – 600,0 = 770,0  м3/добу.  

     Прогнозне зниження рівня води в свердловинах  № № 1та 2  визначається  

за формулою (8.1): 
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      Для  контролю  виконаємо  розрахунок  зниження  рівня  води  в  свердловинах  

гідравлічним  методом  за  результатами  дослідних  робіт  за  формулою                

Sр = Qp  : Qд  х Sд.  

   Тоді  для  свердловини № 1       Sр = 600 : 1440 х 14,2 = 5,90м,  

         а для  свердловини  № 2       Sр = 770,0 : 1440 х 8,02 = 4,30 м. 

   Зниження рівня води в експлуатаційних свердловинах за рахунок водовідбору із  

суміжних свердловин  визначені за формулою: 
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де: iS  – розрахункове зниження рівня води взаємодіючих свердловин, м; 

Q – дебіт водозабірної   свердловини, м3/д; 

Qi – дебіти взаємодіючих свердловин ( водозаборів), м3/д; 

km – коефіцієнт   водопровідності, м2/добу; 

ri – відстань між робочою свердловиною та взаємодіючою, м, = 268,0м. 
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Разом з цим,   в районі   розташування  водозабору  ПрАТ   «Черкаський шовковий 

комбінат»  є  діючі  водозабори  підземних  вод  з  затвердженими  ДКЗ  України 

запасами.  

Відомості про затверджені запаси підземних вод  по діючих водозаборах  в районі  

ділянки ПрАТ «Черкаських шовковий комбінат» наведені  в  таблиці  3.2. 
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      Прогнозне зниження рівня підземних вод на водозаборі ПрАТ   «Черкаський  

шовковий  комбінат»  буде формуватися, перш за все, під впливом роботи 

найближчих  водозаборів.  Ділянки  «Зелена»  та «Соснівська»  не  працюють з         

2001 року і у  2004 році   виведені  у  резерв. Вплив  водовідбору  на  водозаборах  цих  

ділянок  вже  відображений  на  положенні  п’єзометричних  рівнів  води  у  

свердловинах  «Замовника», який  з  часу  буріння  свердловин  по  теперішній  час  у  

свердловині  № 1 знизився  на  2,4м.  Ділянка  «Центральна»  Черкаського  родовища  

знаходиться  на  відстані  близько 5 км  і  також  не  експлуатується,  тому    

розраховуємо  тільки  вплив  ділянки  «Степанківська». 

     Відстань  між  водозабором  «Замовника» та найближчим  водозабором   

Черкаського родовища підземних вод  (ділянка «Зелена», «Соснівка», 

«Степанківська»)  становить  3,0 км.  Вплив  роботи  цих  водозаборів  на  повну  

потужність  на  зниження  рівня  в  свердловинах  ПрАТ «Черкаський  шовковий  

комбінат»  розраховуємо  за  формулою   8.2. 
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     Вплив водозабору, що оцінюється на діючі водозабори на території робіт буде 

незначним та перебуватиме в межах можливої точності гідрогеологічних розрахунків. 

        Таким чином, прогнозне зниження рівня води  в свердловинах на кінцевий 

термін експлуатації родовища,  з урахуванням взаємовпливу  від роботи суміжних 

водозаборів, становитиме: 

Sпр. = Sроз. + ∆Sі.,      ( 8.3 )  де : 

Sпр. – прогнозне зниження рівня в свердловині водозабору на кінцевий термін 

експлуатації; 

Sроз. – розрахункове  зниження рівня  в свердловинах   водозабору                            

ПрАТ  «Черкаський  шовковий комбінат»; 

∆Sі- зниження рівня води в експлуатаційних свердловинах за рахунок водовідбору  

суміжних  свердловин   та водозаборів. 

  Смілянське КП «ВОДГЕО»  розташоване на відстані  понад 30,0 км від водозабору 

«Замовника»,  а   Золотоніське  КП  «Міський водоканал» – 36,0 км. 

       За даними  Черкаського регіонального   управління  водних   ресурсів   [ 6 ] , за  

останні 10 років  ( 2005 – 2014  роки)    водозабір  по  області  зменшився    майже  на              

25 %,   тобто  спостерігається  тенденція  зменшення  використання    як  поверхневих  

так  і  підземних  вод.  

   В 2014 році  водовідбір  із  свердловин  Золотоніського  родовища  склав  лише               

1922,0   м3/добу,   або  6,4%  від  затверджених  запасів  підземних  вод. 

  По  Смілянському  родовищу  загальний  водовідбір  склав  за  той же  рік                   

3746,0 м3/добу,  або  24%  від  затверджених  запасів.  
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  Таким чином прогнозне зниження рівня води в свердловинах водозабору               

ПрАТ «Черкаський  шовковий  комбінат »  становитиме : 

 -  по свердловині № 1 – Sпр = 9,68+ 4,43 + 3,23   =17,34  = 17,3 м; 

 -  по свердловині № 2-  Sпр = 6,78  +1,70 + 3,23 = 11,71  = 11,7 м. 

       Відомості про допустимі  та  прогнозні  зниження рівнів по свердловинах, з 

урахуванням впливу від їх взаємодії, наведені в таблиці  8.1. 

 

Таблиця  8.1 Відомості про прогнозні та допустимі зниження рівнів води в 

свердловинах на кінцевий термін експлуатації водозабору  

 

№

№ 

п/п 

Номер сверд-

ловини, 

індекс 

водоносного 

горизонту 

Знижен- 

ня 

рівня, 

   Sо, м 

Знижен- 

ня рівня, 

∆ S, м від 

взаємодії 

свердло-

вин 

Зниження 

рівня 

від взаємодії 

суміжних 

водозаборів,  

Δ S, м 

Розрахун- 

кове  зни- 

ження, 

м 

Допус-

тиме 

зниження 

рівня, 

м 

1  Свердл. № 1, 

( а 1-П + P2bč)   

9,68 4,43 3,23 17,3 32,0 

2 Свердл. № 2, 

(аf П+ а П-Ш) 

6,78 1,7 3,23 11,7 15,14 

      

       Як видно із таблиці, прогнозні  зниження рівнів на кінцевий термін 

експлуатації родовища питних підземних вод є меншими за допустимі , що 

дозволяє експлуатувати свердловини  глибинними  насосами  у  визначеному   

“Замовником”    режимі.   

     Таким чином,   запаси підземних вод у кількості   1370,0 м3/добу  можна 

вважати забезпеченими.  

     Оцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод виконана відповідно до 

фактичної   схеми розташування та експлуатації свердловин.  
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9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ ( ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, 

ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ ), 

           ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ  ПІДГОТОВКИ  ЗВІТУ  З  ОЦІНКИ  

                                               ВПЛИВУ  НА  ДОВКІЛЛЯ 

         

           При підготовці Звіту з оцінки впливу на довкілля були виявлені наступні 

труднощі: 

          - відсутність на момент підготовки звіту затверджених методик для комп- 

лексного прогнозування впливу на довкілля та проведення оцінки за видами 

впливів на довкілля, особливо в контексті довгострокових перспектив; 

           - відсутність мережі моніторингу довкілля, зокрема для опису базового стану 

для  окремого  населеного пункту недоцільно використовувати інформацію по усій 

області вцілому; 

          - відсутність Генеральних планів та ДПТ територій  для великої кількості 

населених пунктів України. 
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    10.  УСІ  ЗАУВАЖЕННЯ  І   ПРОПОЗИЦІЇ   ГРОМАДСЬКОСТІ ДО  

ПЛАНОВАНОЇ   ДІЯЛЬНОСТІ,   ОБСЯГУ   ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ    

ДЕТАЛІЗАЦІЇ    ІНФОРМАЦІЇ,   ЩО   ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО   

ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Повідомлення про плановану діяльність №201842472/794, що підлягає 

оцінці впливу на довкілля опубліковано у газетах 7 днів  № 14 (74)  від                    

04 квітня 2018року, Нова доба №14 (1825)  від 05 квітня 2018року ( додаток Н ), 

а також на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України.  

У відповідності до пункту 7 статті  5 Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля»  протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення 

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, 

громадськість може надати уповноваженому територіальному органу 

зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 

довкілля. 

      Протягом  20 робочих днів з дня офіційного  оприлюднення (03 квітня 

2018року) повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля, зауважень і пропозицій від громадськості не надходило (лист 

Управління екології та природних ресурсів  Черкаської ОДА № 02/10-02-21/951 

від  05 травня 2018 року,  додаток К). 
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11. СТИСЛИЙ  ЗМІСТ  ПРОГРАМ  МОНІТОРИНГУ  ТА КОНТРОЛЮ 

ЩОДО  ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ  ПІД  ЧАС   ПРОВАДЖЕННЯ 

ПЛАНОВАНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ,  А ТАКОЖ   (ЗА 

ПОТРЕБИ)  ПЛАНІВ   ПІСЛЯПРОЕКТНОГО 

МОНІТОРИНГУ 

 

Для забезпечення дотримання  санітарного режиму, в межах зон 

санітарної охорони, обов’язковим є виконання наступних заходів: 

 щоденний огляд насосних станцій і І-х поясів зони санітарної 

охорони,  один раз на місяць – ІІ-го поясу ЗСО і один раз на рік – ІІІ-го 

поясу ЗСО; 

 контроль  санітарного  стану прилеглої до родовища території 

з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення – 

постійно; 

 спостереження за  якістю води шляхом проведення санітарно-

мікробіологічного, хімічного – щоквартально, радіологічного контролю і 

визначення отрутохімікатів – щорічно, відповідно до санітарних норм і 

правил; 

- контроль вмісту нафтопродуктів у свердловинах  – щоквартально; 

-недопускання  розливу шкідливих речовин на ділянці  робіт – постійно; 

- дотримання основних вимог та рекомендацій санітарної служби  та  

 органів геоекологічного  та гірничо-технічного контролю – постійно. 

     Контроль величини  видобутку  підземних  вод, водовідбір  повинен фіксува- 

тись  витратоміром, показники якого знімати один раз в день. 

     Для оцінки режиму експлуатації повинно проводитись спостереження за 

статичним та динамічним  рівнем та температурою води у свердловинах один 

раз на місяць. 
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                   12. РЕЗЮМЕ  НЕТЕХНІЧНОГО  ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ 

      Планована діяльність – водозабір питних підземних вод  ділянки 

«Шовковиста» Черкаського родовища представлений  двома  свердловинами №№ 1 

та 2,  розміщеними на території проммайданчика ПрАТ «Черкаський шовковий 

комбінат»  

      Свердловини  №1 та  №2 облаштовані на водоносні  комплекси у 

нерозчленованих нижньо-середньоплейстоценових алювіально-

флювіогляціальних відкладах та бучацьких відкладах еоцену ( св.№1 ) та нижньо- 

верхньоплейстоценових  алювіальних відкладах І-ІІІ надзаплавних террас 

р.Дніпро (св.№2). Вони пробурені  НПЦ ДБВО  в 1996році  глибиною, відповідно,  

56,9м  і  40,7м. 

       Експлуатаційні свердловини мають підземні насосні станції  розміром            

5,55 х2,5м  глибиною 2,5 м та перекриті з поверхні бетонними кришками з 

металевими люками. Свердловини обладнані глибинними центробіжними 

електронасосами типу ЕЦВ10-63-65 та ЕЦВ10-63-110, які працюють в 

автоматичному режимі. 

       Водозабір ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат» працює з 2002 року , коли 

був прийнятий підприємством на баланс. В даний період в експлуатації 

знаходяться обидві свердловини.  

      Експлуатація  водозабору  ділянки «Шовковиста» Черкаського родовища 

передбачає забір та використання питних підземних вод для забезпечення 

виробничих, санітарно-гігієнічних та питних потреб підприємства ПрАТ 

«Черкаський шовковий комбінат». Експлуатаційні запаси родовища становлять 

1370,0 м3/добу.  Потреба підприємства у воді складає 1370,0 м3/добу. Фактичний 

річний видобуток за 2015рік склав  227400 м3/рік. Водозабір ділянки 

«Шовковиста» Черкаського родовища  повністю забезпечує потребу підприємства 

у воді. 

      Свердловини №1та  №2 розташовані на  території  підприємства  ПрАТ 

«Черкаський шовковий комбінат», яке знаходиться під охороною та огороджене 

бетонним парканом. 

      Розмір першого поясу ЗСО для свердловин №1  та №2   становить відповідно, 

 100х75м та радіусом 30,0м, що погоджено згідно вимог чинного законодавства. 

      В   санітарно-екологічному   відношенні  вцілому   територія     водозабору  

 свердловин №№1, 2  сприятлива для організації  заходів  по  охороні підземних 

вод від забруднення  і відповідає вимогам по їх охороні.  Досліджувана територія 

каналізована і не несе надмірного техногенного навантаження. Господарсько-

побутова і виробнича діяльність людей, яка може погіршити якість води у 

водоносному  горизонті, на території водозаборів обмежена. 
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         При реалізації прийнятого варіанту планованої діяльності можливі наступні 

ймовірні впливи на довкілля: 

– здоров’я населення – допустимий вплив. Після водопідготовки 

вода відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10; 

– стан  фауни,  флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилу- 

чення  земельних  ділянок) – вплив екологічно допустимий; 

– ґрунт – вплив планованої діяльності на ґрунт екологічно  

допустимий.  Розробка родючого шару ґрунту не передбачається; 

– вода – додаткове споживання води не передбачається. 

 Скидання стічних вод у поверхневі водні об’єкти не здійснюється; 

– атмосферне повітря – вплив від планованої діяльності  

екологічно допустимий. Викиди у атмосферне повітря можуть надходити від 

ремонтних робіт на водозаборі; 

– кліматичні  фактори  (у тому числі зміна клімату та викиди  

парникових газів) – негативних впливів не передбачається; 

                           - матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 

культурну спадщину – негативних впливів не передбачається; 

-ландшафт – негативних впливів не передбачається. Усі роботи з  

підготовки та благоустрою території виконані; 

– соціально-економічні умови – позитивний вплив. 

     Для уникнення ризиків для здоров’я населення на водозаборі постійно про- 

водиться  контроль якості води зі свердловини та після  проходження  через 

водоочистку. 

     Якість  підземних вод оцінюється за  органолептичними, санітарно-

бактеріологічними, фізико-хімічними показниками – щоквартально та 

проводиться визначення радіаційної якості води один раз на рік. 

     Проводяться заходи для недопущення забруднення підземних вод хімічними та 

бактеріологічними забруднювачами, шляхом встановлення зон санітарної 

охорони водозабору. Дотримання вимог та здійснення спеціальних водоохорон- 

них заходів, що виключають можливість надходження забруднення до водо- 

забірних споруд у обидва  експлуатаційні водоносні   комплекси  водозабору. 

     В процесі експлуатації водозабору було організовано спостереження та конт- 

роль за величиною  водовідбору  за  витратоміром – щоденно. Значення величини 

водовідбору фіксуються у журналі обліку водоспоживання на підприємстві. Облік 

водовідбору проводиться з метою недопущення перевищення ліміту водовідбору, 

встановленого дозволом на спеціальне водокористування  та для  оплати за 

водокористування. 

     ПрАТ   «Черкаський шовковий комбінат» здійснює компенсаційні заходи, у 

вигляді плати збору за спеціальне використання водних ресурсів. 
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      Як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля, значного 

негативного впливу на довкілля в результаті видобування питних підземних вод 

на водозаборі ділянки «Шовковиста» Черкаського родовищі при дотриманні 

технічних і технологічних нормативів, нормативно-правових документів не 

очікується. 

       Суттєвий вплив на довкілля можливий лише в результаті нераціональ-                  

ного використання природних ресурсів, що може призвести до виснаження                   

водоносних  горизонтів (комплексів). Для запобігання виникнення такої ситуації   

були проведені розрахунки прогнозного зниження рівня води. 

        За результатами проведених розрахунків  було зроблено висновок, що при 

експлуатації водозабору  ділянки «Шовковиста»   Черкаського родовища та сусідніх 

ділянок, що експлуатують ті ж водоносні горизонти  та комплекси спрацювання 

рівня підземних вод не відбувається.   Рівні води будуть залишатися в напірному 

режимі. Величина  прогнозного зниження рівня підземних вод на розрахунковий 

термін експлуатації водозабору буде менше допустимого, тобто осушення 

досліджуваних  водоносних  горизонтів  та комплексів не відбудеться. 

     Таким чином, експлуатаційні запаси  підземних  вод  у  свердловинах  №1                    

та  № 2  є забезпеченими. 
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13. СПИСОК ПОСИЛАНЬ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДЖЕРЕЛ, 

ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОПИСІВ ТА ОЦІНОК, 

ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЗВІТІ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ 

 
1 Проект зон санітарної охорони  (ЗСО) ділянки «Шовковиста»  водозабору    

ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат» – К., 2018 

2 Протокол  ДКЗ  України  №3859  від 02.03.2017 р. 

3 Ковальов О.Б., Матвєєв Г.Я., Пастухов В.В. та ін. Державна геологічна 

       карта України. Масштаб 1:200000. Аркуш М-36-XIII (Київ). 

 К., ПДРГП „Північгеологія”, 2000. 

4 ДСанПіН 2.2.4-171-10. «Гігієнічні вимоги до  води питної, призначеної для 

споживання людиною». Технічні умови: затв. та введ. в дію наказом від 

12.05.2010 р. №400/ Міністерство охорони здоров’я України. 2010. 

5 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Ос- 

новні положення проектування». Технічні умови: затв. та введ. в дію 

наказом від 08.04.2013 р. №133/ Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. – К. 

Український державний науково-дослідний і проектно вишукувальний 

інститут «УкрНДІводоканалпроект», 2014. – 287 с. 

6 Регіональна доповідь про стан навколишнього природного  середовища в 

Черкаській області  за  2013-2016 р.р. 

7 Екологічний паспорт  Черкаської області за 2013-2016 рр. 

8 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». 

9 Справочное руководство гидрогеолога. Т.1 / В.М. Максимов, В.Д. Ба- бушкин, 

Н.Н. Веригин и др. Под. ред. В.М. Максимова. Л., – Недра, 1979, 512 с. 

10 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». Технічні умови: затв. 

наказом від 16.12.2010 р. №511, введ. в дію 01.11.2011 р. / Мінрегіонбуд 

України. – К.: «Укрархбудінформ», 2011 – 123 с. 

11 «Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 

3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-

питьевого  водоснабжения» / ВНИИ «ВОДГЕО» Госстроя СССР 

– М., 1983 г. 
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ТЕКСТОВІ  ДОДАТКИ 
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Додаток А 
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Додаток Б 

 

           Зведена таблиця результатів  випробувань по  свердловинах   

             (результати санітарно-мікробіологічного дослідження)  
 
 

.      

              

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

                               

                                Склав : начальник ВЕГП                                         Л.М.Яндюк

№ 
п/п 

Місце відбору 
 проби води 

 та дата  

Мікробіологічні 

показники 
Колііндекс 

БГКП, 

куо/см3 
ЗМЧ, 

куо/см3 

1 2 3 4 5 
1 Св. №1   29.08.07 відсутні 1 ≤ 3 
2 Св. №1   20.11.07 -“- 0 ≤ 3 
3 Св. №1   09.04.08 відсутні 0 ≤ 3 

4 
Локальний водопровід  ПАТ 

«ЧШК»   26.08.08р. 
-«- 1 ≤ 3 

5 Св. № 1  24.11.09 -“- 0 ≤ 3 
6 Св. №1   07.04.10 -“- 0 ≤ 3 
7 Св. №1   04.11.13 -“- 0 ≤ 3 
8 Св. №2   04.11.13   відсутні 0 ≤3 

9 Св. №1   17.10.14 -“- 0 ≤ 3 

10 Св. №1   25.04.15 -“- 0 ≤ 3 

11 Св. №2   28.04.15 -“- 0 ≤ 3 

12 Св. №1   19.05.16 -“- 1 ≤ 3 

13 Св. №2   21.05.16 -“- 1 ≤ 3 

14 Св. №1   28.11.17 відсутні 4 ≤ 3 

15 Св. №2   28.11.17 відсутні 4 ≤ 3 

16 
Локальний водопровід  

ПрАТ «ЧШК»    І кв.2018р. 
відсутні 1 

 

≤ 3 
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                                                                                 Продовження додатку Б 

    

                        Зведена таблиця результатів  органолептичних показників  проб води  свердловин №№ 1 та 2 
 

№№ 

п/п 

Місце відбору 

проби води, 

лабораторія, 

що виконувала 

аналізи 

Дата 

відбору 

проб 

                                            Показники, що визначались  ( бали , градуси, одиниці каламутності ) 

запах смак та 

присмак 

забарвле-

ність 

каламут- 

ність 
№ 

п/п 

Місце та 

дата відбору 

проб 

за-

пах 

смак та 

присмак 

забарвле-

ність 

каламут- 

ність 

1 2 3 4 5 6 7 1 2,3 4 5 6 7 

1 Св.№ 1 

Черкаська 

міськаСЕС 

 

29.08.07 

 

1 0 15 1,17 6     Св.№ 1,2 

Черкаська  

 міськаСЕС 

    04.11.13 

0 0 7 1,7 

2 Св.№ 1 

Черкаська 

міськаСЕС 

 

20.11.07 
 

2 

 

0 

 

       7 

 

1,62 

7 Св.№ 1 

КЛ«Стандарт» 

02.09.14р 

1 0 4 0,13 

3 Св.№ 1 

Черкаська 

міськаСЕС 

 

09.04.08 

2 1 10 0,9 8      Св.№ 2 

КЛ «Стандарт» 

02.09.14р 

0 1 10 0,16 

4 Локальний 

водопровід 

Черкаська 

міськаСЕС 

 

 

26.08.08 

1 1 9 1,5 9       Св.№ 1 

Черкаська  

міська СЕС 

17.10. 2014р. 

0 1 8 0,8 

5 Св.№ 1 

Черкаська 

міськаСЕС 

 

 

07.04.10 

2 0 15 1,14 10 Св.№1             

ІІ кв.2015р. 

 Лабораторія    

ПАТ «ЧШК» 

0 0 5 0,12 
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1 2 3 4 5 6 7 1 2,3 4 5 6 7 

11 Св.№ 2 

Лабораторія 

ПАТ «ЧШК» 

  ІІ кв. 

2015р. 

0 0 6 0,54 16 Св.№ 1  

Черкаська   

облСЕС 

20.11.2017р. 

0 1 5 1,2 

12 Св.№ 1,2 

Лабораторія 

ПАТ «ЧШК» 

 ІV кв. 

2015р. 

1 0 3 0,2 17 Св.№2 

Черкаська   

облСЕС    

20.11.2017р. 

 

1 1 8 0,13 

13 Св. №1 ,2 

Лабораторія 

ПАТ «ЧШК» 

І кв. 

2016р. 

0 1 10 0,13 18    Св. №1  

Лабораторія 

ПрАТ «ЧШК» 

15.05.2018р. 

1 0 4 0,4 

14 Св.№1 

Черкаська 

міськаСЕС  

19.05. 

2016р. 

1 0 5 0,21  19 Св. №2 

Лабораторія 

ПрАТ «ЧШК» 

15.05.2018р. 

2 1 5 0,2 

15 Св.№2 

Черкаська 

міськаСЕС  

21.05. 

2016р. 

2 0 4 0,3   

середнє 

 

0,89 

 

0,42 

 

7,37 

 

0,66 

 

                  

                               Склав: начальник  ВЕГП                                                      Л.М.Яндюк           
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                                                                               Додаток В      

 

 

 

Зведена таблиця результатів  випробувань  по свердловинах № 1 та № 2  

виконаних  ТОВ “Комплексна  лабораторія  “Стандарт”  та  іншими    лабораторіями 
 

 

№№ 

п/п 

Місце відбору 

проби води, 

лабораторія, 

що виконувала 

аналізи 

Д
ат

а 

 в
ід

б
о

р
у
 

рН 

Жорсткість(мг-

екв/дм3) 

Міне-

ралі-

зація, 

мг/дм3 

сухий 

залиш. 

              Катіони ,   мг/ дм 3      

Сума 

катіо-

нів, 

мг/дм3 

 

 

                          Аніони  , мг / дм 3 

                       

                       

Сума 

аніонів, 

мг/дм3 

 

 

О
к
и

сл
ю

в
ан

іс
ть

, 
  

м
г/

д
м

3
  

Зага-

льна 

Пос-

тійна 

Усув

на 
Na K NH4 Ca Mg Fe3+  HCO3 Cl SO4 NO3 NO2 CO3    SiO2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 

Св. №1 

Черкаська 

міськаСЕС 

 2
9

.0
8

.0
7
 

7,5 9,4 
Не 

визн 

Не 

 визн 

Не визн 

601 

 

38,0 0,35 
Не 

визн 

Не 

визн 
    1,03 

 

   Не 

визн 

  

Не 

визн 
135,0 132,0 

≤  

2,25 

≤  

 0,002 

Не 

визн 
Не визн 3,0 Не визн 

2 

Св. №1 

Черкаська 

міськаСЕС 

 2
0
.1

1
.0

7
 

 

   7,6 

 

8,2 
Не 

визн 

Не  

визн 

Не визн 

765 
45,6 0,18 52,0 25,5 1,11 

    Не 

визн 

Не 

визн 
140,0 107,4 

   ≤   

2,25 

≤ 

0,002 

   Не 

визн 
Не визн 3,2 Не визн 

3 

Св. №1 

Черкаська 

міськаСЕС 

 0
9
.0

4
.0

8
 

7,2 9,2 
Не 

визн 

Не  

визн 

Не визн 

780 
46,0 0,2 34,0 24,3 1,10 

Не 

визн 

Не 

визн 
132,0 75,0 

  ≤  

2,25 

≤ 

0,002 

   Не 

визн 
Не визн 3,0 Не визн 

4 

Св. №1 

Черкаська 

міськаСЕС 

 2
6
.0

8
.0

8
 

7,2 8,8 
Не 

визн 

Не  

визн 

Не визн 

658 
36,2 0,11 39,0 31,6 0,93 

Не 

визн 

Не 

визн 
87,68 134,0 

≤ 

2,25 

≤ 

0,002 

 Не 

визн 
Не визн 3,36 Не визн 

5 

Міськводогін 

ЧШК 

Черкаська 

міськаСЕС 

   
 2

4
.1

1
.0

9
 

7,3 9,4 
Не 

визн 

Не  

визн 

Не визн 

783 
41,0 0,3 40,0 23,10 1,19 

Не 

визн 

Не 

визн 
94,0 75,04 4,48 0,002 

 

 

  Не 

визн 

Не визн 3,4 Не визн 

6 

Св. №1 

Черкаська 

міськаСЕС 

 0
7

.0
4

.1
0
 

7,3 8,8 
Не 

визн 

Не 

 визн 

Не визн 

686 
38,7 0,1 51,0 27,0 

 

1,24 

Не 

визн 

Не 

визн 
140,0 134,0 7,56 

 

0,002 

 

 

  

Не 

визн 

Не визн 3,3 Не визн 

7 

Св. №1 

Черкаська 

міськаСЕС 

 0
4

.1
1
.1

3
 

 

 7,6 

 

 

9,2 

 

Не 

визн 

Не  

визн 

 

Не визн 

805 

Не 

визн 

Не 

визн 

Не 

визн 

Не 

визн 

Не 

визн 
1,33 

Не 

визн 

Не 

визн 

   

105,16 

  

 

88,53 

 

≤ 

2,25 

≤ 

0,002 

 

Не 

визн 

Не визн 1,76 Не визн 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
8 

Св. №2 

Черкаська 

міськСЕС 

 0
4
.1

1
.1

3
 

7,2 

 

8,5 

 

Не 

визн 

Не 

 визн 

 

Не визн 

628 

 

Не 

визн 

 

 

Не 

визн 

 

 

Не 

визн 

 

Не 

визн 

Не 

визн 
1,13 

Не 

визн 

Не 

визн 
138,0 132,0 

≤ 

2,25 
≤0,002 

 

Не 

визн 

Не визн 1,76 

 

Не  

визн 

 

 9 

Свердл. № 1 

ТОВ  КЛ 

«Стандарт» 

 

  0
2

.0
9

.1
4

р
. 

7,4 9,64 
Не 

визн 

Не  

визн 

833,7 

624,3 
35,5 3,1 0,1 66,8 40,2 0,14 

Не 

визн 
418,8 94,2 90,8 4,2 0,008 32,0 Не визн 3,1 20,0 

 10 

Свердл. № 2 

ТОВ  КЛ 

«Стандарт» 

 

 0
2

.0
9

.1
4

р
. 

7,43 9,99 
Не 

визн 

Не 

визн 

846,5 

633,0 
35,0 3,5 0,1 56,0 38,9 2,74 

Не 

визн 
427,1 88,3 95,1 4,3 0,01 30,8 Не визн 2,7 18,1 

11 

Св. №1 

лабораторія ПАТ 

«Черкаський 

шовковий 

комбінат» 

   
 І

І 
к
в
.2

0
1
5
р
. 

7,2 8,14 

 

Не 

визн 

 

Не 

визн 

 

Не 

визн 

860,5 

 

Не 

визн 

 

Не 

визн 

0,13 

 

Не 

визн 

 

Не 

визн 

0,75 
Не 

визн 

Не 

визн 
154,77 62,94 

Не 

визн 

0,005 

 

Не 

визн 
Не визн 

Не 

визн 
Не визн 

12 

Св. №2 

лабораторія ПАТ 

«Черкаський 

шовковий 

комбінат» 

   
ІІ

 к
в
. 

2
0
1
5
р
. 

7,4 9,35 
Не 

визн 

Не 

визн 

 

Не 

визн 

731,7 

Не 

визн 

Не 

визн 
0,22 

Не 

визн 

Не 

визн 
0,69 

Не 

визн 

Не 

визн 
109,54 118,23 

Не 

визн 
0,04 

Не 

визн 
Не визн 

Не 

визн 
Не визн 

13 

Св. №1 

лабораторія ПАТ 

«Черкаський 

шовковий 

комбінат» 

   
IV

к
в
.2

0
1
5
р
. 

7,32 9,72 
Не 

визн 

Не 

визн 

 

Не 

визн 

673 

 

Не визн 0,25 
Не 

визн 

Не 

визн 
0,54 

Не 

визн 

Не 

визн 
86,1 137,71 

 

 

Не 

визн 
0,08 

Не 

визн 
Не визн 

Не 

визн 
Не визн 

14 

Св. №2 

лабораторія ПАТ 

«Черкаський 

шовковий 

комбінат» 

   
  

IV
к
в
.2

0
1
5

р
. 

7,41 9,86 
Не 

визн 

Не 

визн 

Не 

визн 

708 

Не визн 0,30 
Не 

визн 

Не 

визн 
0,88 

Не 

визн 

Не 

визн 
131,55 123,42 

 

 

Не 

визн 
0,16 

Не 

визн 
Не визн 

Не 

визн 
Не визн 

15 

Св. №1 

лабораторія ПАТ 

«Черкаський 

шовковий 

комбінат» 

 

I 
к
в
. 
2

0
1
6

р
. 

7,28 9,6 

 

 

Не 

визн 

 

 

Не 

визн 

 

 

Не 

визн 

870 

 

 

 

Не визн 
0,32 

Не 

визн 

Не 

визн 
0,59 

Не 

визн 

Не 

визн 

 

 

 

90,77 

 

 

 

149,43 

 

 

 

Не 

визн 

0,06 
Не 

визн 
Не визн 

Не 

визн 
Не визн 
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1 2 3
 4 

 

   

   5 

 

 

 

 

   6 

 

 

   7 

 

 

     8 9,10 11 12    13 14 15 

   

 

   16 

 

 

   17 

  

 

     18 

 

 

   19 20 

 

21 

 

22 23 24 

16 

Св. №2 

лабораторія ПАТ 

«Черкаський 

шовковий 

комбінат» 

 

I 
к
в
.2

0
1

6
р

. 

7,39 

 

 

 

10,33 

 

 

Не 

визн 

 

 

Не 

визн 

 

 

Не 

визн 

839 

Не визн 0,38 

 

Не 

визн 

 

Не 

визн 
0,63 

Не 

визн 

 

 

  Не 

визн 

 

 
 

191,09 

 

 

 

87,50 

 

 

Не 

визн 
0,22 

Не 

визн 
Не визн 

Не 

визн 
Не визн 

17 

Св. №1 

лабораторія ПАТ 

«Черкаський 

шовковий 

комбінат» 

 К
в
іт

ен
ь
 2

0
1

6
р

. 

7,15 

 

 

 

8,68 

 

 

Не 

визн 

 

 

Не 

визн 

 

 

Не 

визн 

 769 

 

 

 

      Не визн 0,12 
Не 

визн 

Не 

визн 
0,50 

Не 

визн 

 

 

 

Не 

визн 

 

 

 

117,26 

 

 

 

85,16 Не 

визн 
0,09 

Не 

визн 
Не визн 

Не 

визн 
Не визн 

18 

Св. №2 

лабораторія ПАТ 

«Черкаський 

шовковий 

комбінат» 

   
К

в
іт

ен
ь
 2

0
1

6
р

. 

  

7,22 

 

 

 

9,03 

 

 

Не 

визн 

 

 

Не 

визн 

 

 

Не 

визн 

 641 

 

 

 

      Не визн 

  

0,43 

Не 

визн 

Не 

визн 

 

0,64 

Не 

визн 

 

 

  Не 

визн 

 

 

 

138,76 

 

 

 

104,02 

Не 

визн 

 

0,14 

Не 

визн 
Не визн 

Не 

визн 
Не визн 

19 

Св. №1 

лабораторія ПАТ 

«Черкаський 

шовковий 

комбінат» 

 С
ер

п
ен

ь
2
0
1
6
р
. 

7,3 

 

 

 

10,1 

 

 

Не 

визн 

 

 

Не 

визн 

 

 

Не 

визн 

 865 

 

 

 

 

     Не визн 
0,27 

Не 

визн 

Не 

визн 
0,62 

Не 

визн 

Не 

визн 
145,92 70,86 

Не 

визн 
0,03 

Не 

визн 
Не визн 

Не 

визн 
Не визн 

 

   20 

Свердл. № 1 

ТОВ  КЛ 

«Стандарт» 

1
5
.1

1
.1

6
р
. 

7,11 

 

 

10,3 

 

 

1,25 

 

 

  9,05 805,9 

546,11 

 

 

36,1 
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                                              ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ ДІЛЯНКИ 

                                                1.1.  Загальні відомості 
Черкаська область утворена 7 січня 1954 року. До її складу увійшли три 

міста обласного підпорядкування – Черкаси, Сміла, Умань і 30 районів 

Вінницької, Київської, Кіровоградської  та Полтавської областей.  

На даний час,  відповідно до адміністративно-територіального поділу, 

область складається  з 20 районів,  6 міст  обласного підпорядкування (Черкаси, 

Ватутіне, Золотоноша, Канів, Сміла, Умань), 10 – міст районного значення, 15 

селищ міського типу, 824 сільських населених пунктів. 

Найбільшими населеними пунктами за чисельністю в межах області є міста: 

Черкаси (285,6 тис. осіб), Умань (86,4 тис. осіб), Сміла (68,6 тис. осіб), 

Золотоноша (29,3 тис. осіб) та Канів (25,3 тис. осіб). 

     Область лежить в лісостеповій зоні, досягаючи на півдні степової зони. 

Територія області простягнулась з південного заходу на північний схід  

на 245 км, з півночі на південь - на 150 км. Крайня північна точка лежить на 

північ від с. Кононівка, Драбівського району (5014пн. ш., 3207сх. д.), південна 

- на південь  від с. Колодисте, Уманського району (4827пн. ш., 3007сх. д.), 

західна - на північний захід від с. Жовтневе, Монастирищенського району 

(4903пн. ш., 2936сх. д.), східна - на південний схід від с. Стецівка, 

Чигиринського району (4900пн. ш., 3252сх. д.).  

     Область розташована в центрі України і займає вигідне географічне 

положення. Її перетинає головна водна артерія України - ріка Дніпро.  

У формуванні економіки придніпровське положення Черкащини відіграє важливу 

роль.  Більшість великих промислових підприємств області, а також ряд міст 

(Черкаси, Сміла, Канів, Золотоноша)  знаходяться недалеко від Дніпра. 

Ділянка  водозабору   підземних  вод  ПрАТ  «Черкаський  шовковий  

комбінат »   розташована  в м.Черкаси  Черкаської області  ( вул.В’ячеслава 

Чорновола, буд.170), на  відстані   2,0 км  від  урезу  води на правому  березі  

Кременчуцького  водосховища,  створеного  на  р.Дніпро.  

Географічні координати свердловин, які належать ПрАТ «Черкаський 

шовковий  комбінат»  наведені в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 Географічні координати свердловин ПрАТ 

 «Черкаський  шовковий  комбінат» 

           №№ № Координати 

з/п свердловини       Широта     Довгота 

     1 1 49°23' 52" 32° 02' 15" 

     2 2 49° 23' 46" 32° 02' 28" 
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 Рослинність району  робіт   славиться цінними мальовничими лісами. Ліси 

ростуть здебільшого на узбережжях річок, степова рослинність поширена на 

вододілах. У районі Канева й на південний схід від нього переважають дубово-

грабові ліси (дуб, граб, клен, липа, ясен), у південно-західній, південній і 

центральній частині – дубово-ясеневі та грабові ліси. Черкаський бір (сосна, дуб, 

клен, береза) – найпівденніша межа природного поширення наддніпрянських  

хвойних лісів на Україні.  

Крупними  представниками  тваринного  світу  області є лось, олень 

плямистий, кабан, косуля. 

В області  широко  розвинуте  рибне господарство.  Сільське  господарство  

спеціалізується  на   птахівництві ( ПрАТ «Міронівська птахофабрика» ) ,  

вирощуванні  цукрового  буряку  та  зернових  культур, а  також  виробництві  

м’ясо-молочної  продукції   ( ТОВ  «Черкаська м’ясна компанія»)  та  інші. 

Із  промислових  підприємств  переважають машинобудівельні, 

кам′янообробні,  видобувні («Змагальське», «Митницьке», м.Черкаси,  

«Червонослобідське» та «Вергунське», Черкаський район,  родовища  піску),   

хімічні   підприємства  ( ПАТ «Азот» м.Черкаси та ін.), а  також  підприємства  

легкої   промисловості  та багато іншіх  підприємств . Автомобільний  зв'язок  

між  районними та  обласним  центром  здійснюється мережею  асфальтованих  

доріг. Зв'язок  між  сільськими  населеними  пунктами  здійснюється   густою  

сіткою  профільованих,  на  окремих  ділянках  вкритих  каменем,  доріг.  

Енергозабезпечення   району  робіт – від  державної  електромережі.  

                              1.2.  Клімат району робіт та орогідрографія 

Клімат  району помірно континентальний. Зима м’яка, з частими відлигами. 

Сніг,  звичайно,  випадає  наприкінці  листопаду – початку грудня і сходить в 

березні. Потужність снігового покрову , у середньому,  12 – 16 см. Середня  

глибина  промерзання  грунту від 44 до 54 см. 

Весна починається  в  першій  половині  березня  і  продовжується, у  

середньому,  близько  двох з  половиною  місяців.  Середньодобова  температура  

навесні складає 10,70 С,  але  у  квітні  часто  бувають  нічні  заморозки.   

Літо  тривале  та  тепле , в окремі роки спекотне,   настає в  другій  половині  

травня  і  продовжується  до  середини  жовтня.  Середня  денна  температура  

повітря  змінюється  в  межах  15 – 20,6 0С  ( табл.1.2). 

Осінь починається в  другій  половині  жовтня  збільшенням  кількості  

похмурих  днів  та  визначенням  нічних  заморозків.  Середньомісячна  

температура  повітря  в  листопаді   коливається у  межах 6,20С – 10,50С (табл. 1.2). 

За даними Черкаської  метеостанції,  за  період  спостережень з 2006-2015 р.р. 

середня температура  найхолоднішого  місяця  січня – 4,40С, а мінімальна  - 8,50С. 

Середня температура влітку складає + 21,50С, максимальна +24,40С.     



152 

 

Середньорічна  температура  повітря  становить 9,3 0С. 

Восени та узимку  переважають  східні  та  північно-східні  вітри, а  навесні та 

влітку – західні і  північно-західні.  Середня  швидкість  вітру 5-6 м/с.  

Максимальна  кількість  опадів  випадає в  червні-серпні  і  становить 131мм 

(2010р.) – 381мм (2011р.),  а  мінімальна – в  грудні-березні  і   змінюється               

( табл. 1.3)  від   82,2 мм (2014р.)   до  229,8мм ( 2013р.) . 

      Середньорічна  кількість опадів  становить   638,03мм. 

    Відомості  про значення середньомісячних і середньорічних температур та 

середньомісячних і сумарних за рік опадів за даними  спостережень  

метеорологічної  станції по м. Черкаси   за  2006-2015роки  наведені  в  таблицях   

1.2  та  1.3 

   Таблиця  1.2  Відомості про середньомісячну температуру за 2006-2015роки 

Ро-

ки 

                                         Температура повітря, º С Се-

ред-

ньо-

річ-

на 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2006 -8 -6,0 0 9,2 14,4 17,9 20,3 20,6 15,0 9,5 3,3 2,3 8,2 

2007 1,7 -3,8 5,5 8,5 18,2 20,3 22,3 21,8 15,1 9,3 0,3 -0,8 9,8 

2008 -3,2 0 4,8 10,5 14,4 18,5 21,0 21,5 13,8 10,5 3,6 -0,6 9,6 

2009 -3,7 -1,7 2,5 10,3 14,9 20,6 21,2 19,2 13,9 9,4 4,7 -2,8 9,0 

2010 -8,5 -3,0 0,6 9,8 16,9 21,6 23,7 24,4 15,1 6,2 8,7 -3,7 9,3 

2011 -3   -5,8 1,4 9,7 16,2 20,5 21,7 19,1 15,3 7,4 2,1 2,2 8,9 

2012 -4,6 -10,9 1,7 12,2 18,2 20,7 23,3 20,3 16,7 10,5 4,6 -4,6 9,0 

2013 -3,8 -0,1 -1,0 10,5 19,0 21,4 20,6 19,6 12,8 9,6 6,7 -0,4 9,6 

2014 -4,2 -0,8 6,5 10,2 17,0 18,0 21,7 21,1 14,7 7,1 1,7 -2,1 9,2 

2015 -0,8 -1,3 4,7 9,3 16,3 19,4 21,5 21,5 18,2 7,0  4,7 1,8 10,2 

2016 -5,8 2,4 4,2 12,4 15,2 20,1 22,2 - - - - -  

се- 

ред-

ня 

-4,4 -3,1 3,1 11,3 18,1 21,9 21,7 20,9 15,1    9,3 

 

Таблиця 1.3  Відомості про середньомісячну кількість опадів за 2006-2015 роки 

Роки Кількість опадів, мм Сумарна 

кількість 

за рік, мм 
І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2006 16 39 64 41 48 174 32 46 69 38 23 13 603,0 

2007 40 31 15 6,5 43 76 37 42 47 19 85 27 468,5 

2008 21 9,3 29 92 57 31 86 29 135 14 40 59 602,3 

2009 35 55 42 0,7 50 73 89 8,0 0 50 23 84 509,7 
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2010 63 58 23 22 70 62 56 13 33 28 62 65 555,0 

2011 24 19 5,7 16 23 150 162 69 23 77 4,6 38 606,17 

2012 57 27 25 64 15 72 54 69 41 45 27 98 594,0 

2013 66 67 89 35 61 57 52 35 134 7,6 34 7, 8 645,4 

2014 33 5,2 14 61 158 47 197 39 23 35 17 30 659,2 

2015 33 21 60 34 55 101 50 10 44 27 46 19 500,0 

2016 71 51 36 55 91 68 19 - - - - - - 

Середньобагаторічна сума опадів 638,03 

 

  Середньорічна  вологість  повітря  становить 76-78%. 

      В  геоморфологічному  відношенні    район  робіт  розташований   в 

центральній   лісостеповій частині України,  в середній течії річок Дніпра та 

Південного Бугу.  Черкащина   межує на півночі з Київською (протяжність         

340 км),  на сході – з Полтавською  (212 км),  на півдні – з Кропивницькою       

(388 км) і на заході – з Вінницькою (124 км) областями.   

    Орографія. В  цілому територія  області рівнинна і умовно поділяється на дві 

частини – правобережну і лівобережну. Переважна частина правобережжя 

розміщена в межах Придніпровської височини з найвищою точкою області, що 

має абсолютну відмітку  275 метрів над рівнем моря (поблизу с.Монастирище).  

  Район   робіт  належить  до Придніпровської  височини   зайнятої  древніми  та  

молодими  терасами р.Дніпро.  Водозабір  ПрАТ  «Черкаський шовковий 

комбінат»  розташований в  прилягаючій  до Дніпра частині правобережжя  з  

абсолютними  відмітками  поверхні  від 80,0 до 110,0м.  

    Гідрографічна  мережа  району  робіт  представлена  басейном  річки Дніпро.  

Басейн  річки  Дніпро  становить  12,0 тис. км2 . Густота річкової мережі добре 

розвинута і складає 0,2 – 0,54 км/км2.  Найбільше  водосховище – Кременчуцьке, 

загальною  площею водного дзеркала 2 252 км2 і повною ємністю 13,520 млн. м3, 

розташоване на річці Дніпро. 

По території області протікає 1037 річок, найбільша з них р. Дніпро  

(в межах області – 150 км), 7 середніх річок – Рось, Тясмин, Гнилий Тікич, 

Гірський Тікич, Супій, Ятрань, Велика Вись, а також  малі річки, струмки.  
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                       Рис.1.1  Оглядова карта району робіт . Масштаб 1:50 000. 
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2. ГЕОЛОГІЧНА  БУДОВА І ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ  УМОВИ 

ДІЛЯНКИ ВОДОЗАБОРУ ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ 

КОМБІНАТ»   

 

2.1. Особливості  рельєфу  і  геоморфології  ділянки 

Ділянка  водозабору  ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат», знаходиться 

на стику двох орографічних областей:  схилі УКЩ та  Придніпровської низовини. 

В  геоморфологічному  відношенні   ділянка  робіт  розташована   в 

центральній   лісостеповій частині України. Територія водозабору «Замовника»  

розташована в  прилягаючій  до Дніпра  Придніпровській  височині   

правобережжя   з   абсолютними  відмітками  поверхні   95,0 – 105,0 м  на  відстані   

2,0 км  від  урезу  води  р. Дніпро  (Кременчуцьке водосховище) , з  абсолютними  

відмітками поверхні  водного дзеркала 80 – 85м. 

   Поверхня території   водозабору рівна, забудована, окультурена. Інженерно-

геологічні умови для будівництва на території ділянки водозабору  середньої 

складності. Небезпечні фізико-геологічні процеси на досліджуваній  території 

відсутні. 

2.2. Геологічна будова  

В геологічній будові ділянки приймають участь кристалічні породи 

докембрію, а також породи тріасової, юрської, крейдової, палеогенової та 

четвертинної систем. Вони мають спокійне горизонтальне залягання у вигляді 

верств, лінз і прошарків (граф. дод.2). 

Докембрій  (АR-РR) 

Докембрій в межах ділянки залягає на глибинах від 360 до 380 м. 

Представлені породи докембрію   гранітами  та  мігматитами  кіровоградсько-

житомирського комплексу нижнього протерозою. 

Мезозой  (МZ) 

Тріасова система (Т) 

       Відклади  тріасової  системи  в  межах ділянки робіт  представлені  

осадкоутвореннями   радченковської  світи  інгуло – інгулецької  серії  нижнього  

відділу ( Т1rd) .  Серед  них  виділяються  нижня  піщана  товщ 

 ( до 75%  потужності)  і  верхня глиниста.   В  більшості  випадків  в  підошві  

тріасових  відкладів  залягають  світло – чи  блакитно-сірі  пісковики  з  рідкими  

буровато-червоними  розводами.  Глини  верхньої  частини, зазвичай,  цегляно-

червоні,  місцями  плямисті,  монтморилонітові. 

    Потужність піщаної  товщі  в  межах  м.Черкаси  становить  8,0м. 
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Юрська система (J) 

Відклади юрської системи розповсюджені скрізь. Залягають вони із 

стратиграфічним неузгодженням на породах тріасу і перекриваються відкладами 

крейдової  та, в  місцях  розмиву  крейдових  відкладів,   бучацько-канівськими 

відкладами палеогенової  систем. Виділяються в  межах  ділянки  робіт  відклади   

байоського  та  батського  ярусів середнього відділу юри. 

    Байоський  ярус  (J2bj) .  Відклади байоського ярусу  в  районі  м.Черкаси  та  

південніше  міста  в  межах  правобережжя  сучасної пойми  р.Дніпро 

зустрічаються  свердловинами  на  глибинах  з  абсолютними  позначками  

поверхні  30 – 39 м  вище  рівня  моря. 

    В    літологічному   відношенні - це  глинисті  піски з  прошарками  

конгломератів та  дрібними  лінзами  бурого  вугілля. 

     В  нижній  частині  розрізу  це   відклади  типово  континентальної  фації  з  

поступовим  переходом  до  відкладів морської  фації  в  верхній  частині.            

Залягають  вони  у  вигляді  смуги завширшки  8-16 км   вздовж  долини  Дніпра   

на  відкладах  тріасу,  а  перекриваються   відкладами  батського ярусу та 

осадками  палеогену. 

     Загальна  потужність  відкладів  байоського  ярусу  становить  25 – 65 м  

( граф. додаток 2). 

     Батський  ярус (J2bt).  Відклади батського  ярусу  розповсюджені  тільки  в  

південно-західній  частині  території.  В  межах  району  робіт- це  типові  

ліманно-морські  відклади,  які  складені сірою тонкошаруватою  глиною  з  

дрібними  прошарками  піску. 

   Потужність цих  відкладів  в межах  ділянки  робіт змінюється  від 3 до 15м, 

збільшуючись  в  північно-східному  напрямку   до  80-90 м. 

     Залягають  відклади  батського  ярусу на  байоських  пісках  з прошарками 

глин, або  тріасових  пісках,  а  перекриті відкладами  альбського  ярусу  крейди, 

або канівського регіоярусу  палеогену  ( граф. додаток 2). 

Крейдова система (К) 

     В  межах  району  робіт  відклади  крейдової  системи  представлені  тільки  

осадкоутвореннями альбського  ярусу. 

  Альбський  ярус (К1аl).  Морські  відклади  альбського  ярусу поширені у  вигляді  

смуг в  західній  та  південно-західній  частинах  району  робіт  ( графічний  

додаток 2).   

    Літологічно – це темно-сірі  дрібнозернисті  піски з  прошарками глини  та  

домішками крупних ( до 0,5м ) кварцових  зерен. 

    На південній  околиці  м.Черкаси покрівля  цих  відкладів  розкрита  

свердловиною № 2501 (  розріз  по  лінії Б-Б1)  на  глибині  65м. 
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    Потужність  відкладів  альбського  ярусу  в  межах  водозабору становить  10 – 

20 м.  Залягають  вони  на  відкладах  юри,  а  перекриті  осадками  канівського 

регіоярусу   палеогену. 

                                                    Кайнозой  ( КZ )    

         Кайнозойські    відклади  в  районі  робіт  представлені  осадками   

канівського  та  бучацького  регіоярусу  палеогену   і  відкладами  четвертинної  

системи.   

Палеогенова система (Р) 

    В  межах  водозабору   представлена відкладами канівського  (Р2kn) та  

бучацького регіоярусів (Р 2bč). 

   Канівський регіоярус  (Р2kn). Відклади  канівського  регіоярусу  розповсюджені  

майже  на всій  території.  Максимальні  відміткі  поверхні  цих  відкладів  на  

правобережжі  Дніпра  становлять  40-50м. 

    Літологічно – це дрібнозернисті  глауконітові  піски  сіро-зеленого  кольору  з  

відтінками  від  буро - чорних  до  яскраво-зелених. На правобережжі  Дніпра,  де  

розташований  водозабір  «Замовника», серед  товщі  канівських  пісків  

зустрічаються  домішки  крупних  кварцових  зерен та  прошарки  потужністю в  

десятки  сантиметрів сірих  пісковиків. 

     Потужність канівських  відкладів становить   20-50м.  Перекриваються  

канівські  піски  відкладами  бучацького  регіоярусу, а  в  місцях  їх  відсутності  -  

відкладами  четвертинної  системи.  

   Бучацький регіоярус   (Р 2bč).  Відклади  бучацького регіоярусу  поширені  

майже  на  всій  території  району  робіт. Глибина  залягання  їх  покрівлі  в  

свердловині № 1 становить   56 м.   Свердловиною № 2 ці  відклади  не  розкриті. 

    Літологічно – це дрібнозернисті з прошарками  середньозернистих  сірі  

вуглисті  піски  з  прошарками  глин  та  глинистих  пісків. 

     У  фаціальному  відношенні – це  мілководні  прибережноморські  відклади. 

    Потужність  бучацьких  пісків  коливається  від 10-15м  в  області  часткового  

розмиву  до 40 м  на  іншіх  площах. В межах  ділянки  робіт  повна  потужність  

відкладів  бучацького регіоярусу не  розкрита. 

    Залягають  вони  на  канівських  піщано-глинистих  відкладах,  а  перекриті  

алювіальними  відкладами  нижнього – середнього неоплейстоцену  та водно-

льодовиковими  відкладами  середнього неоплейстоцену  надзаплавних  терас  

долини річки Дніпро  (аР1-11 + f Р11). 

 

 

Четвертинна система(Q). 

      Четвертинні відклади  суцільним  плащеподібним   чохлом  перекривають усю  

територію  робіт.      В  межах ділянки  водозабору     відклади  четвертинної  

системи  з  ерозійним  розмивом  залягають  на  осадкоутвореннях  палеогену        
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(  графічні  додатки 2,3). 

     В  геологічному  розрізі  четвертинних  відкладів   водозабору виділяються   

нижній, середній, верхній  плейстоцен  та  сучасний  ( голоцен) відділи.  

     Алювіальні  відклади нижнього неоплейстоцену (а1)   водозабору  підземних 

вод   представлені  гравелістими , в інтервалі  53- 56м , а  в підошві  шару - 

середньозернистими   пісками  потужністю  3 м.  Залягають вони  на  бучацьких  

середньозернистих зеленувато-сірих  вуглистих  пісках, створюючи  з ними 

єдиний  водоносний  комплекс, а перекриті -    відкладами  середнього 

неоплейстоцену.  Відділяються  відклади нижнього –середнього  неоплейстоцену  

від  перекриваючих їх відкладах середнього  неоплейстоцену    пачкою  темно-

бурих піщанистих  глин потужністю 3 м. 

      Алювіальні відклади середнього неоплейстоцену (а П)   на  території  

водозабору     представлені      відкладами  першої – третьої  надзаплавних терас  

р.Дніпро.    Різького  уступу  між  першою  та  другою  надзаплавними  терасами  

не  спостерігається.  Перехід  між  ними  плавний  і  відмічається  по появі  в  

розрізі   свердловин   горизонту  сірих глин в інтервалі 19 – 21м (свердл. № 1) та 

19 – 24м ( свердл. № 2). Представлені  вони  дрібно- середньозернистими, а в 

підошві шару,  в інтервалі  глибин  32-35м до 40м  -  крупнозернистими  до  

гравелістих  пісками  з домішками  гальки та  гравію  до 10 %. 

   Загальна  розкрита  свердловинами  водозабору  потужність  цих  відкладів   

становить 35 м. 

  Залягають вони  під  еолово-делювіальними відкладами верхнього плейстоцену  

     Відклади верхнього  плейстоцену  РШ  представлені  еолово-делювіальними,  

бурувато-жовтими напівтвердими льосовидними  суглинками   калінінського  

горизонту.   Потужність   льосовидних  суглинків у  межах  ділянки  робіт  

становить  5 м.   

     Сучасні  відкладення ( Н)     ділянки  водозабору представлені    елювіальним   

(еН)  грунтово-рослинним   шаром та  техногенними  утвореннями  (tg Н)  

загальною  потужністю  1,5м. 

2.3.  Гідрогеологічні умови 

           В межах ділянки водозабору підземних  вод  ПрАТ  «Черкаський  шовковий  

комбінат»   виділяються  наступні водоносні горизонти і комплекси  (графічні 

додатки 2-3): 

     -водоносний  комплекс  в алювіальних   відкладах  нижнього –середнього  

неоплейстоцену і воднольодовикових  відкладах середнього неоплейстоцену     

(аР1-п +f Рп); 

    -   водоносний комплекс у  відкладах канівського  та  бучацького регіоярусів    

        палеогену   (Р2kn + Р 2bč); 
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- водоносний  горизонт   у  відкладах  альбського ярусу нижньої крейди         

(К1 аl); 

- водоносний горизонт у відкладах  байоського  ярусу  середньої  юри (J2bj); 

- водоносний  горизонт  у відкладів   нижнього  тріасу ( Т1); 

- водоносний комплекс у трищінуватій  зоні   кристалічних  порід  і їх  кори  

вивітрювання  ( АR - РR1).  

              Водоносний комплекс в алювіальних  відкладах нижнього –середнього  

неоплейстоцену   і воднольодовикових відкладах  середнього  неоплейстоцену  

(аР1-11 +f Р11)  має  широке  розповсюдження  на  вододілах. 

        Глибина залягання  водоносного  комплексу  змінюється  від  1,5 до 10 -12м   

і,  в  середньому,  складає  2-5м на першій терасі, на другій і  третій – 1-4м, на 

четвертій – 20-25м.   

     Водовмісні  породи  представлені алювіальними  пісками, які  в  нижній  

частині  розрізу  переходять у флювіогляціальні  піски  створюючи  з  ними  

єдиний  водоносний  комплекс.  Потужність   їх  змінюється  від 10-12м у  дрібних  

долинах  до 40-50м у  долині р.Дніпро. 

    Дебіти  свердловин     цього  комплексу  змінюються  від 1-2 дм3/с  до              

13-18 дм3/с . 

    За  хімічним  складом  підземні  води  цього  комплексу  гідрокарбонатні  

кальцієво-магнієві,  або  магнієво-кальцієві  з  мінералізацією 0,2-0,8 г/дм3. Води  

комплексу, що характеризується,  помірно  жорсткі  та  жорсткі з  показником 

жорсткості  0,003-0,015 моль/дм3 ,  слабо  лужні, або  нейтральні  і, в рідких  

окремих  випадках,  слабокислі  з  показником  рН 6,4 – 8,4.  

   Підземні  води  даного  комплексу  широко  використовуються для  

забезпечення  господарсько-питних  потреб, а в північно-східній  частині  області  

є  єдиним  джерелом  водопостачання  ( міста  Черкаси,  Сміла,  Золотоноша  та 

інші). 

    Підстиляється  даний  водоносний  комплекс піщано-глинистими  відкладами  

палеогену. 

       Водоносний  комплекс  у відкладах канівського  та  бучацького  регіоярусів 

палеогену (P2kn+bč)  на території, що розглядається, розповсюджений  на  схилах  

кристалічного  щита   і у  межах ДЗ  у  північно-східній  частині  Черкаської  

області  (  граф. додатки 2,3 ).  

    Залагає він на  розмитій  поверхні  мезозою, а  перекривається (у  межах  

району  робіт) алювіальними  пісками.  Глибина  залягання  його, як  і  

потужність,  збільшується  з  південного  заходу  на  північний  схід  від 30-40м  

до 90м.   

     Водовмісні  відклади  представлені  сірими дрібно-грубозернистими  пісками, 

рідше  пісковиками з  відсутністю  водотривкого  шару  між  бучацькими  та  

канівськими  відкладами. 
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   Водоносний  комплекс  напірний.  Висота  напору  досягає  45 м. 

   Дебіти  свердловин  коливаються  у  широких  межах  від 0,97 до 10 дм3/с  при  

зниженнях  рівня 0,5 – 25,4м. 

    За  хімічним  складом  підземні  води  цього  комплексу гідрокарбонатні  

кальцієво-магнієві  з  мінералізацією  0,3 – 1,3 г/дм3. 

    Живлення  комплексу  відбувається  за  рахунок  інфільтрації  атмосферних  

опадів, а  розвантаження – через  алювіальні  піски в р.Дніпро. 

    Підземні  води  цього  водоносного  комплексу, при  відсутності  інших  джерел  

водопостачання,  можуть  використовуватись для  централізованого  

водозабезпечення. 

 Водоносний  комплекс  у  відкладах  альбського ярусу  нижньої  крейди   

(К1 аl) широко  розповсюджений  у  північно-східній   ( лівобережній) частині  

Черкаської  області.  На  іншіх  територіях  він  зустрічається  дуже  рідко  в  

депресіях  кристалічного  фундаменту з  обмеженим  поширенням  та  малою  

потужністю. 

   Водовмісні  відклади  представлені  товщою дрібнозернистих, іноді  глинистих, 

пісків. 

     Глибина  залягання  комплексу  коливається  від декількох  метрів на  території   

кристалічного  щита  до  100 – 150 м у  межах  ДДЗ.  Підстиляється  даний  

водоносний  комплекс  юрськими  глинами,  або  відкладами  тріасу.           

Потужність  цього  водоносного  комплексу  збільшується  у  бік  ДДЗ  і  досягає  

20 – 30 м.  Наявність  у  покрівлі  водоносного  комплексу водонепроникної  

мергельно-крейдяної  товщі  надає  йому напірного  характеру. Величина  напору  

збільшується  з  зануренням  водоносного  комплексу у  бік  ДДЗ  і  досягає  120 -

130 м. 

    Водоємність  його  порівняно  висока.  Дебіти  свердловин  складають 1-5 дм3/с, 

а  в  окремих  випадках – 20 дм3/с. 

      За  хімічним  складом  води  комплексу,  що  характеризуються,   

гідрокарбонатно-сульфатно  натрієві  з  мінералізацією 0,5-0,7 г/дм3. 

    У  місцях  відсутності  більших  вододжерел,  підземні  води  крейдових  

відкладів  використовуються  для  централізованого  водопостачання. 

     Водоносний горизонт у  відкладах байоського ярусу  середньої юри (J2bj) має 

широке поширення  на території  району  робіт.  У східній  частині  району  робіт  

( м.Золотоноша)   глибина  залягання  данного  водоносного  горизонту  становить 

188,7м,  розкрита  свердловиною потужністю 57 м. 

     В  районі  м.Черкаси   цей  водоносний  горизонт  залягає  безпосередньо  на  

відкладах  нижнього  тріасу , утворюючи  з  водоносним  горизонтом  нижнього  

тріасу  єдину  гідравлічну  систему ( гідрогеологічний  розріз по лінії А-А1), а  

перекрит  глинами батського ярусу. Водовмісні  відклади  представлені від 

дрібно- до  різнозернистих  пісками. 
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     Залягає  він в  районі   м.Черкаси на глибині 60-70м  від  денної  поверхні   

 ( графічний  додаток 3) . Потужність  водоносного  горизонту  становить  25-40м. 

     Водоносний  горизонт  напірний.  В  південно-східній  частині  району  робіт  

висота  напору  сягає  186,7м.   

   Дебіти  свердловин коливаються  від 2,0 дм3/с до 3,07 дм3/с  при  зниженнях  

рівня, відповідно, 30,8 – 44,4 м, питомий дебіт – 0,07 дм3/с.  

   За  рахунок  взаємозв’язку  з  водоносним  горизонтом  відкладів  нижнього  

тріасу, підземні  води  данного  водоносного  горизонту  характеризуються   

високою  мінералізацією.  За  хімічним складом – хлоридні  натрієво-кальцієві. 

    Водоносний  горизонт   у відкладах  нижнього тріасу (Т1)  широко  

поширений  у  межах  району  робіт  і  приурочений  до піщаної  товщі  відкладів  

інгуло-інгулецької  серії  нижнього  тріасу. 

    Залягає  водоносний  горизонт  на  кристалічних  породах  докембрія та  

продуктах  їх  руйнування, а  перекрит  глинами  тріасу  і  байоського ярусу  юри.   

У  місцях  виклинювання  глин  можливий  гідравлічний  зв'язок  з  водоносним  

горизонтом  відкладів  юри  (  за  межами  району  робіт). 

Відмінною  рисою  описуваного  водоносного горизонту  є  різьке  збільшення  

потужності  у бік ДДЗ,  де  вона  досягає 200 м і більше.  На  правобережжі  вона   

коливається  у  межах 15 – 95 м ( граф. додаток 3).  Виклинювання  відкладів  

відбувається  на  відмітках  близько  50 м. 

     Водоносний  горизонт  напірний  з  величиною  напору від 30 м на  

правобережжі до 270 м  на  лівобережжі.  Статичні  рівні  встановлюються  на  

глибинах від 10 – 25 до 5,7 м від  поверхні  землі.  Абсолютні  відмітки  

п’єзометричних  рівнів складають  +95 - + 85,2 м,  що  призводить  до  само- 

виливу  свердловин  пробурених   у  долині  р.Дніпро. 

     Дебіти  свердловин  змінюються  від 0,8 до 2,1 дм3/с  при  зниженнях  рівня    

6,8 – 36,8 м. 

    За  хімічним  складом  підземні  води  цього  водоносного горизонту  хлоридні  

натрієві  та  хлоридні  натрієво-кальцієві  з  мінералізацією  від 1,5 г/дм3 до 8,1 – 

14,4 г/дм3 і  належать  до  мінеральних. 

    У  присхиловій   частині ДДЗ,  де  умови  водообміну,  завдяки  припливові  

прісних  підземних  вод з  боку  кристалічного щита,  більш  сприятливі,  

водоносний  горизонт  містить прісні  підземні  води  гідрокарбонатного 

кальцієвого  та  натрієвого  типів. 

   Для  цілей  питного  водопостачання    даний  водоносний  горизонт  має  

практичне  значення  лише у  присхиловій  частині кристалічного  фундаменту,  

де  вони  слабо  мінералізовані. 

     Водоносний  комплекс у  трищінуватій  зоні  кристалічних  порід  і їх  кори  

вивітрювання  ( АR - РR1 ) поширені  на  правобережній  частині  території  

області.      Підземні  води  трищінуватих  кристалічних  порід  представляють  
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єдиний  водоносний  комплекс   з  глибиною  залягання  покрівлі  в  межах  20 – 

60 м. Глибина    зон  активної  трищінуватості  досягає 50 – 70 м від  покрівлі  

кристалічного фундаменту, іноді  досягаючи  100 і  більше  метрів. 

     Водовмісними  є тріщинні  колектори   в  гранітах  та  їх  мігматитах.  Зони  

високої  водозбагаченості  приурочені  до  тектонічних  порушень. 

    Наявність  у  покрівлі  кристалічних  порід  первинних  каолінів  та  глин надає  

підземним  водам  напірного  характеру.    Найбільший  напір визначений  у  

північній  частині  району  робіт  і  становить  219,8 м.  Здебільшого,   

п′єзометричні  рівні  встановлюються  на  глибинах  10 – 30 м. В долинах  рік  та  

беликих  балок  напір  водоносного  комплексу  зменшується, що свідчить про  

дренаж  ( розвантаження ) даного  комплексу  річковою  та  яружно-балковою  

системою. 

   Живлення  комплексу  відбувається  за  рахунок перетікання  підземних   вод із 

вищезалагаючих  водоносних  горизонтів  через «вікна»  в  покрівлі  комплексу,  

де  відсутні  первинні  каоліни. 

    Дебіти  свердловин  коливаються  в  широких  межах  від 0,03 дм3/с  до  5,0 -  

6,6 дм3/с,  що  свідчить  про  хаотичну  нерівномірність  трищінуватості  

кристалічних  порід  по  площі  та  у  розрізі. 

    За  хімічним  складом підземні  води  даного комплексу  прісні гідрокарбонатні  

кальцієві, рідше гідрокарбонатно – сульфатні  кальцієво-натрієві та  

гідрокарбонатно-хлоридні  кальцієво-магнієві   з  мінералізацією  0,3 – 0,72 г/дм3 , 

помірно  жорсткі, від  слабокислих  до  слаболужних  з  показником  рН в  межах  

6,0 – 7,8. 
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3.АНАЛІЗ  РЕЖИМУ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ДІЛЯНКИ  ВОДОЗАБОРУ 

ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ» ЧЕРКАСЬКОГО 

РОДОВИЩА ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД 

                 

3.1.  Характеристика  водозабору  ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат» 

 Територія   ПрАТ  « Черкаський  шовковий  комбінат » розташована  в місті 

Черкаси  Черкаської  області на вул.В’ячеслава Чорновола, 170.  

На балансі підприємства  знаходяться   дві  експлуатаційні свердловини, які 

обладнані на водоносний комплекс у нижньо-  середньочетвертинних  

алювіальних  відкладах  долини р.Дніпро   та бучацьких  відкладів  палеогену        

(  свердловина № 1 ) та  середньо-верхньочетвертинних алювіальних відкладів      

( свердловина № 2 ) на  правому  березі  Кременчуцького  водосховища  на  

відстані  2 км  від  урезу води.  Свердловини   пробурені в 1996 р.  НПЦ ДБВО  на  

глибину, відповідно,   56,9м  та 40,7м і  розташовані в межах території  

підприємства на відстані  268 м одна від одної. Вони  обладнані  каркасно-

дротяними  фільтрами  діаметром 325 мм ( свердл. № 1)  та 360 мм ( свердл. № 2)  

з  гравійною  обсипкою  робочих  частин  фільтрів.  Робочі  частини  фільтрів  

довжиною  4,95м ( свердл. № 1 )  та 7,35м ( свердл. № 2 )  встановлені  в  

інтервалах  глибин  49,5 – 51,9 м та 52,65 – 55,10м ( свердл. № 1)  і  трьохярусний  

фільтр в  інтервалах  глибин  30,2 – 32,65м, 33,35 – 35,8м  та 36,45 – 38,9м              

( свердл. № 2). Підземні води  підприємство  використовує  на   виробничі   

потреби  по  виготовленню  бавовняних  та  шовкових  тканин  та  господарсько-

питне  водозабезпечення.   

      Дозволом  на спеціальне водокористування  №Укр599-А/Чрк від 15.12.2015р. 

ліміт водовідбору   становить   343,11 тис. м3/рік  ( додаток  А). 

    Свердловина № 1 експлуатує водоносний  комплекс  нижньо- середньо- 

четвертинних алювіальних  відкладів  та  бучацьких відкладів палеогену. За  

результатами  прокачки  свердловини після  буріння,  дебіт  її   становив           

25,0 м3/годину  при  зниженні  рівня  14,15м,  питомий  дебіт – 1,8 м3/годину, або 

0,5 дм3/с.  Водовмісні  відклади  представлені  від дрібно- до грубозернистих  

пісками перекритими  в  покрівлі пачкою темно-бурої  глини  потужністю 3,7 м. 

Свердловина  обладнана   електронасосом   ЕЦВ10-63-65,  електродвигуном 

ПЭДВ 22-219,  та витратоміром версії ПО “23” (зав.№677056) і  використовується  

для  господарсько-питного  водозабезпечення. 

    Свердловина № 2  експлуатує  водоносний  комплекс   середньо-

верхньочетвертинних  алювіально-флювіогляціальних відкладів  долини  

р.Дніпро.  Дебіт її  після  буріння  складав  35,3 м3/годину  при  зниження  рівня  

1,45м.     Свердловина  обладнана  електронасосом ЕЦВ 10-63-110, 
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електродвигуном ПЭДВ 32 -219,   та витратоміром версії ПО “23” (зав.№677042)  і  

використовується  для  технічного  водозабезпечення.   

      Оголовки  свердловин  герметизовані. На  водовідводній  трубі встановлено 

трьохходовий  кран і манометр на 10 кгс/см2.   Свердловини  обладнані кранами  

для  відбору  проб  води. 

     Зони  санітарної  охорони  суворого  режиму  огороджені  металевим  парканом 

з  панелей на  бетонних  стовпчиках. Окрім  свердловин,  підприємство  має  2  

підземні  бункери   розміром у плані 5,55 х 2,55 м  та глибиною  2,5 м , де  

розміщені   насосні  станції і  які мають  в  покрівлі  люк  для  монтажу  насосного  

обладнання. 

     Видобувна  вода  за  допомогою   насосних   станцій   подається  із  

свердловини № 1  в два резервуари  чистої  питної  води ємністю по 1500 м3  і  

використовується  для  господарсько-питного водозабезпечення.  Видобувна  вода  

із свердловини №  2   за  допомогою  насосної  станції  подається  в  три 

резервуари   чистої  технічної  води  ємністю два по  1500 м3  та один -2000 м3   і 

використовується  для  виробничих  потреб  підприємства  ( рис. 1.2  та граф. 

додаток 1 ). 

    Скид  стічних  вод  здійснюється  у  міську  каналізацію  згідно  договору з     

КП «Черкасиводоканал». Скид  зливових вод здійснюється  у  зливову  

каналізацію згідно договору з КП «ЧЕЛУАШ»  ( рис. 1.3 ).  Ліміт  скиду  стічних 

вод становить 1028,32 м3/добу ( додаток А). 

Фактичний  водовідбір  та  скид не перевищуєють  ліміти забору води та 

скиду, встановлені дозволом на спеціальне водокористування. 

Дані про обладнання свердловин наведені  в таблиці 1.4. 
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Рис. 1.2   Технологічна схема  роботи  водозабору ПрАТ                                             

«Черкаський   шовковий    комбінат» 
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             Рис. 1.3  Технологічна  схема відведення  побутової та промислової  

                                                        каналізації 
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Таблиця 1.4  Каталог експлуатаційних свердловин на воду ПрАТ  «Черкаський шовковий  комбінат». 

№ 

свердл. 

рік  

буріння 

глибина 

свердловини, м, 

абсолютна відмітка 

гирла свердловини, 

м 

Паспортні відомості за даними буріння та характеристика водоносного горизонту 

геолог. 

індекс 

водон. 

гориз. 

літологічний склад 

водовмісних порід  

р
о
зк

р
и

та
 с

в
ер

д
. 

п
о
ту

ж
н

іс
ть

, 
м

 

інтервал 

залягання 

водон. 

гориз., м 

статичн. 

рівень від 

поверхні 

землі, м ,     

абс. відм., 

м 

величина 

напору від 

покрівлі 

водон. 

гориз., м 

дебіт, 

дм3/с, 

м3/год 

динам. 

рівень, м, 

зниження, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 
1996 

 

56,9/98,93  

 

(аР1-11 +   f 

Р11+  

P2kn+ 

P2bč)   

пісок  від дрібно-

до грубо-

зернистого 

13,0 43,0-56,0 7,6/92,36 35,4 
6,94 

25,0 
21,75/14,15 

2 

 
1996 40,7/98,08 

 

(аР1-п – 

аРП-Ш) 

пісок сірий від 

дрібно- до 

крупнозернистого з 

включенням  до 

10% гальки та 

гравію у підошві 

комплексу 

16,0 24,0 – 40,0 9,43/88,65 14,57 
9,80 

35,3 
10,88/1,45 
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3.2.  Аналіз  режиму  експлуатації   водозабору ПрАТ 

     «Черкаський шовковий комбінат» 

        Свердловини №№ 1 та 2  прийняті  підприємством  на баланс в  2002 році  і  з  того  часу  

працюють. 

     Згідно  журналу обліку  водоспоживання (  типова  форма  № ПОД-11 ) ,  за  період  

спостережень 2007 – 2015 р.р. постійно  працює  свердловина№ 2.  Свердловина № 1  працює в 

автоматичному  режимі  для  наповнення  резервуарів  чистої  води.  Середній  загальний час    

роботи  свердловин   становить 18 годин  на  добу.  Відомості  по  водовідбору  із  свердловин  

за   останні  9 років ( 2007 – 2015 р.р.)  наведені  нижче. 

 

 Відомості  по  водовідбору  із  експлуатаційних  свердловин   ПрАТ «Черкаський  шовковий  

комбінат»  за  2007-2015 р.р. 

№

№ 

све

рдл 

  Рік спостережень                   Водовідбір,   м3/рік Ра- 

зом  

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

  1    0 59375 34670 44999 74262 112583 26918    0 16462 369269 

  2 320253 360055 323480 235327 182115 272485 169070 145405 210938 2219128 

Ра-

зом: 

 

320253 

 

419430 

 

358150 

 

280326 

 

256377 

 

385068 

 

195988 

 

145405 

 

227400 

 

2588397 

 

    Середньобагаторічний  водовідбір  із свердловин  за  9  років  спостережень  склав  2588397 : 

9 років = 287599,7 м3/рік,  в  тому числі  по  свердловинах    № 1 – 41 029,9  м3/рік  та  по  

свердловині № 2 – 246569,8 м3/рік.  Підприємство  працює, в середньому  250 днів на рік.  

Тобто, середньобагаторічний   добовий  водовідбір  із  експлуатаційних  свердловин  

підприємства  становив  287599,7 : 250 днів = 1150,4 м3/добу.  Максимальний  водовідбір  

здійснювався   в   2008, 2009  та  2012  роках  і  становив  1550,2  м3/добу, а  мінімальний -  в 

2013-2015 роках,  коли  склав, в середньому,  758,4 м3/добу. 

    Як  видно  із  наведених  даних, за  період  роботи водозабору  не  було  перевищення  ліміту  

водоспоживання, встановленого  дозволом  на  спеціальне  водокористування  і  водозабір  

працює достатньо  стабильно в усталеному  режимі  фільтрації,  що  обумовлено  

розташуванням водозабору «Замовника»  в прибортовій  частині ДДАБ, де зона активного 

водообміну вскрита руслом річки  Дніпро. 

    Крім цього, розташування водозабору ПрАТ «ЧШК»  у межах  рівнинного прибережного 

рельєфу, що примикає до узбережжя  Кременчуцького  водосховища,  обумовлює  активне  

живлення  поверхневого і  підземного  стоку. 

   Внаслідок  підпорного впливу  Кременчуцького  водосховища, водоносні комплекси,  що 

експлуатуються  водозабором надрокористувача,   характеризуються  уповільненим  режимом 

розвантаження  та  підвищеним  інфільтраційним  живленням. 

       



 

169 

 

                               4.    ПРИРОДНА  ЗАХИЩЕНІСТЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД 

 

     Природна захищеність підземних вод – це сукупність гідрогеологічних умов, що 

забезпечують запобігання проникненню забруднюючих речовин в водоносні горизонти з 

поверхні землі. До них відносяться глибина залягання підземних вод, літологія зони аерації, 

потужність водотривких порід, співвідношення рівнів ґрунтових та  міжпластових вод.  

       Формування підземних вод визначається  наявністю та розповсюдженням водотривких та 

слабопроникних  порід, що є основним визначаючим фактором,  який  покладено  в  критерії 

оцінки природних факторів захищеності  підземних вод від вертикальної фільтрації 

забруднюючих речовин. 

       Оцінка природної захищеності підземних вод базується на нижчевказаному. Захисна 

спроможність порід зони аерації, що визначає захищеність ґрунтових вод, до яких відносять 

підземні води першого від поверхні постійно  існуючого водоносного горизонту з вільною 

поверхнею, пов'язана з наявністю та потужністю витриманих в розрізі та по площі 

розповсюдження  екрануючих  слабопроникних  порід – суглинків та глин.  

       Міжпластові води – це підземні води, що залягають між двома водотривами. Міжпластові 

води переважно напірні. Такими водами на території  району  робіт правобережжя  річки  

Дніпро  є підземні води,  що приурочені  до відкладів крейди  та водоносний   горизонт  

відкладів  тріасу.                   

Найбільш сприятливим для підвищення природної захищеності міжпластових напірних вод є 

перевищення статичних рівнів над рівнями ґрунтових вод.  

       По території  України  в 80-90 роки  XX  століття були побудовані та видані пообласні 

карти природної захищеності  підземних  вод  Української РСР  масштабу 1:200 000,  де  

оцінювалась природна захищеність підземних вод від хімічного забруднення.  

       Згідно   геолого-гідрогеологічних  умов  району  робіт  Черкаської  області, водоносні 

горизонти  та комплекси  сучасних  алювіальних, середньо-верхньочетвертинних алювіальних 

та середньочетвертинних  флювіогляціальних відкладів, де  зона  аерації  представлена  

пісками і  суглинками,  належать  до   захищених. 

     Водоносний  комплекс  бучацько-канівських  відкладів палеогену має широке   

розповсюдження.  Нижнім водотривом,  на  окремих  ділянках, служать батсько- байоські 

відклади  юри.  Верхнім  місцевим  водотривом служить горизонт  сірих  

середньочетвертинних  глин   з максимальною  потужностю  4,7м . Виходячи  з потужності 

місцевого водотриву, водоносний комплекс  палеогенових  відкладів  оцінюється   як 

захищений. 

       Водоносний комплекс відкладів  крейди  ( K ) розповсюджений в долині річки Дніпро . 

Верхнім  водотривом для водоносного комплексу являється зона кольматації  відкладів  

крейди  потужністю 3-8 м, іноді до 10 м. До порід, які можуть  бути водотривом, місцями 

можна віднести щільні мергельно-крейдяні породи, в яких відсутня тріщинуватість. 

Потужність місцевого водотриву дозволяє комплекс  відкладів   крейди   віднести до категорії    

захищених. 
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      Водоносний   горизонт  відкладів  тріасу  перекрит    потужньою  товщою  батських 

глинистих  відкладів  юри  за  винятком  окремих  локальних  ділянок, де  вони  були  розмиті  

і в покрівлі горизонту  залягають  глинисті  відклади  палеогену.  Це  дозволяє  віднести  

тріасовий  водоносний  горизонт  в   районі  робіт  до    захищеного. 

    Таким чином, наявність  у покрівлі   водоносних  комплексів  в  експлуата-ційних 

свердловинах водозабору ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» слабопроникних та 

водотривких суглинків  та  глин, а  також  відсутність на  території , де  розташований  

водозабір,  можливих  джерел  забруднення  підземних  вод, дозволяє  віднести  їх до категорії  

захищених.    

 

                             5.      САНІТАРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЛЯНКИ 

 

Територія  земельної  ділянки  ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат», на якій 

розташовані експлуатаційні свердловини, знаходиться у м. Черкаси по вул.В’ячеслава 

Чорновола, 170.  Загальна площа земельної ділянки становить 30,3047га, де розташовані 

свердловини водозабору,  насосні станції та виробничі приміщення  підприємства. Дана  

територія огороджена бетонним парканом. Вхід на територію сторонніх осіб заборонений. 

Територія  підприємства  заасфальтована, що запобігає попаданню  забруднюючих  речовин з 

поверхні у водозабірні  свердловини. Територія   ЗСО першого поясу  ( суворого режиму ) 

впорядкована, вкрита стриженим  газоном та огороджена  сітчатим  парканом із сітки 

«рабиця» на бетонних стовпчиках. 

Вхід на територію  розташування  свердловин  дозволений  тільки персоналу, що 

обслуговує  роботу  свердловин  та  насосних  станцій. 

При санітарному обстеженні  ділянки водозабору  і територій, що до нього примикають, 

місць видалення відходів  та інших можливих джерел забруднення  підземних вод  не  

виявлено. Кладовища в зону санітарної охорони родовища не потрапляють. 

Навколо  свердловин  знаходиться  зона  суворого санітарного режиму, в межах якої  

інших  споруд   немає. 

За  результатами  еколого-гідрогеологічного  обстеження  екологічний стан території  

ділянки водозабору  ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат» Черкаського родовища 

підземних вод можно  вважати  задовільним. 

 

                        6 .   РОЗРАХУНОК ЗОН САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ 

 

      Для  захисту  підземних  вод  свердловин  водозабору  ПрАТ «Черкаський  шовковий  

комбінат»  від  можливого  поверхневого  забруднення,  навколо  свердловин   створюються  

ЗСО І , ІІ  та  ІІІ поясів.  

Перший пояс ЗСО ( пояс суворого режиму ),  враховуючи  захищеність  підземних вод 

водоносних комплексів, що експлуатуються  свердловинами водозабору ( розділ 4 ),  

встановлюється  радіусом 30,0м  навколо кожної свердловини. 
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   Крім цього, враховуючи той факт, що поблизу  свердловини  № 1 ( рис.1.2 та графічний 

додаток 1 )  розташовані  насосні  станції та  резервуари  чистої  води,  до  першого  поясу  

ЗСО  навколо  свердловини  №1,  з  метою  запобігання можливого  забруднення  підземних  

вод  в  накопичувальних  резервуарах, або  пошкодження  роботи  насосних  станцій,  

пропонується  залучити  вищезазначені  резервуари  та  насосні  станції.  Таким чином, перший 

пояс ЗСО  навколо  свердловини №1  матиме  прямокутну  форму  розміром  100х75м, а  

навколо  свердловини №2 – радіус  першого поясу ЗСО  становитиме 30,0м. 

       Для захисту підземних вод від мікробного забруднення розраховуємо розмір ЗСО ІІ та ІІІ 

поясів у відповідності до інструкції ВНИИ “Водгео” “Рекомендації з гідрогеологічних 

розрахунків для визначення границь 2 і 3 поясів зон санітарної охорони підземних джерел 

господарсько-питного водопостачання”.  Територія  ділянки  водозабору ПрАТ «Черкаський  

шовковий  комбінат»  відноситься до другого кліматичного  району, тому  розрахунковий час 

просування мікробів  ( Тm )  приймаємо  200 діб.  

       Враховуючи  компактність  розташування  свердловин в  межах водозабору,   а   також  

практично  відсутній  ухил   гідравлічного    потоку ( j = 0,0001)  вираховуємо їх  за схемою 

«великого колодязя»  в   безмежному   ( відстань  від  водозабору  до   Кременчуцького 

водосховища понад 2,0 км)   ізольованому шарі.   

      Таким чином ЗСО ІІ поясу матиме вигляд кола з радіусом R, який розраховуємо за 

формулою: 

 

RІІ = r = d =   QxTm                                                     

                      πxmxn 

де: Q – розрахунковий дебіт свердловин, м3/добу; 

Тm – час виживання бактерій, 200 діб; 

m –   середня потужність водоносного  комплексу; 

для   свердловини № 1 – 13м   та для свердловини № 2 -  16м ; 

n =  активна  пористість  водовмісних  відкладів ; n  =0,07.  

Т     Таким чином,   радіус ІІ поясу   ЗСО  для  свердловини № 1 становитиме: 

    

             R п =              600 х 200                 =  205,0м 

                          3,14 х 13 х 0,07 

   а  для  свердловини № 2  

                                                                  

R п =              772,0 х 200                 =  209,0м 

              3,14 х 16 х 0,07 

 

     Границю ЗСО ІІІ поясу визначаємо з метою захисту підземних вод від хімічного 

забруднення.  Основними  розрахунковими  параметрами  при цьому є  дебіт  водозабору та  

розрахунковий  термін  його  експлуатації  Тр.  
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Розрахунок виконуємо за  формулою: 

 

RІІІ =      QxTp                                                                                           

             πx m x n   

де: Тр – 104 діб. 

Тоді радіус  ЗСО  ІІІ  поясу  для  свердловини № 1   становитиме: 

  RІІІ =       600,0 х  104                           =  1448,0м                                                

                3,14 х 13 х 0,07 

 а для  свердловини № 2     

  RІІІ =        772,0 х  104                     =    1481,0м                                               

                3,14 х 16 х 0,07 

   

     Враховуючи той факт, що свердловини  розташовані  на  відстані  268м одна  від  одної        

( графічний додаток 4)  і зони  санітарної охорони ІІ та ІІІ поясів перетинаються,  пропонується  

ЗСО  ІІ та ІІІ  поясів  свердловин   об′єднати  в  єдиний  контур з радіусом R п = 209,0 м  

навколо свердловини № 1 та  № 2  і  RІІІ – відповідно,   1481,0м. 

 

                     7.  САНІТАРНО-ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ ДІЛЯНКИ  ТА                                       

ВІДОМОСТІ   ПРО ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДИ 

 

   Водозабір   ПрАТ  «Черкаський шовковий  комбінат»    розташований  на  території    

підприємства,  доступ на яку сторонніх  осіб  заборонено.  Крім цього, територія  водозабору 

огороджена і доступ на територію  водозабору має тільки персонал, що обслуговує  роботу  

свердловин  та  насосних станцій.  Цей  факт  сприяє  запобіганню  забруднення  підземних  

вод    ділянки  водозабору. 

Під час експлуатації  ділянки водозабору   ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат»   

Черкаського  родовища  питних підземних вод кількість підземних вод, що видобувається,  не  

повинна перевищувати обсягів, затверджених ДКЗ України. Навколо водозабірних споруд 

(свердловин), водоводів створені зони санітарної охорони та санітарно-захисні смуги. 

Територія 1-го поясу зони санітарної охорони водозабору повинна бути вирівняна, 

загороджена і засіяна травою для газонів. Тут заборонене будь-яке будівництво, не пов’язане з 

експлуатацією водозабору. В межах 2-го та 3-го поясів санітарної охорони підземних вод 

необхідно виявити, затампонувати або відновити дефектні свердловини, регулювати буріння 

нових свердловин, забороняти розробку надр, якщо ця розробка впливатиме на якість 

підземних вод.  

Підприємству необхідно утримувати свердловини  і зони санітарної охорони в належному 

санітарному стані та дотримуватись режиму, визначеного  Постановою Кабінету Міністрів 

України № 2024 від 18 грудня 1998 року "Про правовий режим зон санітарної охорони водних 

об’єктів ". 

     Розробка  плану заходів по покращенню санітарного стану ЗСО шляхом попередження 
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можливого забруднення підземних вод і погіршення якості води, що подається з водозабору, 

базується на правовому режимі ЗСО, що затверджено постановою КМУ № 2024 від 18 грудня 

1998 року. 

      Перша зона  майданчику водозабірних свердловини №1 та №2  ПрАТ «Черкаський 

шовковий комбінат»  Черкаського  родовища   підземних вод огороджена. Вхід до території 

стороннім особам заборонено, територія контролюється і охороняється . 

     Зона суворого режиму (перший пояс ЗСО)  ділянки  водозабірних свердловин №1  та № 2  

ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат»  Черкаського  родовища  питних підземних вод 

відповідає вимогам  ДБН  В.2.5-74:2013 (Водопостачання, зовнішні мережі та споруди). 

       Таким чином,  санітарна обстановка ділянки водозабірних свердловин задовільна.  

    Будівництво об’єктів, що обумовлюють небезпеку мікробіологічного забруднення 

підземних вод в межах ЗСО першого і другого поясів, і хімічного забруднення підземних вод 

в межах ЗСО третього поясу, у перспективі не планується. 

     Об’єкти, що забруднюють  підземні води, на площі водозабірного басейну свердловин 

відсутні. 

    Працівниками підприємства постійно ведеться контроль за якістю підземних вод . 

Дослідження  санітарно – мікробіологічних та органолептичних  показників  постійно 

здійснює Черкаський міській відділ ДУ “Черкаський обласний центр МОЗ України” та за 

замовленням ДУ “Черкаський обласний центр МОЗ України”. Дослідження вмісту 

макрокомпонентів та загального хімічного складу виконує санітарна лабораторія ПрАТ 

“ЧШК”  та за замовленням ТОВ “Комплексна лабораторія” “Стандарт” , ДУ “Черкаський 

обласний центр МОЗ України”. Результати аналізів наведені в текстовому додатку Д. За 

результатами лабораторних досліджень вода відповідає нормативам ДСанПіН 2.2.4-171-10 

“Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”. 

           
          8.  ОСНОВНІ ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ НА ТЕРИТОРІЇ ДІЛЯНКИ 

ВОДОЗАБОРУ ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ  КОМБІНАТ»  ЧЕРКАСЬКОГО 

РОДОВИЩА ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД 

         

            З метою захисту підземних вод  від забруднення передбачаються заходи з її охорони. 

Для цього необхідною умовою є створення зон санітарної охорони (ЗСО).  

Визначення  меж ЗСО  і розробку комплексу необхідних організаційних, технічних, 

гігієнічних і протиепідемічних заходів виконувалися в залежності від ступеню природної 

захищеності джерела водопостачання, ризику мікробного або хімічного забруднення, від 

особливостей санітарних, гідрогеологічних умов, а також від характеру забруднюючих 

речовин. 

До складу ЗСО входять  три пояси: перший пояс — зона суворого режиму, другий і третій 

— пояси обмежень. 

Перший пояс ЗСО є зоною суворого режиму. Перебування сторонніх осіб, розміщення 

житлових будівель, проведення будівельно-монтажних робіт,  безпосередньо  не  пов’язаних з 
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експлуатацією підземних вод, в межах першого поясу заборонено. 

Просторові  межі  родовищ  та  їх ділянок визначаються і обґрунтовуються  за розміром  

2-го поясу  ЗСО,  виходячи  з гідрогеологічних умов фільтрації підземних вод, умов надро-, 

водо- та землекористування, і встановлюються під час державної експертизи експлуатаційних 

запасів підземних вод. 

Проект ЗСО з планом заходів потрібно узгоджувати з державними органами і 

затверджувати у встановленому порядку. 

                                            Правовий режим у межах ЗСО 

Відповідно  статті  36 Закону України “При питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення” від 18 травня 2017 року №2047-VІІІ  у межах  ЗСО  джерел   питних 

підземних  вод господарська та інша діяльність обмежується. Режим ЗСО джерел 

водопостачання встановлюється КМУ (стаття  37) . 

Розробка плану заходів із покращення санітарного стану ЗСО шляхом попередження 

можливого забруднення підземних вод і погіршення якості води, що подається зі 

свердловин, базується на правовому режимі ЗСО, який затверджений Постановою КМУ 

від 18 грудня 1998 року №2024. 

В межах першого поясу ЗСО  для  підземних джерел: 

 

1) здійснюється: 
- планування, огородження , озеленення та монтування охоронної сигналізації ; 

- каналізування будівель з відведенням стічних вод у найближчу систему побутової  чи 

промислової каналізації або на місцеві очисні споруди, розміщені на території другого поясу 

ЗСО; 

 - відведення стічних вод за межі  цього поясу. 

 

2) забороняється : 

- перебування сторонніх осіб,  розміщення житлових та господарських будівель, 

застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, 

видобування гравію чи піску та проведення інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо 

не пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та 

мереж; 

 - скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби; 

 - проведення головної  рубки лісу. 

В межах другого поясу ЗСО для підземних джерел : 

 

 1) здійснюється: 

- регулювання відведення територій під забудову населених пунктів, спорудження  

лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів, промислових і сільськогосподарських 

об’єктів, а також внесення можливих змін у технологію виробництва промислових 

підприємств, пов’язаного з ризиком забруднення підземних вод стічними водами; 
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- благоустрій промислових і сільськогосподарських об’єктів, населених пунктів та 

окремих будівель, їх централізоване  водопостачання, каналізування,  відведення  забруднених  

поверхневих  вод тощо; 

- виявлення, тампонування (або відновлення) всіх старих, недіючих, дефектних або 

неправильно експлуатованих свердловин та шахтних колодязів, які створюють небезпеку 

забруднення використовуваного водоносного горизонту; 

- регулювання будівництва нових свердловин. 

 

2) забороняється : 

- забруднення територій покидьками, сміттям, гноєм, відходами промислового 

виробництва та іншими відходами; 

- розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, 

накопичувачів, шламосховищ та інших об’єктів, які створюють небезпеку хімічного 

забруднення джерел водопостачання; 

- розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації, наземних полів  фільтрації, 

гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших 

сільськогосподарських об’єктів, які створюють  небезпеку  мікробного забруднення джерел 

водопостачання; 

- зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів; 

- закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне 

складування твердих відходів та розробка надр землі; 

- проведення головної рубки лісу. 

В межах третього поясу ЗСО  для підземних джерел : 

 

1) здійснюється: 
- виявлення, тампонування (або відновлення) старих, недіючих, свердловин та таких, які 

неправильно експлуатуються, що створюють небезпеку забруднення використовуваного 

водоносного горизонту; 

- буріння нових свердловин та проведення будь-якого нового будівництва за 

обов’язковим погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та 

геології на місцях. 

2) забороняється : 

- закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх 

захоронення, підземне складування твердих відходів і розробка надр землі, що може призвести 

до забруднення водоносного горизонту; 

- розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і 

мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та 

продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод.                                                  

ПрАТ  «Черкаський шовковий комбінат» має виконувати наступне: 



 

176 

 

- контролювати технології всіх діючих промислових виробництв (витоки з технологічних 

комунікацій і місткостей, аварій скидання  промстоків і ін.); 

- впорядкування водопостачання і водовідведення (каналізація); 

- в процесі експлуатації водозабору обов’язковим є організація і ведення  моніторингових 

спостережень за положенням динамічного рівня води в свердловинах, величиною 

водовідбору і якістю підземних вод, що ними каптуються; 

- кількість вимірів рівня в свердловині і  величину водовідбору рекомендується проводити 

щомісячно, а показники  водоміру, що реєструє водовідбір, знімати щодня з щодобовим 

підсумуванням. Зафіксовані значення динамічного рівня і величини водовідбору необхідно 

фіксувати в журналі обліку водоспоживання по встановлених формах; 

- спостереження за якістю підземних вод, що видобуваються, слід проводити у відповідності з 

рекомендаціями органів санітарно-епідеміологічного контролю; 

- щорічно подавати до Державної служби геології та надр України  в строк до 20 січня   

наступного   за звітним  року, форму 7-гр  (підземні води). 

Керуючись зазначеними нормами, передбачаються наступні водоохоронні заходи в 

зонах санітарної охорони водозабору ПрАТ «ЧШК» Черкаського родовища  питних  підземних 

вод,  які наведені нижче.                

             

             Таблиця 1.5  Водоохоронні  заходи в зонах санітарної охорони. 

Заходи  щодо  першого  поясу  ЗСО 

№ 

п/п 
Найменування заходу 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1 

Територія  повинна бути вирівняна , 

загороджена, засіяна травою для газонів 

та знаходитись під охороною.  

ПрАТ  

«Черкаський шовковий 

комбінат» 

постійно 

2 Заборона  здійснення будівельних робіт, у 

тому числі будівництва трубопроводів 

різноманітного призначення за винятком 

трубопроводів, що обслуговують 

водозабірні та водопровідні споруди. 

ПрАТ  

«Черкаський шовковий 

комбінат»  

постійно 

3 Забезпечення постійного контролю 

санітарного стану території зон, за 

режимом безаварійної експлуатації  

систем водо- і теплопостачання, 

каналізації підприємства,  водовідведення 

талих і дощових вод за межі зон 

ПрАТ  

«Черкаський шовковий 

комбінат» 

постійно 

4 Ведення моніторингу підземних вод 

(режим рівнів, контроль якості, облік 

водовідбору) 

ПрАТ  

«Черкаський шовковий 

комбінат» 

постійно 

5 Забезпечення повного контролю 

технічного стану і експлуатаційних 

параметрів (у тому числі герметичність 

устя, цілісність обсадних труб) діючих 

свердловин. При виявленні значних від-

хилень  від будівельних експлуатаційних 

характеристик та порушенні технічного 

стану свердловини - виконання капіталь-

ного ремонту або  тампонажу свердловин 

 

 

ПрАТ  

«Черкаський шовковий 

комбінат» 

 постійно 
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Заходи щодо другого та третього поясів ЗСО 

1 2 3 4 

1 Регулювання усіх видів будівництва та їх 

централізоване водопостачання, 

каналізування, відведення забруднених 

поверхневих вод 

             ПрАТ  

«Черкаський шовковий 

комбінат» 

постійно 

2 Заборона розміщення складів паливно-

мастильних матеріалів, пестицидів та 

мінеральних добрив,  накопичувачів, 

шламосховищ та інших об’єктів, які 

створюють небезпеку хімічного 

забруднення джерел водопостачання 

 

ПрАТ  

«Черкаський шовковий 

комбінат» 

постійно 

3 Заборона розміщення на території поясів 

ЗСО об’єктів нового будівництва, 

реконструкції об’єктів  цивільного і 

промислового призначення без 

відповідної еколого-санітарної 

експертизи проектів, що передбачають 

ОВД і заходів щодо недопущення 

хімічного і іншого забруднення підземних 

вод, застосування екологічно небезпечних 

матеріалів при зведенні споруджень та ін. 

 

 

 

 

 

ПрАТ  

«Черкаський шовковий 

комбінат» 

постійно 

4 Не допускати створення неорганізованих 

смітників 

    ПрАТ «Черкаський 

шовковий комбінат» 

постійно 

5 Не допускати створення водопроникних 

вигребів в межах зон санітарної охорони 

при відводі земельних ділянок 

ПрАТ  

«Черкаський шовковий 

комбінат» 

 

постійно 

6 Здійснювати нагляд за тампонуванням 

(або відновленням) всіх старих, недіючих, 

дефектних або неправильно 

експлуатованих свердловин та шахтних 

колодязів, які створюють небезпеку 

забруднення водоносних горизонтів, що 

використовуються 

                ПрАТ  

«Черкаський шовковий 

комбінат» 

постійно 

7 Регулювання будівництва нових  

свердловин 

     ПрАТ «Черкаський 

шовковий комбінат» 

 

 

 постійно 

 

 

          Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити інформування 

підприємств та населення про встановлення зон санітарної охорони родовища,  їх конкретні 

межі, про правила господарсько-побутової діяльності в них та відповідальність у разі 

порушення вимог чинного санітарного, екологічного законодавства України. 

Виконання усіх водоохоронних заходів, виправлення виявлених недоліків, суворе 

дотримання режиму експлуатації та водовідбору, санітарного режиму у всіх поясах ЗСО 

надійно забезпечить роботу водозабору  ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат»  

Черкаського родовища  питних  підземних вод на тривалий період.   
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