
Е&H*28

авдяки географічному розта�
шуванню, геологічній будові і
гідрогеологічним умовам Укра�
їна має значні запаси міне�
ральних вод. Далеко за межа�
ми України відомі такі води, як
"Миргородська", "Поляна ква�
сова", "Лужанська", "Нафтуся"
та багато інших. Є родовища
мінеральних вод і на Хмельнич�
чині.

Хмельницька область — одна
з найбагатших в Україні за різ�
номанітністю видів і запасами
мінеральних вод, які мають уні�
кальний хімічний склад і високу
бальнеологічну активність під
час лікування різноманітних
хвороб та виведення з організ�
му радіонуклідів. Мінеральні
води області характеризують�
ся високим рівнем вивченості,
на базі багатьох родовищ
функціонують санаторно�ку�
рортні заклади. Незважаючи на
значні гідромінеральні ресурси
використання мінеральних вод
області незначне. Таким чи�
ном, питання дослідження ре�
креаційних ресурсів мінераль�
них вод Хмельницької області
та розширення перспектив їх
використання для санаторно�
курортного лікування і проми�
слового розливу є актуальним.

Метою дослідження був ана�
ліз хімічного складу, бальнео�
логічних властивостей та ефек�
тивності використання міне�
ральних вод Хмельницької
області; встановлення основ�
них напрямків підвищення
ефективності рекреаційного
використання мінеральних
вод.

Об'єктом дослідження було
обрано рекреаційні ресурси мі�
неральних вод Хмельницької
області.

Результати та їх обгово*
рення. Вперше мінеральні во�
ди на Хмельниччині були вия�
влені 1965 року у долині
р. Збруч поблизу смт. Сатано�
во. Попереднє вивчення цих
вод розпочалось у 1973 р., де�

тальне — у 1975�1978 роках.
1978 року запаси мінеральних
вод Збручанського родовища
були затверджені Державною
комісією з запасів корисних ко�
палин [1].

З того часу Північне держав�
не регіональне геологічне під�
приємство "Північгеологія"
розпочало планомірні геолого�
розвідувальні роботи на тери�
торії Хмельницької області з
метою відкриття і розвідки ро�
довищ мінеральних вод [2].

За період з 1974 по 2004 рік
на території Хмельницької
області розвідано 12 родовищ
мінеральних вод, зокрема
Збручанське, Маківське, Зай�
чиківське, Волочиське, Мук�
шинське, Кам'янське, Теофі�
польське, Кам'янець�Подільсь�
ке, Полонське, Шепетівське,
Красилівське і Волицьке.

Крім родовищ на території
області виявлено 9 проявів мі�
неральних вод, а саме: Соки�
ринецький, Жибинецький,
Кам'янець�Подільський (дві
свердловини), Головчинець�
кий, Зінківський, Білогірський,
Ленковецький і Вільховецький.

Лікувальні мінеральні води
області належать до шести
груп: слабомінералізовані з
підвищеним вмістом органічної
речовини типу "Нафтуся", хло�
ридні натрієві малої мінералі�
зації без специфічних бальнео�
логічних компонентів типу
"Миргородська", хлоридні нат�
рієві бромні води високої міне�
ралізації, хлоридні кальцієво�
натрієві бромні слабкі розсоли,
слабомінералізовані радонові,
слабомінералізовані вуглеки�
сло�радонові. Природні столо�
ві води є гідрокарбонатними
різного катіонного складу [3].

Якість мінеральних вод
Хмельницької області відпові�
дає чинним нормативам, води
усіх родовищ і проявів внесено
до ДСТУ 878�93 [4].

Розвідані й оцінені Держав�
ною комісією України з запасів
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корисних копалин (ДКЗ) балан�
сові експлуатаційні запаси мі�
неральних вод Хмельницької
області наведено у таблиці 1.

Таким чином, нині Хмель�
ницьку область вже виділяють
як основну частину нової в Ук�
раїні провінції мінеральних вод
— Подільської, яка охоплює те�
риторію Поділля умовно від
Тернополя до Могилів�По�
дільського на Вінниччині.

Серед лікувальних мінераль�
них вод Хмельниччини най�
більш дослідженою є група
слабомінералізованих вод з пі�
двищеним вмістом органічної
речовини типу "Нафтуся". Ці
води розвідані на 6 родовищах.
До промислового освоєння
підготовлено 5 родовищ —
Збручанське, Маківське, Зай�
чиківське, Волочиське та Мук�
шинське. На Кам'янському ро�
довищі потрібно провести де�
тальну розвідку. Сумарні розві�
дані запаси цих мінеральних
вод становлять 1155 м3/добу,
затверджені Державною комі�
сією з запасів корисних копа�
лин, — 732 м3/добу [3].

За хімічним складом води ти�
пу "Нафтуся" — це гідрокарбо�
натні різного катіонного складу
з мінералізацією від 0,7 г/дм3

до 1 г/дм3 і загальним вмістом
органічної речовини від 8 г/дм3

до 26 мг/дм3 [5]. У бальнеоло�
гічному відношенні вони реко�
мендовані при захворюваннях
сечостатевої і гепатобіліарної
систем, обміну речовин.

Мінеральні води типу "Нафту�
ся" застосовуються для лікуван�
ня у санаторіях "Товтри",
"Збруч" і "Берізка", що функціо�
нують на базі Збручанського ро�
довища, "Україна", що діє на ба�
зі Маківського родовища, "Рай�
дуга" — на базі Волочиського
родовища, "Лісова пісня" — на
базі Мукшинського родовища.

Води типу "Нафтуся" широко
використовуються для проми�
слового розливу в якості ліку�
вально�столових під назвою
"Збручанська" (Збручанське
родовище), "Товтри" (Зайчи�
ківське родовище), "Криштале�
ва криниця" (Волочиське родо�
вище), "Перлина Поділля" (Ма�
ківське родовище).

Кам'янське родовище міне�
ральних вод типу "Нафтуся" не
експлуатується.

Хлоридні натрієві води малої
мінералізації без специфічних
бальнеологічних компонентів
типу "Миргородська" розвідані
на трьох родовищах — Маків�

ському, Теофіпольському і
Кам'янець�Подільському. Су�
марні розвідані запаси цих мі�
неральних вод становлять
310 м3/добу, затверджені ДКЗ
— 250 м3/добу [3]

За хімічним складом це хло�
ридні натрієві води з мінералі�
зацією від 3,6 г/дм3 до 5 г/дм3,
без специфічних бальнеологіч�
них компонентів [5]. У лікуваль�
ному відношенні вони реко�
мендовані при захворюваннях
шлунково�кишкового тракту та
гепатобіліарної системи.

На базі Маківського родови�
ща мінеральних вод типу "Мир�
городська" функціонує санато�
рій "Україна". Вода родовища
також використовується для
промислового розливу під на�
звою "Маківська".

Вода Теофіпольського родо�
вища у незначних обсягах вико�
ристовуються для промислово�
го розливу під назвою "Білий
камінь".

Кам'янець�Подільське родо�
вище мінеральних вод не ек�
сплуатується.

Хлоридні натрієві бромні води
високої мінералізації розвідані
на двох родовищах — Зайчиків�
ському і Кам'янець�Подільсько�
му. Сумарні розвідані і затвер�
джені ДКЗ запаси цих вод ста�
новлять 206 м3/добу [3].

За хімічним складом це хло�
ридні натрієві води з мінераліза�

цією від 12 г/дм3 до 14 г/дм3 і
вмістом брому від 26 мг/дм3 до
48 мг/дм3 [5]. У бальнеологічно�
му відношенні вони рекомендо�
вані при захворюваннях вегето�
судинної системи, периферич�
ної і центральної нервової си�
стем, опорно�рухового апарату,
жіночої статевої системи.

Хлоридні натрієві бромні во�
ди високої мінералізації для лі�
кування не використовуються.

Хлоридні кальцієво�натрієві
бромні слабкі розсоли розвіда�
ні на Збручанському родовищі,
їх затверджені запаси стано�
влять 96 м3/добу [3].

За хімічним складом це хло�
ридні кальцієво�натрієві слабкі
розсоли з мінералізацією від
35 г/дм3 до 40 г/дм3 і вмістом
брому від 70 мг/дм3 до
115 мг/дм3 [5]. У бальнеологіч�
ному відношенні вони реко�
мендовані при захворюваннях
вегето�судинної системи, пе�
риферичної і центральної нер�
вової систем, опорно�рухового
апарату, жіночої статевої си�
стеми, шкіри.

Для використання у лікуваль�
них цілях ці води потребують
детальних бальнеологічних
досліджень.

Слабомінералізовані радонові
і вуглекисло�радонові води роз�
відані на Полонському і Шепе�
тівському родовищах. Розвідані
і затверджені запаси радонових

Мінеральна вода
Розвідані запаси,

м3/добу
Оцінені запаси,

м3/добу

Лікувальні мінеральні води 

Типу "Нафтуся" 1155 732

Типу "Миргородська" 310 250

Бромні високої мінералізації 302 302

Радонові 662 662

Природні столові води

Гідрокарбонатні натрієві 50 �

Таблиця 1
Розвідані й оцінені Державною комісією України 

з запасів корисних копалин балансові експлуатаційні 
запаси мінеральних вод
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of mineral of Khmelnytsky region have been made, useful 
mineral water resources have been estimated and efficiency
of their usage has been researched, the main ways 
of increasing of the efficiency of recreation usage 
of mineral water of Khmelnytsky region have been
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вод становлять 662 м3/добу [3].
За хімічним складом радонові

води слабомінералізовані і ма�
ломінералізовані різного катіон�
ного складу з вмістом радону від
5 пКю/дм3 до 200 пКю/дм3 [5]. У
бальнеологічному відношенні
вони рекомендовані для ліку�
вання периферичної і централь�
ної нервової систем та опорно�
рухового апарату.

Використання цих вод нез�
начне. Радонові води Шепетів�
ського родовища у незначній
кількості використовуються
районною лікарнею. Полонське
родовище не експлуатується.

Гідрокарбонатні природні
столові води різного катіонного
складу розвідані на Красилів�
ському і Волицькому родови�
щах. Запаси цих вод стано�
влять 50 м3/добу.

Лікувальні води Жибинецько�
го і Сокиринецького проявів мі�
неральних вод Хмельницької
області — це слабомінералізо�
вані води з підвищеним вмі�
стом органічної речовини типу
"Нафтуся". Ці води не викори�
стовуються.

Природні столові води є пе�
реважно гідрокарбонатними
різного катіонного складу. Вони
у незначних кількостях викори�
стовуються для промислового
розливу ("Білогірська", "Оль�
герд", "Подоляночка", "Поляна
Подільська") і для виготовлення
безалкогольних напоїв.

На території області розвіда�
ні мінеральні кремнієві води
(м. Ярмолинці), сульфідні води
(м. Волочиськ), залізисті міне�
ральні води (м. Шепетівка).
Прояви цих вод потребують де�
тального геологічного, гідрохі�
мічного і бальнеологічного
дослідження.

Найбільш цінними в області є
мінеральні слабомінералізова�
ні води з підвищеним вмістом
органічної речовини типу
"Нафтуся". Розвідані запаси
цих вод на Хмельниччині прак�
тично невичерпні, а бальнео�

логічна якість води деяких ро�
довищ (Збручанське, Мук�
шинське) є унікальною. Загаль�
ні запаси мінеральних вод типу
"Нафтуся" в області перевищу�
ють запаси відомого курорту
м. Трускавець (16 м3/добу у 45
разів при постійному режимі
експлуатації) [3].

Крім вод типу "Нафтуся" ве�
лике значення для регіону ма�
ють хлоридні натрієві води ма�
лої мінералізації типу "Мирго�
родська" і хлоридні натрієві
бромні води високої мінералі�
зації.

Незважаючи на високий рі�
вень вивчення та освоєння ро�
довищ використання мінераль�
них вод Хмельницької області
незначне. На експлуатацію ро�
довищ отримано лише 4 ліцензії
(Збручанського, Маківського,
Зайчиківського, Волочиського).

Санаторно�курортні заклади
функціонують на базі 4 родовищ
— Збручанського, Маківського,
Волочиського і Мукшинського.

Здійснюється промисловий
розлив 6 найменувань ліку�
вально�столових вод, які вклю�
чені до реєстру ДСТУ 878�93.
Але й у цьому відношенні
освоєння родовищ незначне:
Збручанського — 10%, Зайчи�
ківського — 1,5%, Маківського,
Теофіпольського і Волочисько�
го — 1% від затверджених за�
пасів [2].

Основним недоліком при
промисловому розливі ліку�
вально�столових вод є те, що
вони не розливаються на місці
видобутку, а вивозяться на за�
води за 100 км і більше. При
транспортуванні води значно
втрачаються її бальнеологічні
властивості.

В області здійснюється про�
мисловий розлив 10 наймену�
вань природних столових вод
родовищ і проявів мінеральних
вод.

Також необхідно зауважити,
що такі родовища мінеральних
вод, як Полонське і Кам'янець�
Подільське зовсім не викори�
стовуються, а Шепетівське у
мізерних обсягах використову�
ється районною лікарнею.

Ресурсний потенціал гідро�
мінеральної бази та можли�
вість її курортно�рекреаційно�
го і промислового викори�
стання визначається загаль�
ною вивченістю умов форму�
вання і поширення мінераль�
них вод, сформованістю суча�
сної курортно�рекреаційної
інфраструктури, ступенем ку�

рортологічної вивченості і ре�
зультатами бальнеологічних
оцінок мінеральних вод. Також
існує суб'єктивний фактор,
пов'язаний з необхідністю
організації промислового
розливу мінеральних вод та
створенням невеликих оздо�
ровниць різного підпорядку�
вання [2].

Враховуючи зазначені факто�
ри, основними напрямками
підвищення ефективності ре�
креаційного використання мі�
неральних вод Хмельницької
області є такі:

проведення робіт з медич�
ного районування області, ана�
лізу існуючих захворювань, роз�
робки профільності лікування у
санаторно�курортних закладах;

розвиток санаторно�ку�
рортних закладів на базі родо�
вищ мінеральних вод;

використання експлуата�
ційних запасів Зайчиківського
та Волочиського родовищ мі�
неральних вод типу "Нафтуся"
у бальнеолікуванні;

затвердження експлуата�
ційних запасів Полонського і
Шепетівського родовищ міне�
ральних радонових вод;

проведення розвідуваль�
них робіт на проявах мінераль�
них вод для затвердження їх
запасів і надання бальнеологіч�
ної оцінки воді;

збільшення обсягів розливу
лікувально�столових і природ�
них столових вод та розширен�
ня географії їх виробництва.

Враховуючи сучасне еконо�
мічне становище, рівень роз�
витку курортно�рекреаційної
інфраструктури, розташування
та рівень вивченості родовищ
мінеральних вод, найбільш
перспективним є розвиток са�
наторно�курортних закладів
території Хмельницької обла�
сті, що знаходиться у долині
нижньої та середньої течії річки
Збруч. У межах цього району
вже функціонують санаторії і
будинки відпочинку, розвідані
різноманітні мінеральні води,
серед яких найбільш цінними є
води типу "Нафтуся".

Другим перспективним рай�
оном є Шепетівсько�Полонсь�
кий, де виявлено і вивчено мі�
неральні радонові води й мо�
жливе розвідання залізистих
вод [6].

Висновки
Стан вивченості і перспекти�

ви використання мінеральних
вод Хмельницької області ма�
ють такий вигляд.
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На території Хмельницької
області на 12 родовищах розві�
дані мінеральні води, які нале�
жать до 6 груп. Мінеральні ліку�
вальні і природні столові води
області характеризуються ви�
соким рівнем вивченості. Їхня
якість відповідає чинним нор�
мативам.

Використання мінеральних
вод незначне. На експлуата�
цію родовищ отримано лише 4
ліцензії. Для лікування міне�
ральні води Хмельницької
області застосовуються у са�
наторно�курортних закладах,
які функціонують на базі Збру�
чанського, Маківського, Воло�
чиського і Мукшинського ро�
довищ. Промисловий розлив
здійснюється лише 6 найме�
нувань лікувально�столових
вод і 10 найменувань природ�
но�столових вод.

Для підвищення ефективно�
сті використання мінеральних
вод Хмельницької області
необхідно здійснювати подаль�
ше геологічне і гідрохімічне
вивчення родовищ і проявів,
обґрунтовувати бальнеологіч�
ну якість мінеральних вод клі�
нічними дослідженнями, шир�
ше використовувати гідроміне�
ральні ресурси для санаторно�
курортного лікування і проми�
слового розливу.
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тан здоров'я населення є од�
ним з основних критеріїв якості
навколишнього середовища
[1]. У структурі загальної зах�
ворюваності населення дедалі
помітнішими стають хвороби,
які є наслідком техногенного
забруднення довкілля, зокре�
ма атмосферного повітря. За
сучасного стану забруднення
атмосфери зросла кількість
захворювань органів дихання,
онкологічних та алергічних
захворювань тощо [2�4]. 

Особливого значення ці про�
блеми набувають у промисло�
вому регіоні Кривбасу. 

Криворізький залізорудний
басейн — один з найстаріших
та найкрупніших не тільки у на�
шій державі, але й у світі. Тут
видобувається близько 80% за�
лізорудної сировини та виплав�
ляється 20% металу України. 

За валовими викидами ос�
новних забруднювачів (пилу,
оксидів азоту) м. Кривий Ріг
посідає одне з перших місць в
Україні [7]. Література містить
багато даних про рівень заб�
руднення атмосфери, стан та
структуру захворюваності на�
селення у великих промисло�
вих містах [2�7]. Однак у до�
ступних нам джерелах ми не
виявили даних за останні 10
років про забруднення атмо�
сфери промислового регіону
Кривбасу, рівень і структуру
захворюваності дитячого та
дорослого населення і впливу
забруднювачів атмосфери на
захворюваність. Тому метою
нашої роботи було вивчення
забруднення атмосферного
повітря регіону Кривбасу за
останні роки, визначення ос�
новних забруднюючих чинників
та виявлення можливого впли�
ву забруднення атмосфери на
стан та структуру захворюва�
ності населення.

Матеріали та методи до*
сліджень. Для реалізації поста�
вленої мети нами було проведе�
но узагальнення результатів ла�
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