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1 ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Суб’єктом господарювання виступає Комунальне некомерційне підприємство «Криворі-

зька міська лікарня №11» Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ 01986345). Підприємство зна-

ходиться у Дніпропетровської області, м. Кривий Ріг, вул. Добролюбова, буд. 6. 

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з метою отримання дозвільної документації на 

проведення видобувних робіт.  

Видобута вода йде на забезпечення лікувальних потреб, а саме для лікування:  

- XIII (M15-M19) Остеоартрозу первинного (поліартроз, олігоартроз, моноартроз) і 

вторинного (внаслідок дисплазій, артритів, травм, порушення статики, гіпермобільності); 

- XIII (M50-M54) Остеохондрозу хребта, спондильозу, спондилоартрозу первинного і 

вторинного (внаслідок дисплазій, травм, статичних порушень, гіпермобільності); 

- XIII (M00-M03) Ревматоїдного артриту або поліартриту в неактивній фазі, з мініма-

льним ступенем активності, при функціональній недостатності не вище ІІ ступеня; 

- XIII (M20-M25) Анкілозуючого спондилоартриту (хвороба Бехтерева) у фазі ремісії 

або з мінімальною активністю процесу; 

- XIII (M20-M25) Реактивних артритів у хронічній стадії; 

- XIII (M20-M25) Наслідків перенесеного ревматоїдного артриту або поліартриту (не 

раніше ніж 8-10 місяців після закінчення гострих або підгострих явищ збоку серця, при відсутності 

або при мінімальній активності ревматичного процесу, при недостатності кровообігу не вище І 

ступеня); 

- VI (G90-G99) Контрактур: артрогенні, остеогенні, рубцеві, нейрогенні; 

- XIII (M65-M68) Захворювань навколосуглобних тканин (міозити, лігмантити, конт-

рактура Дюпюітрена, периартрит тощо). 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

Планована діяльність КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР є видобування мінера-

льних лікувальних радонових вод з ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького ро-

довища. Водозабір розташований на території Інгулецького району м. Кривий Ріг Дніпропетров-

ської області, на відстані 12 км на південь від центру міста за адресою вул. Добролюбова 6, а саме 

на території лікарні.  

Оглядова карта району робіт наведена на рисунку 1.1. Місце здійснення планованої діяль-

ності на генеральному плані міста наведено на рисунку 1.2. 

Ділянка «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького родовища представлена  

свердловиною №13652, що обладнана на водоносний горизонт у тріщинуватій зоні кристалічних 

порід докембрію та їх корі вивітрювання.  
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Рисунок 1.1 – Оглядова карта району робіт 

Географічні координати свердловини водозабору КНП «Криворізька міська лікарня №11» 

КМР, згідно спеціального дозволу на користування надрами №6160 від 12.12.2016 року, наведені 

у таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1 – Географічні координати експлуатаційних свердловин водозабору КНП «Кри-

ворізька міська лікарня №11» КМР 

Номер свердловини 
Географічні координати 

Пн. Ш. Сх. Д. 

1 2 3 

№13652 47°50'11" 33°21'02" 
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Рисунок 1.2 – Місце здійснення планованої діяльності на генеральному плані м. Кривий Ріг 
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Адміністративний опис місця здійснення планованої діяльності 

Кривий Ріг – місто обласного підпорядкування Дніпропетровської області, розташоване в 

центральній частині Українського кристалічного масиву у степовій зоні України на злитті річок Ін-

гулець і Саксагань, які входять до басейну р. Дніпро. Найбільше з міст України, які не є обласним 

центром. Друге за площею місто України.  

Відстань до обласного центру становить 146 км. Згідно з даними офіційного сайту міської 

ради, довжина міста – 126 км [5], разом з цим лінійна відстань між крайніми південною та північною 

точками на межі міста становить 66,1 км.  

До складу Кривого Рогу входять 7 районів: Довгинцівський, Інгулецький, Металургійний, 

Покровський, Саксаганський, Тернівський та Центрально-Міський. У підпорядкуванні Криворізь-

кої міської ради також перебувають селища Авангард, Гірницьке, Коломійцеве, Степне, а також 

село Новоіванівка та Тернуватий Кут. 

Генеральний план території лікарні, на якій розташована свердловина наведено на рисунку 

1.3. Місцезнаходження території КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР на Публічній кадас-

тровій карті України наведено на рисунку 1.4. 

 
Рисунок 1.3 – Місце розташування ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького  

родовища та свердловини №13652 
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Рисунок 1.4 – Викопіювання місця планованої діяльності з Публічної кадастрової карти  

1.2 Цілі планованої діяльності 

Планована діяльність КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР передбачає забір мінера-

льних лікувальних радонових вод з ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького родо-

вища. 

Експлуатація родовища здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування 

від 22.08.2018 р. №403/ДП/49д-18 та спеціального дозволу на користування надрами №6160 від 

12.12.2016 р. Протоколом ДКЗ №3288 від 18.12.2014 р. затверджені запаси мінеральних радонових 

підземних вод ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького родовища у кількості 

92 м3/добу за категорією В (додаток В). Згідно дозволу на спецводокористування ліміт забору води 

складає 42,0 м3/добу або 12,73 тис. м3/рік (додаток Б).  

Видобування лікувальних радонових вод здійснюється з метою забезпечення виробничих (лі-

кувальних) потреб КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР.  

З метою недопущення забруднення експлуатаційного водоносного комплексу, підприємст-

вом облаштовані зони санітарної охорони навколо свердловини.  

1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних ро-

біт 

Водозабір мінеральних лікувальних радонових вод КНП «Криворізька міська лікарня №11» 

КМР є діючим об’єктом. Підготовчі та будівельні роботи не потрібні. Територія водозабору облаш-

тована та повністю підготовлена до подальшої експлуатації підприємством.  
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Водозабір КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР складається зі свердловини №13652, 

що пробурена Криворізьким ГРЕ буровою установкою УРБ-ЗАМ у 1968 році на глибину 164 м. 

Для ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького родовища казенним підпри-

ємством «Південукргеологія» у 2014 році була проведена геолого-економічна оцінка експлуатацій-

них запасів радонових підземних вод на ділянці, де розташований водозабір комунального закладу 

«Криворізька міська лікарня №11». В результаті геолого-економічної оцінки були затверджені за-

паси мінеральних лікувальних радонових вод протоколом ДКЗ України №3288 від 18.12.2014 р. у 

кількості 92 м3/добу. 

Експлуатація родовища здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування 

від 22.08.2018 р. №403/ДП/49д-18 та спеціального дозволу на користування надрами №6160 від 

12.12.2016 р. 

1.4 Опис характеристик провадження планованої діяльності 

Водозабір мінеральних лікувальних радонових вод КНП «Криворізька міська лікарня №11» 

КМР складається зі свердловини №13652, яка обладнана на водоносний горизонт у тріщинуватій 

зоні кристалічних порід докембрію та їх корі вивітрювання. 

Забір підземних мінеральних лікувальних радонових вод згідно дозволу на спеціальне водо-

користування від 22.08.2018 р. №403/ДП/49д-18 на строк по 22.08.2023 р. проводиться для вироб-

ничих потреб, ліміт забору підземних вод складає 12,73 тис. м3/рік; 42 м3/добу (додаток Б). 

Добовий водовідбір зі свердловини №13652 досліджуваного водозабору не повинен переви-

щувати затверджені експлуатаційні запаси, згідно протоколу ДКЗ України від 18.12.2014 р. №3288 

(додаток В), у кількості 92 м3/добу за категорією В. 

Свердловина №13652 пробурена в 1968 році на глибину 164 м. Абсолютна відмітка гирла 

свердловини складає +48,3 м. Інтервал глибин від 0 до 58,9 м був пробурений Ø243 мм та обсадже-

ний трубою Ø219 мм з цементацією затрубного простору. Інтервал глибини від 58,9 до 74,0 м був 

пробурений Ø150 мм, від 74,0 до 122,5 м – Ø130 мм та від 122,5 до 164,0 м – Ø110 мм. В інтервалі 

58,9-164,0 м – стовбур свердловини – відкритий. Розкрита потужність товщі обводнених кристаліч-

них порід складає 148,2 м. Наявна герметизація гирла свердловини №13652. 

Конструкція водозабірної свердловини №13652 наведена на рисунку 1.5. 

Свердловина №13652 пробурена та облаштована з врахуванням геологічних, гідрогеологіч-

них і санітарних умов району розміщення. Свердловина знаходиться у підземній камері, для якої 

виділена зона санітарної охорони радіусом 15 м, що знаходиться під охороною.  

В підземній камері розміщене гирло свердловини №13652, запірна арматура водолічильник, 

кран для відбору проб води та отвір для заміру рівня підземних вод. План підземної камери сверд-

ловини №13652 наведений на рисунку 1.6. Схема внутрішнього обладнання свердловини №13562 

наведена рисунку 1.7. 



12 

 
Рисунок 1.5 – Геолого-технічний розріз свердловини №13652 

 
Рисунок 1.6 – Схема підземної камери свердловини №13652 
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Рисунок 1.7 – Схема внутрішнього обладнання свердловини №13562 

Оскільки абсолютна відмітка залягання статичного рівня в свердловині встановлюється ни-

жче відмітки устя свердловини, видобуток підземних вод можливий лише за допомогою заглибле-

ного насосного обладнання. Варіанти розробки родовища іншими засобами не розглядаються. Све-

рдловина №13652 обладнана насосом GRUNDFOS SQ 5-70, зануреним на глибину 55 м. 

Технологічний процес водозабору КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР складається 

з наступних етапів: 

- радонова вода підіймається зі свердловини №13652 за допомогою глибинного насосу, ке-

рування яким відбувається в приміщенні радонового відділення на пульті, поступає до радоноводу 

діаметром 80 мм довжиною 80 см, який обладнаний лічильником Sensus, далі переходить до трубо-

проводу підземної прокладки діаметром 110 мм довжиною 71 м до входу в будівлю; 

- при вході в будівлю радонового відділення проводиться облік відкачаної води за допомо-

гою електромагнітного лічильника SKS-3; 

- далі вода підіймається на висоту 7 м та потрапляє до 2-х резервуарів, ємністю 6 м3 кожен, 

які знаходяться на 3-му технологічному поверсі будівлі радонового відділення; 

- звідти частина води потрапляє до бойлерів з метою підігріву до температури близько 60-

70°С, з подальшою подачею до ванного відділення, а частина потрапляє до ванного відділення та 
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використовується для приготування ванн та розбавлення гарячої радонової води до необхідної тем-

ператури (37-38°С); 

- при зниженні рівня води в резервуарах включення насосу відбувається автоматично або за 

допомогою кнопки на пульті. Відбір води відбувається відповідно до потреб водолікарні (кількості 

пацієнтів, які проходять бальнеолікування); 

- після закінчення робочого дня проводиться скид залишків радонової води з резервуарів в 

централізовану мережу водовідведення. 

Схема водопостачання, розміщення свердловини та систем експлуатації зображена на рису-

нку 1.8. 

 
Рисунок 1.8 – Схема водопостачання КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР 

Сучасний технологічний ланцюжок відбору, транспортування, розподілу та використання 

мінеральних вод не призводить до негативних наслідків щодо порушення гідрогеологічних та гід-

рохімічних умов ділянки родовища, що підтверджується режимними спостереженнями на ділянці 

«Криворізька міська лікарня №11» Криворізького родовища мінеральних лікувальних радонових 

вод.  
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Відбір води з свердловини № 13652 щоденно в робочі дні, крім святкових та вихідних днів, 

контролюються працівниками підприємства за допомогою лічильника та фіксуються в спеціаль-

ному журналі обліку водоспоживання (водовідведення). 

Протягом 2014-2020 років середньорічний добовий водовідбір по свердловині № 13652 змі-

нювався від 3,3 до 17,5 м3/добу, сумарний річний водовідбір зі свердловини ділянки «Криворізька 

міська лікарня № 11» Криворізького родовища коливалася в межах від 701,6 до 6 379,5 м3/рік, що на-

ведено в таблиці 1.2. Отже, кількість мінеральних вод, що видобувало підприємство не перевищу-

вало величини затверджених запасів протоколом ДКЗ України №3288 від 18.12.2014 року. 

Таблиця 1.2 – Загальний водовідбір підземних вод зі свердловини № 13652 водозабору 

КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР за період 2014-2020 роки 

Роки 
Водовідбір 

загальний річний, м3/рік середньорічний, м3/добу 

1 2 3 

2014 6 379,5 17,5 
2015 4 464,1 12,2 

2016 3 432,8 9,4 
2017 3 166,3 8,7 

2018 4 444,4 12,2 
2019 3 397,7 9,3 

2020 998,8 5,4 

Графік коливання середньомісячного водовідбору та рівнів мінеральних вод зі свердловини 

№ 13652 за період 2015-2020 років зображено на рисунку 1.9. В досліджуваний період середньомі-

сячний водовідбір коливався від 0,3 до 24,2 м3/добу. 

 
Рисунок 1.9 – Графік режимних спостережень на водозаборі  

КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР 

Гідрогеологічні умови експлуатації ділянки Криворізька міська лікарня № 11» Криворізького 

родовища мінеральних лікувальних радонових вод наступні: 
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- водоносний горизонт у тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію та їх корі вивіт-

рювання напірно-безнапірний. Піщано-глиниста осадова товща, яка перекриває з поверхні докемб-

рійські утворення, має нерівномірну по площі та в розрізі водозбагаченість, що і обумовлює напі-

рно-безнапірний характер тріщинно-пластових вод [7]; 

- статичний рівень встановлюється на глибині 4,4 м (абсолютна відмітка +43,9 м); 

- динамічний рівень знаходиться на глибині 11,21 м (абсолютна відмітка +37,09 м); 

- дебіт свердловини становить 92 м3/добу при зниженні рівня на 6,81 м; 

- величина допустимого зниження рівня підземних вод становить 74,1 м [7]; 

за геолого-гідрогеологічними умовами ділянка родовища приурочена до типу обмежених за 

площею масивів тріщинуватих порід [7]. 

КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР надано медичний (бальнеологічний) висновок 

від 25.03.2014 року №420 ДУ «УкрНДІ МРтаК МОЗ України» (додаток Г), відповідно до якого 

підземні води, що видобуваються зі свердловини №13652 можуть використовуватись з лікувальною 

метою. Мінеральні підземні води повинні відповідати вимогам щодо безпечності для здоров’я лю-

дини згідно ГСТУ 42.10-02-96 «Води мінеральні лікувальні. Технічні умови» [16]. 

Вимоги до хімічного складу води зі свердловини №13652 ділянки «Криворізька міська ліка-

рня №11» Криворізького родовища мінеральних лікувальних радонових вод наступні: 

 загальна мінералізація – від 6,0 до 11,0 г/дм3; 

 вміст гідрокарбонатів (HCO3
-) – 200-450 мг/дм3; 

 вміст сульфатів (SO4
2-) 800-1 300 мг/дм3; 

 вміст хлоридів (Cl-) ˃70 %-екв/дм3 (2 800-5 200 мг/дм3); 

 вміст кальцію (Ca2+) – 350-600 мг/дм3; 

 вміст магнію (Mg2+) – 200-400 мг/дм3; 

 вміст натрію і калію (Na+ + K+) ˃60 %-екв/дм3 (1 500-3 500 мг/дм3). 

Якісний склад підземних вод ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького ро-

довища мінеральних лікувальних радонових вод контролюється ЦЛ КП «Південукргеологія», 

ДУ «УкрНДІ МРтаК МОЗ України», ВСП «Криворізький МВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ 

МОЗ України» та Випробувальною лабораторією ТОВ «ЦРЕМ». 

Граничні значення вмісту хімічних показників і компонентів якості води, встановлені за да-

ними лабораторних аналізів протягом 2013-2020 років, узагальнені в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 – Граничні значення вмісту хімічних показників і компонентів якості води зі 

свердловини №13652 

Хімічні показники та  

компоненти 

ЦЛ КП «Півде-

нукргеологія» 

ДУ «УкрНДІ 

МРтаК МОЗ  

України» 

ВСП «Криворізький МВЛД 

ДУ «Дніпропетровський 

ОЛЦ МОЗ України» 

ГСТУ  

42.10-02-96 

1 2 3 4 5 

Органолептичні показники 

Запах, при t 20°С, бали б/з б/з 0-1  
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Хімічні показники та  

компоненти 

ЦЛ КП «Півде-

нукргеологія» 

ДУ «УкрНДІ 

МРтаК МОЗ  

України» 

ВСП «Криворізький МВЛД 

ДУ «Дніпропетровський 

ОЛЦ МОЗ України» 

ГСТУ  

42.10-02-96 

1 2 3 4 5 

           при t 60°С, бали 1-2 

Присмак, бали - сл. солона 1-2  

Прозорість 28-30 прозора 4,3-4,31  

Каламутність, мг/дм3 - - 0,58-2,47  

Забарвленість, град. 1-20 б/б 10,5-35,0  

Температура, °С - 13 - 11,0-14,0 

Фізико-хімічні показники, мг/дм3 

Водневий показник, од. рН 6,9-7,4 6,8-7,0 6,7-7,31 6,7-7,5 

Вуглекислота (СО2): 

 - вільна 

- агресивна 

- зв’язна 

 

8,8-44,0 

відсут.-13,2 

79,2-101,2 

75,1 

 

 

 

відсут.-92,4 

 

 

 

 

Кисень (О2) - 0,6 -  

Сірководень (H2S) - 0,5 -  

Жорсткість: - загальна 

- усунена 

- постійна 

38,24-45,5 

2,4-3,9 

25,54-42,9 

- 

38-79 

3,8 

35,2 

 

Загальна лужність - - 4,4-5,4  

Йод (І) - 0,38 -  

Кальцій (Са) 389,0-440,9 418-422 41,6-585,2 350-600 

Магній (Мg) 229,0-291,8 214-231 225,0-611,2 200-400 

Залізо загальне (Fе) відсут.-0,02 0,3 0,008-0,43  

Хлориди (Сl) 3 191,0-3 410,8 3 230,5-3 443,5 3 247,5-6 665,1 2 800-5 200 

Сульфати (SO4) 982-1 055 1 011,0-1 070,7 920,2-1 026,7 800-1 300 

Гідрокарбонати (НСО3) 207,0-268,4 262,3-280,6 268,4 200-450 

Діоксид кремнію (SiO2) 6-14 - 30,4  

Поліфосфати (PO4) 0,032-0,04 - -  

Карбонати (СО3) відсут. відсут. -  

Сухий залишок, г/дм3 6 892-7 370 - 5 250-8 350  

Марганець (Mn) 0,05-0,08 - 0,01  

Мідь (Cu) 0,005-0,01 0,0021 - <1 

Цинк (Zn) 0,005-0,015 0,004 - <5 

Фтор (F) відуст.-0,18 0,2 0,08-1,07 <10 

Санітарно-токсикологічні показники, мг/дм3 

Натрій+Калій (Na+K) 1 731-1 817 1 764,7-1 928,6 1 935,8 1 500-3 500 

Алюміній (Al) відсут.-0,1 - -  

Амоній (NH4) 0-0,32 0,05-0,35 відсут.-0,17  

Нітрати (NO3) 1,1-18,0 4,7-7,82 відсут.-17,28 <50 

Нітрити (NO2) 0-0,078 0,008 0,0006-0,034 <2 

Барій (Bа) відсут.-0,1 - -  

Бром (Br) 8,18-11,17 6,83 -  

Бор (B) відсут.-0,3 - -  

Ванадій (V) - 0,1172 - <0,4 

Кадмій (Сd) 0,0005 0,00063 - <0,01 

Кобальт (Со) 0,005 - -  

Літій (Li) 0,008-0,08 - -  

Миш’як (As) відсут.-0,005 0,0164 - <1,5 

Молібден (Мо) 0,003 - -  

Нікель (Nі) 0,005 - -  

Ртуть (Hg) відсут. 0,005 - <0,02 

Свинець (Рb) 0,005 0,0013 - <0,1 

Стронцій (Sr) 5,5-6,0 2,98 - <25 

Метакремнієва кислота (H2SiO3) - 17,98 -  

Ортоборна кислота (H3BO3) - 3,53 -  

Селен (Se) 0,0004-0,0005 0,0001 - <0,05 

Хром (Cr) відуст.-0,03 0,0061 - <0,5 

Інтегральний показник 

Окиснюваність, мг-О2/дм3 0,29-5,2 - 2,48-4,12  
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Хімічні показники та  

компоненти 

ЦЛ КП «Півде-

нукргеологія» 

ДУ «УкрНДІ 

МРтаК МОЗ  

України» 

ВСП «Криворізький МВЛД 

ДУ «Дніпропетровський 

ОЛЦ МОЗ України» 

ГСТУ  

42.10-02-96 

1 2 3 4 5 

Санітарно-хімічні показники безпечності та якості мінеральної води, мг/дм3 

Фізико-хімічні показники (органічні компоненти) 

Нафтопродукти відсут. - -  

Феноли - 0,0005 - <0,1 

Радіаційні показники безпечності мінеральної води 

Радій (Ra226), мг/дм3 - 2,28×10-8 - <5,2×10-7 

Радон (Rn222), Бк/дм3 - 210-402 - 185-500 

Уран (U238), мг/дм3 - 1,42×10-2 - <1,8 
Примітка:  «-» – визначення не проводилися; б/б – безбарвна; б/з – без запаху; сл. солона – слабосолона; відсут. – відсутність. 

Аналізи результатів лабораторних досліджень показують, що за вмістом кальцію, магнію та 

хлориду якість підземних вод зі свердловини №13652 не відповідає вимогам до основного хімічного 

складу радонових вод згідно довідки (додаток Д). Дана невідповідність зафіксована лабораторією 

ВСП «Криворізький МВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України». За результатами лабора-

торних досліджень ЦЛ КП «Південукргеологія», ДУ «УкрНДІ МРтаК МОЗ України» вміст кальцію, 

магнію та хлориду відповідає кондиціям. Тому можна зробити припущення, що невідповідність  

вмісту кальцію, магнію та хлориду, пов’язана з некоректним відбором проб. Надрокористувачу ре-

комендовано проведення лабораторних досліджень в лабораторії ДУ «УкрНДІ МРтаК МОЗ Укра-

їни» з періодичністю 1 раз на рік, для підтвердження вмісту основних показників макрокомпонент-

ного складу, відповідно до довідки про кондиції на Криворізьке родовище мінеральних лікувальних 

радонових вод ділянки «Криворізька міська лікарня № 11». 

Вміст нітратів досягає 18 мг/дм3, нітритів – 0,078 мг/дм3, амоній не перевищує 0,35 мг/дм3. 

У воді, що вивчається, в невеликих концентраціях вміщується ряд мікроелементів та сполук, 

(мг/дм3): йод –0,38; залізо загальне – 0,43; діоксид кремнію – 6,0-30,4; поліфосфати – 0,032-0,04; 

марганець – <0,01-0,08; мідь – 0,0021-0,01; цинк – 0,004-0,015; фтор – 1,07; алюміній – 0,1; барій – 

<0,1; бром – 6,83-11,17; бор – 0,3; ванадій – 0,1172; кадмій – <0,0005-0,00063; кобальт – <0,005; 

літій – 0,008-0,08; миш’як – 0,0164; молібден – 0,003; ртуть – <0,005; свинець – 0,0013-<0,005; стро-

нцій – 2,96-6,0; метакремнієва кислота – 17,98; ортоборна кислота – 3,53; селен – <0,0001-0,0005; 

хром – 0,03. 

Органічні токсичні сполуки: нафтопродукти – відсутні, феноли складають <0,0005 мг/дм3. 

Вміст радону (222) у воді складає 210-402 Бк/дм3, радію (226) – 2,28×10-8 мг/дм3, урану – 

1,42×10-2 мг/дм3. Відповідно до протоколів спектрометричних та радіометричних випробувань, про-

ведених ВЛ ТОВ «ЦРЕМ» вміст радону (222) у підземній воді зі свердловини №13652 складає 

19327-19723 Бк/дм3 (додаток Ж). 

Санітарно-мікробіологічні показники дослідження води зі свердловин, а саме: загальне мік-

робне число змінюється від 0 до 20 КУО/1 см3, загальні коліформи, E.coli, ентерококи, цисти ПКН, 

кишкові гельмініти, патогенні ентеробактерії– відсутні (додаток И). 

Протоколи досліджень радонової води наведені у додатку К. 

На основі результатів режимних гідрохімічних досліджень, аналізу і узагальнення даних всіх 
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лабораторних досліджень можна зробити висновок, що підземні води ділянки родовища мають ста-

більний у часі хлоридний натрієвий склад з мінералізацією, що складає 6,81-7,38 г/дм3. За результа-

тами аналізів, підземні води не відзначаються помітними змінами як в мінералізації, так і по кількі-

сному складу головних іонів. Узагальнений хімічний склад мінеральної води зі свердловини 

№13652 відповідає наступній формулі: 

 

Проаналізувавши усі наявні результати лабораторних досліджень підземних вод зі свердло-

вини №13652, можна стверджувати про стабільність їх хімічного складу в часі. За результатами 

аналізів, підземні води не відзначаються помітними змінами як в мінералізації, так і по кількісному 

складу головних іонів, що підтверджується графіками по їх вмісту (рисунок 1.10). 

 
Рисунок 1.10 – Графік зміни вмісту основних макрокомпонентів 

На основі досліджень можна зробити висновок, що вода водоносного горизонту у тріщину-

ватій зоні кристалічних порід докембрію та їх корі вивітрювання може бути використана з лікува-

льною метою згідно бальнеологічного висновку від 25.03.2014 року №420. 

1.5 Опис основних характеристик та виробничих процесів 

КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР володіє земельною ділянкою (кадастровий но-

мер: 1211000000:05:163:0032), на якій розташована експлуатаційна свердловина, на підставі Держа-

вного акту на постійне користування землею (додаток Л). Додаткового відведення земель не плану-

ється. 

Згідно умов дозволу на спеціальне водокористування ліміт забору мінеральних лікувальних 

радонових вод для виробничих потреб лікарні складає 42,0 м3/добу або 12,73 тис. м3/рік (додаток 

Б). Водозабір цілком забезпечує потребу підприємства у воді. 

Після використання мінеральні води скидаються до міської каналізації згідно договору з 
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КП «Кривбасводоканал» (додаток Ф).  

Згідно умов дозволу на спеціальне водокористування ліміт використання води від іншого 

водокористувача (вода з міського водопроводу), для забезпечення питних, санітарно-гігієнічних та 

виробничих потреб лікарні у кількості 63,65 м3/добу або 21,18 тис. м3/рік (додаток Б). 

Використання біорізноманіття не передбачається.  

Використання ґрунтів не передбачається.  

Для забезпечення безперебійної роботи водозабору задіяно 1 особу з загального штату пра-

цівників. 

1.6 Оцінку за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення 

води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного 

забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті провадження планованої ді-

яльності 

1.6.1 Оцінка очікуваних викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря 

Планована діяльність – видобування мінеральних лікувальних радонових вод з ділянки «Кри-

ворізька міська лікарня №11» Криворізького родовища не має постійних джерел викидів забрудню-

ючих речовин в атмосферне повітря.  

Вплив на атмосферу може виникати лише під час ремонту обладнання чи його заміни. Такий 

вплив є короткостроковим, може виникати неочікувано, без певної закономірності на обмеженій 

ділянці і є екологічно допустимим.  

1.6.2 Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення води 

Здійснення планованої діяльності передбачає забір, транспортування, водопідготовку та по-

дачу води на лікувальні потреби. Під час здійснення планованої діяльності у воду не потрапляють 

забруднюючі речовини. 

Для виробничих (лікувальних) потреб лікарнею використовується мінеральна (радонова) 

вода зі свердловини №13652, розташованої на території радонового відділення Комунальне неко-

мерційне підприємство «Криворізька міська лікарня №11» Криворізької міської ради.  

Вимірювання статичних та динамічних рівнів води у свердловині, що експлуатується, про-

водиться систематично згідно графіку. 

Комунальний заклад «Криворізька міська лікарня№11» КМР для питних, санітарно-гігієніч-

них та виробничих потреб отримує питну воду із мереж КП «Кривбасводоканал» згідно договору 

(додаток Ф). «Про надання послуг з централізованого водопостачання». 

Для попередження забруднення родовища підземних вод, у відповідності до діючого поло-

ження про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання, 

встановлені зони санітарної охорони, в яких запроваджуються спеціальні заходи, що виключають 

можливість забруднення водозаборів та водоносних горизонтів у районах водозаборів [10]. 
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Для забезпечення дотримання санітарного режиму, в межах зон санітарної охорони, обов’яз-

ковим є виконання наступних заходів:  

 один раз на місяць огляд І-го поясу зони санітарної охорони, один раз на квартал – ІІ-го 

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

 недопускання розливу шкідливих речовин на ділянці робіт; 

 контроль санітарного стану прилеглої до прояву території з метою своєчасного виявлення 

джерел потенційного забруднення; 

 спостереження за якістю води шляхом проведення санітарно-мікробіологічного, хімічного, 

радіологічного контролю, відповідно до санітарних норм і правил; 

 дотримання основних вимог та рекомендацій санітарної служби та органів геоекологічного 

та гірничотехнічного контролю. 

Використана радонова вода скидається до каналізаційної мережі міста. Лікарня передає зво-

ротні води в мережі КП «Кривбасводоканал» згідно договору №175 від 26.01.2018р. «Про надання 

послуг з централізованого водовідведення». 

1.6.3. Оцінка за видами та кількістю забруднення ґрунту та надр  

Здійснення планованої діяльності передбачається в м. Кривий Ріг. Забруднення ґрунту в про-

цесі експлуатації встановленого обладнання не відбувається. Об’єкт не має неорганізованих забру-

днених стоків, які можуть потрапити у ґрунт. Газові викиди, що можуть вплинути на геохімічний 

склад ґрунту – відсутні. Діяльність підприємства не передбачає зростання існуючих статичних на-

вантажень на ґрунти, динамічні навантажені виключені, можливість підтоплення ґрунтів виклю-

чена.  

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

на земельні ресурси не здійснюватиме.  

Ділянка «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького родовища експлуатується сверд-

ловиною №13652, яка знаходиться на території лікарні. Відповідно до ДБН В.2.5-74:2013, нормати-

вний розмір І-го поясу ЗСО становить 30 м, розміри першого поясу ЗСО допускається скорочувати 

до 15 для захищених водоносних горизонтів. Для експлуатаційної свердловини КНП «Криворізька 

міська лікарня №11» КМР побудована зона санітарної охорони першого поясу з метою запобігання 

забруднення підземних вод. Розмір першого поясу ЗСО для свердловини №13652 водозабору 

КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР складає в радіусі 15 м та узгоджений Криворізькою 

міською СЕС (додаток Х), при розробці проекту ЗСО в 2008 році. 

В свою чергу підприємство, як суб’єкт господарювання, зобов’язується безстроково дотри-

муватись режиму зони санітарної охорони (І-й пояс ЗСО) відповідно до вимог Постановою КМУ 

від 18.12.1998 року №2024 та ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 

Основні положення проектування», а саме: 

– не здійснювати будівельних робіт, у тому числі будівництва трубопроводів різноманітного 
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призначення за винятком трубопроводів, що обслуговують водозабірні споруди; 

– забезпечувати постійний контроль за санітарним станом території ЗСО, режимом безава-

рійної експлуатації систем водо- і теплопостачання, каналізації підприємства, водовідведенням  

талих і дощових вод за межі ЗСО; 

– забезпечувати повний контроль технічного стану і експлуатаційних параметрів (у тому чи-

слі герметичність устя, цілісність обсадних труб та цементації затрубного простору) свердловини. 

При виявленні значних відхилень від будівельних експлуатаційних характеристик та порушенні те-

хнічного стану свердловини – виконувати її капітальний ремонт або санітарно-технічний тампонаж; 

– вести моніторинг підземних вод (режим рівнів, контроль якості, облік водовідбору); 

– регулювати усі види будівництва та їх централізоване водопостачання, каналізування, від-

ведення забруднених поверхневих вод, тощо; 

– здійснювати контроль за розміщенням складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів 

та мінеральних добрив, накопичувачів, шламосховищ та інших об’єктів, які створюють небезпеку 

хімічного забруднення джерел водопостачання; 

– здійснювати моніторинг та забороняти розміщення на території поясів ЗСО об’єктів нового 

будівництва, реконструкції об'єктів цивільного і промислового призначення без відповідних дозві-

льних документів і заходів щодо недопущення хімічного і іншого забруднення підземних вод, за-

стосування екологічно безпечних матеріалів при зведенні споруджень та ін; 

– не допускати створення вигребів усмоктувального типу в межах ЗСО при відводі земель-

них ділянок; 

– здійснювати нагляд за тампонуванням (або відновленням) всіх старих, недіючих, дефект-

них або неправильно експлуатованих свердловин та шахтних колодязів, які створюють небезпеку 

забруднення водоносних горизонтів, що використовуються; 

– не допускати створення неорганізованих смітників; 

– будівництво, пов’язане з порушенням ґрунтового покриву, проводити при обов’язковому 

узгодженні з органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду; 

– регулювати будівництво нових свердловин. 

За результатами санітарного обстеження території можна зробити висновок, що загалом са-

нітарні умови території водозабору КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР задовільні. 

1.6.4 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 

Під час планованої діяльності відходи можуть виникати під час ремонту обладнання або його 

заміни у вигляді металобрухту від зношеного обладнання та ТПВ від обслуговуючого водозабір 

персоналу.  

Характеристика металобрухту наведена в таблиці 1.4. 
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Таблиця 1.4 – Опис відходів з водозабору ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криво-

різького родовища  

Назва відходу 
Кількість  

свердловин 

Клас  

небезпеки 
Маса, кг 

Періодичність 

утворення, роки 

1 2 3 4 5 

металобрухт (насоси марки Grundfos) 1 IV 75  раз у 5-10 

Обсяг утворення ТПВ на водозаборі на 1 робоче місце становить 0,32 м3/рік, при щільності 

відходів 234,0 кг/м3, чисельність працюючих осіб задіяних на експлуатації родовища 1 особа на рік. 

Отже, кількість утвореного ТПВ на рік становитиме: 

𝑚тпв = 0,32 ∙ 1 = 0,32 м3 рік⁄  ∙ 234,0 ∙ 10−3 = 0,074 т/рік 

Лікарня у сфері поводження з відходами керується вимогами статті 17 Закону України «Про 

відходи», а саме: забезпечити роздільне збирання, максимальне повторне використання відходів у 

якості сировини/енергії (утилізація) або відповідне видалення у спеціально відведених місцях від-

повідно до укладених угод із спеціалізованими організаціями.  

Всі відходи сортуються та тимчасово зберігаються у спеціальних контейнерах у відведеному 

місці та передаються спеціалізованим організаціям згідно укладеного договору (додаток Т). 

1.6.5 Оцінка за видами та кількістю шумового та вібраційного забруднення 

Водозабір мінеральних радонових вод ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криворізь-

кого родовища представлений свердловиною №13652, що каптує водоносний горизонт у тріщину-

ватій зоні кристалічних порід докембрію та їх корі вивітрювання. Свердловина обладнана насосом 

типу Grundfos та водолічильниками Sensus.  

Все обладнання встановлене на водозаборі заводського типу з визначеними шумовими та 

вібраційними характеристиками. Обладнання справне та працює відповідно до технічного паспо-

рту. Шумові та вібраційні характеристики знаходяться у межах встановлених заводськими випро-

буваннями. Робота обладнання створюватиме незначний локальний шумовий ефект. 

1.6.6 Оцінка за видами та кількістю світлового та теплового забруднення 

Експлуатація водозабірної свердловини у відповідності з технологічним режимом не ство-

рює світлового та теплового забруднення довкілля.  

1.6.7 Оцінка за видами та кількістю випромінення  

Планована діяльність не створює радіаційного забруднення та випромінення. 

Для забезпечення радіаційної безпеки необхідно здійснювати радіаційний контроль на від-

повідність води вимогам положень ISO 13164-2:2013 контроль вмісту радону у підземній воді – 2 

рази на рік. Концентрація радону мають відповідати вимогам довідки про кондиції (додаток Д). 

Радіологічний контроль здійснюється за окремим договором з лабораторією, яка акредито-

вана і має право здійснювати радіологічний контроль відповідно до атестата. 
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1.6.8 Оцінка за видами та кількістю впливу на техногенне середовище  

Вплив планованої діяльності на промислові, житлово-цивільні об’єкти, пам’ятки архітек-

тури, історії і культури (як об’єкти забудови), наземні і підземні споруди та інші елементи техно-

генного середовища – допустимий. Підприємство має усі дозвільні документи з встановленими лі-

мітами на забір та скид води у міські мережі, договір на підключення до електричних мереж міста, 

тощо.  

1.6.9 Оцінка за видами та кількістю впливу на соціальне середовище  

Планована діяльність спрямована забезпечення лікувальних потреб лікарні. Також, здійс-

нення планованої діяльності буде мати позитивний вплив на оздоровлення населення, а також на 

місцеву економіку через податкові надходження, робочі місця для працездатного населення, тощо.  
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2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНИХ 

ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З УРАХУВАННЯМ  

ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 

Планована діяльність КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР передбачає видобування 

мінеральних лікувальних радонових вод з ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького 

родовища, що розташоване на території лікарні за адресою вул. Добролюбова, буд. 6 м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області. Родовище експлуатується свердловиною №13652.  

Мінеральні води, що видобуваються з свердловини №13652, згідно медичного (бальнеологі-

чного) висновку ДУ УНДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України можуть використо-

вуватись з лікувальною метою. Медичними показниками є захворювання опірно-рухового апарату. 

Водозабір мінеральних лікувальних радонових вод з ділянки «Криворізька міська лікарня 

№11» Криворізького родовища є діючим об’єктом. Підготовчі та будівельні роботи не потрібні. Те-

риторія водозабору облаштована та повністю підготовлена до подальшої експлуатації суб’єктом го-

сподарювання.  

Експлуатація родовища здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування 

№403/ДП/49д-18 від 22.08.2018 р. та спеціального дозволу на користування надрами №6160 від 

12.12.2016 р.  

Також для водозабору була проведена геолого-економічна оцінка та затверджені запаси мі-

неральних радонових підземних вод протоколом ДКЗ №3288 від 18.12.2014 р. за у кількості 

92 м3/добу.  

У зв’язку з наявністю дозвільних документів на видобування мінеральних лікувальних радо-

нових вод з існуючого родовища розгляд територіальної альтернативи місця проведення планованої 

діяльності є недоцільним.  

Згідно дозволу на спеціальне водокористування ліміт забору води складає 42,0 м3/добу 

(12,73 тис. м3/рік). Експлуатаційна свердловина обладнана насосом типу Grundfos. Облік обсягу ви-

добування мінеральних лікувальних радонових вод здійснюється лічильником типу Sensus. 

КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР планує продовжувати експлуатацію родовища 

наявним фондом обладнання у межах підрахованих та затверджених запасів води.  

Технічна альтернатива планованої діяльності передбачає забезпечення лікувальних потреб во-

долікарні КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР за рахунок транспортування автоцистер-

нами привозної води з Комунального некомерційного закладу Київської обласної ради «Київська 

обласна лікарня відновного лікування», що знаходиться у м. Миронівка Київської області. 

КНП КОР «КОЛВЛ» експлуатує ділянку Миронівського родовища мінеральних радонових вод для 

зовнішнього лікування. 

КЗ КОР «Обласна лікарня відновного лікування» веде видобування мінеральних радонових 

вод з 3-х свердловин, №№1, 3, 4, які розташовані у м. Миронівка Миронівського району Київської 
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області. Свердловини пробурені з 1937 по 1975 рр. на глибину від 94,0 до 105,0 м. Свердловини 

обладнані на водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію. 

Підземні води (корисні копалини загальнодержавного значення згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 12.12.1994 р. №827) зі свердловин використовуються з метою лікування мі-

неральною радоновою водою. 

На засіданні УТКЗ України 23 грудня 1982 р. було затверджено за станом на 01.12.82 р. ба-

лансові експлуатаційні запаси мінеральних радонових вод тріщинуватої зони кристалічних порід 

докембрію (АR-PR) та продуктів їх вивітрювання Миронівського родовища загальнодержавного 

значення, придатних для зовнішнього лікування за категоріями А – 135 м3/добу, В – 54 м3/добу,  

С1 – 85м3/добу 

У 1999 р. КЗ КОР «Обласна лікарня відновного лікування» отримав спеціальний дозвіл на 

користування надрами з метою видобування №2017 від 05 листопада 1999 р. строком дії 15 років. 

Відповідно до Наказу Державної служби геології та надр України від 27.02.2015 р. №39  продовжено 

дію спеціального дозволу на 20 років до 05.11.2034 року. (http://geoinf.kiev.ua/wp/spedozvoli-

rep.php?pr=1&urls=http://geoappl.kiev.ua:8888/reports/rwservlet?us*report=lic_sp1.rdf*sequn=12149) 

Радонові води ділянки Миронівського родовища вцілому відповідають вимогам медичного 

(бальнеологічного) висновку водолікарні КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР (додаток Ц) 

та використовуються для аналогічних потреб.  

Реалізація альтернативного варіанту планованої діяльності призведе до негативних екологі-

чних та економічних наслідків. 

Екологічний вплив буде здійснюватися на повітряне середовище шляхом викидів у атмосфе-

рне повітря через викиди забруднюючих речовин від автотранспорту при перевезенні мінеральної 

води. Вихлопні гази містять певну кількість (залежно від палива, типу двигуна та його технічного 

стану) токсичних і шкідливих компонентів, а також парникові гази, що є однією з причин зміни 

клімату. 

При роботі автомобільного обладнання, що працює на дизельному паливі в атмосферне по-

вітря надходять: оксид вуглецю, оксиди азоту, вуглеводні граничні, діоксид сірки, сажа та бенз(а)пі-

рен. 

Відстань від м. Миронівка до м. Кривий Ріг становить 310 км. При експлуатації водовозу на 

базі ГАЗ-3310, середня витрата палива якого при швидкості 60 км/год становить 14 л/100 км, а при 

швидкості 80 км – 19 л/100 км, споживається близько 105 л. (0,09 т.) палива при одній ходці. 

Валовий викид і-ї шкідливої речовини в атмосферне повітря за одну ходку розраховується за 

формулою [32] та становить: 

Bi = MAi, т/ходку, (2.1) 

де Ai – питомий викид i-ї забруднюючої речовини, т/т. [12]; 

MБ = 0,09 т – обсяг спожитого палива; 
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При АСО= 0,1 т/т – питомий викид оксиду вуглецю [12], 

BСО = 0,09 ∙ 0,1 = 0,009 т/ходку. 

При ACmHn
= 0,03 т/т – питомий викид граничних вуглеводнів [12], 

BСmHn
= 0,09 ∙ 0,03 = 0,0027 т/ходку. 

При АNO2
= 0,04 т/т – питомий викид оксидів азоту [12], 

BNO2
= 0,09 ∙ 0,04 = 0,0036 т/ходку. 

При АС = 0,0155 т/т – питомий викид сажі [12], 

BС = 0,09 ∙ 0,0155 = 0,001395 т/ходку. 

При АSO2
= 0,02 т/т – питомий викид сірчистого ангідриду [12], 

BSO2
= 0,09 ∙ 0,02 = 0,0018 т/ходку. 

При АБ= 3,2·10-7 т/т – питомий викид бенз(а)пірену [12], 

BБ = 0,09 ∙ 3,2 ∙ 10−7 = 0,288 ∙ 10−7 т/ходку. 

Розрахунок викидів парникових газів у повітря від автотранспорту згідно наказу від 

13.11.2008 №452 «Про затвердження Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та пар-

никових газів у повітря від транспортних засобів». Розрахунок здійснюється за формулою та стано-

вить: 

Qi = MkmАі , т, (2.2) 

де М = 0,09 т – маса витраченого палива автотранспортом; 

km = 0,85 кг/л, – коефіцієнт переведення з об’ємних одиниць у вагові; 

Аі  – усереднені питомі викиди і-го парникового газу групою техніки, т/т. 

Таблиця 2.1 – Валові викиди парникових газів 

№ 
Найменування 

речовин 

Питомі викиди Маса спожитого палива за ходку Валові викиди парникових газів 

(А), т/т (М), т (В), т/ходку 

1 2 3 4 5 

1 Метан 0,00025 

0,09 

0,000019 

2 Оксид азоту 0,00012 0,0000092 

3 Двоокис вуглецю 3,138 0,240057 

Потреба підприємства у воді становить 42 м3/добу, об’єм цистерни водовозу 6 м3, отже за 

добу необхідно зробити 7 ходок. Режим роботи лікарні 239 днів на рік. 

Таблиця 2.1 – Валові викиди шкідливих речовин при реалізації технічної альтернативи 2 

№ 
Найменування речо-

вин 

Валові викиди парникових газів (В),  

добові, т/день річні, т/рік 

1 2 3 4 

Забруднюючі речовини 

1 Оксид вуглецю 0,063 15,06 

2 Вуглеводні 0,0189 4,52 

3 Оксид азоту 0,0252 6,02 

4 Сажа 0,01085 2,59 

5 Ангідрид сірчистий 0,0126 3,01 

6 Бенз(а)пірен 2,016·10-7 4,8·10-5 



28 

№ 
Найменування речо-

вин 

Валові викиди парникових газів (В),  

добові, т/день річні, т/рік 

1 2 3 4 

Забруднюючі речовини 

Всього 0,130552 31,2 

Парникові гази 

7 Метан 0,000133 0,032 

8 Оксид азоту 0,000064 0,015 

9 Двоокис вуглецю 1,680399 401,615 

Всього 1,680596 401,662 

Застосування транспортної схеми забезпечення лікарні мінеральною радоновою водою при-

зведе до появи додаткових джерел шуму, зокрема при роботі автотранспорту та від роботи перека-

чувального насосного обладнання, збільшення видів та кількості відходів.  

При припиненні експлуатації водозабірної свердловини №13652 з’являється ризик забруд-

нення водоносного горизонту у тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію та їх корі вивіт-

рювання. Наразі підприємство здійснює всі необідні заходи для захисту експлуатаційного водонос-

ного горизонту від забруднення та виснаження. 

З економічної точки зору технічна альтернатива призведе до здорожчання лікувальних про-

цедур. Оскільки КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР фінансується за рахунок власних та 

державних коштів, то такий варіант роботи лікарні є нераціональним використанням ресурсів дер-

жави (як фінансових, так і матеріальних).  

Отже, враховуючи вище викладене можна зробити висновок про нераціональність зміни вже 

існуючого та налагодженого процесу роботи оздоровчого закладу.   
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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 довкілля 

Опис поточного стану довкілля у місці здійснення планованої діяльності приведено відпо-

відно до доступної екологічної інформації викладеної у Регіональній доповіді про стан навколиш-

нього природного середовища Дніпропетровської області, у Екологічному паспорті м. Кривий Ріг 

та у Екологічному паспорті Дніпропетровської області. Геологічне та гідрогеологічне середовище 

описано відповідно до інформації наведеної у Державній геологічній карті України Масштаб 

1:200 000 (Аркуш L-36-IV Кривий Ріг).  

3.1.1 Дані про поточний стан атмосферного повітря 

Згідно даних Екологічного паспорту Дніпропетровської області та Регіональної доповіді про 

стан навколишнього природного середовища Дніпропетровської області, викиди шкідливих речо-

вин в атмосферу по Дніпропетровській області у 2019 році становили 576,9 тис.т. У складі викину-

тих забруднюючих речовин оксиди вуглецю становлять 303,4 тис.т; діоксиди та інші сполуки сі-

рки – 48,4 тис.т; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 62,1 тис.т; метан – 

128,2 тис.т; сполуки азоту – 32,2 тис.т; метали та їх сполуки – 0,69 тис.т.  

Крім того, за звітний період в атмосферу надійшло 23,5 млн.т. діоксиду вуглецю – основного 

парникового газу, який впливає на зміну клімату. 

Характеристика стаціонарних джерел викидів Дніпропетровської області протягом 2017-

2019 років наведена в таблиці 3.1. Динаміка атмосферних викидів наведена в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.1 – Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від ста-

ціонарних джерел  

№ Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1 2 3 4 5 

1 Загальна кількість (од.) дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, виданих у поточному році суб’єкту господарювання, об’єкт якого нале-

жить до: 

568 684 571 

2 другої групи 141 209 150 

3 третьої групи 427 475 421 

4 Викиди забруднюючих речовин та парникових газів від стаціонарних джерел, тис. т 657,3 614,3 576,925 

5 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у 

розрахунку на км², т 

20,6 19,2 18,1 

6 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у 

розрахунку на одну особу, кг 

203,5 190,9 180,8 

Таблиця 3.2. Динаміка викидів забруднюючих речовин протягом 2012-2019 років, тис. т [1]  

№ Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кривий Ріг 354,6 351,778 327,374 327,031 342,881 323,904 267,433 268,328 

2 Дніпро 110,42 104,8 87,725 48,5 80,56 45,681 47,086 40,8101 

3 Разом по області 961,95 940,5 855,775 723,9 833,0 657,3 614,328 576,925 

За останні роки якість атмосферного повітря в м. Кривий Ріг змінилася наступним чином: 

- показники оксиду вуглецю, сірководню та фенолу залишились на тому ж рівні;  
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- для показників пилу, оксиду та двооксиду азоту та аміаку відбулося зниження рівня забру-

днення повітря;  

- концентрації двооксиду сірки та формальдегіду збільшились.  

Для м. Кривий Ріг Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології прово-

диться систематичний нагляд за рівнем забруднення атмосферного повітря на стаціонарних постах. 

Концентрація пилу становила 5,3 ГДК, діоксиду азоту – 1,5 ГДК, фенолу – 0,7 ГДК, аміаку – 

0,5 ГДК, формальдегіду – 4,0 ГДК, діоксиду сірки – 0,24 ГДК, оксиду вуглецю – 0,7 ГДК; оксиду 

азоту – 0,5 ГДК.  

Якість атмосферного повітря в місті Кривий Ріг наведена у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 – Вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Кривий Ріг 

№ Назва забруднюючої 

р-ни 

Середньорічний 

вміст, мг/м3 

Середньодобові 

ГДК, мг/м3 

Максимальні разові 

ГДК, мг/м3 

Максимальний 

вміст, мг/м 

1 2 3 4 5 6 

1 Пил 0,8 0,15 0,5 2,4 

2 Двооксид сірки 0,012 0,05 0,5 0,064 

3 Оксид вуглецю 2 3,0 5,0 8 

4 Двооксид азоту 0,06 0,04 0,2 0,42 

5 Оксид азоту 0,03 0,06 0,40 0,14 

6 Сірководень 0,001 – 0,008 0,015 

7 Фенол 0,002 0,003 0,010 0,016 

8 Аміак 0,02 0,04 0,20 0,24 

9 Формальдегід 0,012 0,003 0,035 0,09 

Згідно комплексному індексу забруднення атмосфери за пріоритетними речовинами (ІЗА), 

обчисленому за даними спостережень 2019 року, рівень забруднення атмосферного повітря міста 

Кривий Ріг вище середнього (таблиця 3.4). 

Таблиця 3.4 – Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) у м. Кривий Ріг за 2019 рік 

№ з/п Перелік пріоритетних домішок ІЗА 

1 2 3 

1 Формальдегід 7,41 

2 Двооксид азоту 1,0 

3 Пил 2,67 

4 Оксид вуглецю 0,69 

5 Фенол 0,59 

6 Аміак  

7 Комплексний ІЗА 12,36 

Якщо значення ІЗА≤5, рівень забруднення повітря міста вважається нижче середнього,  

якщо ≥15 – значно вище середнього. 

3.1.2 Дані про поточний стан водного середовища 

3.1.2.1 Поверхневі води 

В районі планованої діяльності протікають ріки Інгулець і Саксагань. 

Інгулець – річка на півдні України, права притока Дніпра. Довжина річки – 549,0 км. Площа 

водозабірного басейну становить 14870 тис. км². Долина у верхній течії трапецієподібна, на окремих 

ділянках утворює неглибокі каньйони; її ширина до 1,0 км. У нижній долина терасована, шириною 

до 5,0 км. Річище у верхній течії спрямлене, у нижній дуже звивисте. Ширина річища біля Кривого 
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Рогу 25-30 м, глибина до 1,7 м. Похил річки – до 0,37 м/км у пониззі. Природне живлення переважно 

снігове. Замерзає у 2-й половині грудня, скресає у 2-й половині березня.  

Річка судноплавна протягом 109 км. У басейні Інгульця – Криворізький залізорудний басейн. 

Використовується для водопостачання Кривого Рогу, зрошення. Регулюється Карачунівським та Іс-

крівським водосховищами. Річка давно перетворилася на складну водогосподарську систему. Міне-

ралізація води може сягати навіть до 1000 мг/дм3. Тому в нинішніх умовах Інгулець не може існу-

вати без дніпровської води.  

У зв’язку з дуже великим забрудненням річкової води рудниковими водами та промисловими 

стічними водами Криворізьким та Інгулецьким гірничо-збагачувальними комбінатами, поодинокі 

рекреаційні зони відпочинку перебувають у запустінні. 

Протягом 17 квітня – 15 серпня 2011 року було проведено промивку Інгульця і Карачунівсь-

кого водосховища з метою покращення якості води. В ході цього було скинуто з Карачунівського 

водосховища близько 130,6 млн м3, зменшено вміст хлоридів у річковій воді з 800 мг/дм3 до 290 

мг/дм3, а показник жорсткості зменшився на 6 моль/дм3.  

Міжвідомчою комісією по встановленню режимів роботи дніпровських водосховищ прийн-

ято Регламент екологічного оздоровлення р. Інгулець з подовженням терміну промивки з середини 

травня до середини серпня. 

Згідно Водного кодексу річка відноситься до середніх з шириною прибережної захисної 

смуги 50,0 метрів. 

Саксагань – річка в Україні, в південно-східній частині Придніпровської височини, в межах 

Верхньодніпровського, П’ятихатського, Софіївського та Криворізького районів Дніпропетровської 

області. Ліва притока Інгульця.  

Довжина річки становить 144 км, площа басейну 2025 км². Ширина річища 29-40 м. Долина 

річки у верхів’ї V-подібна, нижче і в межах Кривого Рогу – переважно трапецієподібна, пересічна 

ширина 1,5-2 км, глибина долини до 40 м. Річище нерозгалужене, переважна ширина його (за виня-

тком водосховищ: Макортівського, Саксаганського і Кресівського) 5-15 м, максимальна – 30 м. По-

хил річки 0,8 м/км. Швидкість течії незначна. Природний режим річки сильно змінений регулюю-

чим впливом дамб, скиданням шахтних і промислових вод, а також відбором води на технічні пот-

реби. Найбільші витрати води Саксагані досягають 240 м³/сек.  

На ділянці шахта «Саксагань» – Чорногорка річка переведена в підземний колектор (Сакса-

ганський дериваційний тунель). Сучасне гирло річки розташоване на 1,5 км нижче за течією Інгу-

льця від природного.  

Згідно Водного кодексу річка відноситься до середніх з шириною прибережної захисної 

смуги 50,0 метрів. 

3.1.2.1 Підземні  води 

Відповідно до загальної схеми гідрогеологічного районування, ділянка «Криворізька міська 
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лікарня №11» Криворізького родовища мінеральних лікувальних радонових вод розташована в ме-

жах гідрогеологічної області Українського щита. 

Враховуючи геолого-структурну будову, геоморфологічні особливості, літолого-петрографі-

чний склад і умови залягання, в межах досліджуваної ділянки родовища виділяють наступні водо-

носні горизонти (рисунки 3.1, 3.2) [6, 7]: 

– водоносний горизонт в алювіальних нерозчленованих відкладах заплав та надзаплавних те-

рас еоплейстоцену-голоцену (aE-H); 

– водоносний горизонт у відкладах середньо-верхньосарматського підрегіоярусів верхнього 

міоцену (N1s2-3); 

– водоносний горизонт у тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію та їх корі вивіт-

рювання (AR-PR). 

Основним водоносним пластом, що експлуатується водозабором КНП «Криворізька МЛ 

№11» КМР є водоносний горизонт у тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію та їх корі 

вивітрювання. 

Водоносний горизонт в алювіальних нерозчленованих відкладах заплав та надзаплавних те-

рас еоплейстоцену-голоцену (aE-H) поширений вздовж русла р. Інгулець та її приток. 

Горизонт залягає на утвореннях неогену. Глибина залягання водоносного горизонту зміню-

ється від 0 (на схилах балок) до 20 м. Водоносна товща представлена середньозернистими, іноді 

глинистими, пісками. Потужність алювіальних відкладів змінюється від 2,0 до 18,3 м.  

Водоносний горизонт безнапірний, гідравлічно пов’язаний з поверхневими водами та ниж-

чезалагаючими горизонтами. Глибина залягання рівнів ґрунтових вод складає 2,5-14,0 м. 

Водовідбір з колодязів становить 0,1-3,0 м3/добу. Дебіти свердловин не перевищують 

4,5 м3/год. Коефіцієнти фільтрації водовмісних порід складають 0,3-0,6 м/добу.  

Мінералізація води змінюється в межах від 0,5 до 4,2 г/дм3. За хімічним складом води гори-

зонту сульфатно-хлоридні натрієві або хлоридні натрієві. Загальна жорсткість води коливається від 

6,5 до 14,0 ммоль/дм3. 

Водоносний горизонт живиться за рахунок інфільтрації атмосферних опадів та паводкових 

вод. Розвантаження відбувається у річкову мережу. Водоносний горизонт використовується місце-

вим населенням для задоволення господарсько-питних потреб. 

Водоносний горизонт у відкладах середньо-верхньосарматського підрегіоярусів верхнього 

міоцену (N1s2-3) поширений на всій досліджуваній території за виключенням долини р. Інгулець. 

Залягає водоносний горизонт на кристалічних породах докембрію, перекривається – відкла-

дами четвертинного віку. Водовмісні породи представлені перешаруванням вапняків, пісків та піс-

ковиків. В південній частині території вапняки та пісковики перешаровуються глинами та глинис-

тими мергелями. Горизонт розкритий на глибині 10-15 м поблизу річок та – 50 м на вододілах. По-

тужність водовміщуючої товщі складає 5-12 м. 
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Рисунок 3.1 – Геолого-гідрогеологічна карта району робіт 
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Рисунок 3.2 – Геолого-гідрогеологічний розріз району робіт 
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Води горизонту – напірно-безнапірні. Рівень води в свердловинах встановлюється на глиби-

нах 1,5-5,0 м. Дебіти свердловин становлять 0,5-3,0 м3/год при зниженні рівня води на 10-15 м. Ко-

ефіцієнт фільтрації пісків не перевищує 1,5 м/добу, вапняків – 4,1-6,1 м/добу. 

За хімічним складом води горизонту сульфатно-хлоридні кальцієво-магнієві або натрієво-

магнієві з мінералізацією, що складає 0,4-2,0 г/дм3. Величина загальної жорсткості змінюється від 8 

до 11 ммоль/дм3. 

Водоносний горизонт живиться за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, а також ґрунто-

вих вод четвертинних відкладів. В регіональному плані рух підземних вод відбувається з півночі на 

південь і з вододільних ділянок до долин річок і великих балок, де відбувається їх розвантаження. 

Водоносний горизонт не використовується для цілей водопостачання. 

Водоносний горизонт у тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію та їх корі вивіт-

рювання (AR-PR) на території дослідження має широке розповсюдження та є цільовим водоносним 

пластом ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького родовища. 

В межах ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького родовища мінеральних лі-

кувальних радонових вод горизонт експлуатується свердловиною №13652. 

Водовмісні породи незалежно від складу та віку утворюють єдиний водоносний горизонт. 

Основним фактором, що сприяє накопиченню і циркуляції підземних вод у кристалічних породах, 

є ступінь їх тріщинуватості та стан розкриття тріщин. Глибина прояву зони інтенсивної тріщинува-

тості складає 100-200 м від поверхні. 

Радонові води у межах ділянки родовища приурочені, в основному, до аркозово-конгломе-

рато-кварцевого горизонту скелюватської світи палеопротерозою. Водовмісними породами є арко-

зові метапісковики та кварцові метаконгломерати. Породи мають падіння на північ під кутом 40-

42°. Залягають кристалічні породи на глибині 15,8 м від поверхні. Сильно тріщинуваті зони потуж-

ністю від 1,0 м до 21,4 м зустрічаються на різних глибинах, іноді навіть на глибині 325,9 м. Чітка 

закономірність у розподіленні тріщинуватості з глибиною відсутня. Рівень водоносного горизонту 

має вільну поверхню, але у депресіях фундаменту напори можуть складати 5-28 м. Абсолютні від-

мітки рівня змінюються від +31 м до +50,8 м. Трендовий ухил дзеркала підземних вод спрямований 

на захід, в бік р. Інгулець і складає 0,012-0,013 (рисунок 3.2). 

Водоносний горизонт напірно-безнапірний. Величина напору складає 11,4 м. Статичний рі-

вень встановлений на глибині 4,4 м, динамічний – 11,2 м. Дебіт свердловини №13652 досліджува-

ного водозабору складає 92 м3/добу при зниженні рівня на 6,81 м. Величина водопровідності гори-

зонту складає 9,5 м2/добу, коефіцієнт п’єзопровідності 2×104 м2/добу. 

Води горизонту хлоридного натрієвого типу з мінералізацією 6,8-7,4 г/дм3. Величина рН 

складає 6,7-7,4 од. рН. Закономірності, щодо змін водозбагаченості кристалічних порід по площі 

ділянки родовища за результатами виконаних дослідно-фільтраційних робіт, відсутні [7]. 

Живлення водоносного горизонту відбувається за рахунок атмосферних опадів на усій площі 
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його поширення, яка складає 15 км2. Атмосферні опади фільтруються крізь малопотужну товщу ле-

соподібних суглинків на дзеркало підземних вод. Додаткове живлення водоносний горизонт отри-

мує за рахунок фільтрації поверхневих вод з водоймищ у балках Грушувата і Іванівська. Розванта-

ження підземних вод відбувається в долину р. Інгулець та у районі гирла балки Грушувата у вигляді 

багаточисленних джерел. 

Значення абсолютних відміток рівнів підземних вод у природних умовах обох водоносних 

горизонтів практично співпадають і на ділянці робіт, змінюються від +43 до +49 м. Абсолютна від-

мітка рівня води у р. Інгулець в районі ділянки складає +29,9 м, що однозначно свідчить проте, що 

вона дренує підземні води на площі ділянки родовища. Мінімальна абсолютна відмітка сталого ди-

намічного рівня підземних вод при відкачці з дебітом, який відповідає затвердженим експлуатацій-

ним запасам, складає +37,1 м. Внесок залучуваних ресурсів за рахунок поверхневого стоку в фор-

муванні експлуатаційних запасів мінеральних вод буде рівнятися нулю. 

Трендовий напрямок підземного потоку орієнтований у бік долини р. Інгулець, що є областю 

розвантаження підземних вод. 

Сезонні коливання рівня підземних вод на площі ділянки родовища в природних умовах 

практично не спостерігаються, їх амплітуда не перевищує 1 м. За період спостережень за рівневим 

режимом в природних умовах максимальні рівні зафіксовані влітку. 

3.1.3 Дані про поточний стан земельних ресурсів 

3.1.3.1 Ґрунтовий покрив 

Територія Дніпропетровської області займає 3192,3 тис. га, з них: сільськогосподарські землі 

– 2513,2 тис. га, ліси і інші лісовкриті площі – 187,4 тис. га, забудовані землі – 52,5 тис. га, відкриті 

заболочені землі – 25,4 тис. га, відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним 

покривом – 4,8 тис. га. Усього земель (суші) – 3039,7 тис. га, води – 152,6 тис. га.  

Основний фонд ґрунтового покриття Дніпропетровської області складають чорноземи зви-

чайні різної глибини гумусового шару та механічного складу від легкосуглинкових до легкоглини-

стих. Найбільшу питому вагу займають сільськогосподарські угіддя – 78,7%, що свідчить про висо-

кий рівень сільськогосподарського освоєння земель.  

Характеристику ґрунтів за вмістом гумусу, азоту, фосфору та калію за результатами агрохі-

мічної паспортизації для земель сільськогосподарського призначення наведено в таблицях 3.5-3.9. 

Таблиця 3.5  – Характеристика ґрунтів за вмістом гумусу 

Площа ґрунтів, % Середньозва-

жений  

показник, % 

дуже низь-

кий <1,1 0 

низький  

1,1-2,0 

середній  

2,1-3,0 

підвищений 

3,1-4, 

високий 4,1-

5,0 

дуже висо-

кий > 5,0 

1 2 3 4 5 6 7 

0,1 2,8 13,4 40,3 38,7 4,7 3,7 
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Таблиця 3.6  – Характеристика ґрунтів за вмістом азоту, що легко гідролізується 

Площа ґрунтів, % Середньозважений  

показник, мг/кг ґрунту 

(Корнфілд)   
дуже низький  

< 100 

низький  

101,0-150,0 

середній  

151,0-200,0 

підвищений  

> 200 

1 2 3 4 5 

18 59,1 14,9 6,0 131,8 

Таблиця 3.7  – Характеристика ґрунтів за вмістом азоту за нітрифікаційною здатністю 

Площа ґрунтів, % Середньозваже-

ний показник, 

мг/кг ґрунту 

дуже низький 

< 5  

низький  

5-8 

середній  

9-15 

підвищений  

16-30 

високий  

31-60 

дуже високий  

> 60 

1 2 3 4 5 6 7 

2,63 6,59 19,0 58,91 11,87 1,0 20,43 

Таблиця 3.8  – Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук фосфору 

Площа ґрунтів, % Середньозважений по-

казник, мг/кг ґрунту 

(Чиріков) 

дуже низький 

 < 20  

низький  

21-50 

середній  

51-100 

підвищений  

101-150 

високий  

151-200 

дуже високий  

> 200 

1 2 3 4 5 6 7 

0,1 1,8 17,2 57,2 21,3 2,4 129,6 

Таблиця 3.9  – Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук калію 

Площа ґрунтів, % Середньозваже-

ний показник,  

мг/кг ґрунту 

дуже низький 

≤ 20  

низький  

21-40 

середній  

41-80 

підвищений 

81-120 

високий  

121-180 

дуже високий 

> 180 

1 2 3 4 5 6 7 

- 0,1 5,5 31,8 50,3 12,3 144,3 

Ґрунтовий покрив Криворізького району складають чорноземи звичайні і чорноземи пів-

денні. В заплавах річок, балках зустрічаються лучно-чорноземні ґрунти, чорноземи солонцюваті. 

Зустрічаються також лучно-солонцюваті і лучно-болотні ґрунти. 

Розподіл ґрунтів по Криворізькому району зображено на рисунку 3.3. 

 
Рисунок 3.3 – Викопіювання Криворізького району з Інтерактивної карти ґрунтів України 

Загальна площа району становить 134724 га, водні ресурси 2897 га. У цілому по району на-

раховується сільськогосподарських угідь 109,2 тис. га, з них ріллі, яка перебуває в обробітку всіма 

формами власності, 87,8 тис. га. Крім цього, в районі є 3700,9 га садів, 10855 га пасовищ та 474 га 

сінокосів. 
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3.1.3.2 Геологія 

Ділянка «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького родовища мінеральних лікувальних 

радонових вод, де розташований водозабір КНП «Криворізька МЛ №11» КМР, в геолого-структур-

ному відношенні приурочена до Криворізько-Кременчуцької шовної зони Українського щита. 

В геологічній будові ділянки родовища беруть участь породи протерозою та кайнозою. Породи 

кристалічного фундаменту розкриті на глибині 15,8 м. Найдавнішими утвореннями, що були розкриті 

експлуатаційною свердловиною №13652 КНП «Криворізька МЛ №11» КМР є породи палеопротеро-

зою. 

Стратифіковані утворення 

Геологічний розріз в межах ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького родо-

вища, складають породи протерозою та осадові відклади неогенової та четвертинної систем. [6, 7]. 

Протерозой (PR) 

Палеопротерозой (PR1) 

Криворізька серія 

Скелюватська світа (PR1sk) 

Нижня підсвіта (PR1sk1) поширена всюди в межах досліджуваної ділянки родовища. Підошва 

порід не була розкрита експлуатаційною свердловиною №13652, перекривається утвореннями нео-

гену. 

Підсвіта складена аркозовими метапісковиками з гальками (розкрита потужність порід коли-

вається від 11,23 до 32,0 м) та метаконгломератами кварцовими (розкрита потужність порід складає 

39,6-39,77 м). Породи пронизані системою тріщин, що розташовані в різних напрямках. Загальна 

розкрита потужність підсвіти в межах ділянки родовища складає 148,2 м.  

Кайнозой (KZ) 

Неогенова система (N) 

Верхній міоцен (N1) 

Нерозчленовані середньо-верхньосарматські підрегіояруси (N1s2+3) поширені всюди в межах 

описуваної ділянки родовища, розкриті свердловиною №13652 на глибині 12,2 м. Утворення заля-

гають на породах протерозою, перекриваються відкладами четвертинної системи. 

Літологічно нерозчленовані відклади представлені товщею вапняків. Потужність відкладів 

складає 3,6 м. 

Четвертинна система (Q) 

Нерозчленовані еоплейстоценовий-голоценовий відділи (E-H) 

Нерозчленовані алювіальні відклади (aE-H) плащоподібно перекривають усі нижчезалязаючі 

утворення. Представлені піщано-глинистими відкладами, потужністю 12,2 м. 

3.1.3.3 Тектоніка 

Відповідно до тектонічного районування території України, район приурочений до південної 
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частини Криворізько-Кременчуцької шовної зони в межах УЩ (крайової східної частини зони од-

нойменного глибинного розлому), яка розділяє два основних мегаблоки докембрію УЩ – Серед-

ньопридніпровський і Інгуло-Інгулецький. 

В будові району виразно виділяються два структурних поверхи: нижній поверх – докембрій-

ський складнодислокований кристалічний фундамент, верхній – кайнозойський похилозалягаючий 

платформний чохол. 

Кристалічний фундамент в свою чергу має двоярусну будову. Для нижнього структурного 

ярусу, складеного архейськими метаморфічними утвореннями і ультраметаморфічними гранітої-

дами характерна складчаста будова, яка в сучасному ерозійному зрізі виглядає як чергування діля-

нок гранітоїдних порід (куполоподібні та валоподібні підняття або блоки фундаменту) з ділянками 

змінених метаморфічних порід. Для верхнього ярусу, складеного протерозойськими метаморфіч-

ними утвореннями і гранітоїдними породами, характерні крупні лінійні складчасті (синклінальні) 

структури субмеридіонального простягання і багаточисленні антиклінальні структури масивів гра-

нітоїдних порід, розділених на блоки системою регіональних порушень. Границя між архейськими 

і протерозойськими структурними ярусами виражена, головним чином, древньою метаморфізован-

ною корою вивітрювання. Гранітоїдні куполоподібні структури є головним типом структур архей-

ського ярусу в межах досліджуваного району. Для верхнього протерозойського ярусу головними 

структурними елементами є грабен-синклінальні структури. Основною структурою верхнього 

ярусу району є Криворізький синклінорій. Він утворився внаслідок взаємопов’язаних процесів се-

диментації, складкоутворення і диз’юнктивної тектоніки і відповідає декільком первинним проги-

нам древнього фундаменту, розташованим по простяганню структури. В будові Криворізького син-

клінорію виділяються три витримані по простяганню асиметричні синкліналі (зі сходу на захід): 

Саксаганська, Основна і Ліхманівська. 

Розломні структури значною мірою визначають просторове поширення і умови формування 

багатьох геологічних утворень. Трансрегіональний глибинний Криворізько-Кременчуцький розлом 

є найважливішим порушенням району і досягає верхньої мантії. Крім трансрегіонального розлому, 

на площі району широко розвинені регіональні найбільш древні по віку і найбільш значимі по інте-

нсивності прояву розломи типу насувів; діагональні розломи типу скид-здвиг; поперечні і діагона-

льні розломи типу скидів. Більша частина широтних розломів контролюється діабазовими дайками. 

Верхній структурний поверх залягає на кристалічному фундаменті з різко вираженою куто-

вою і стратиграфічною незгідністю. Неоген-четвертинні відклади є конседиментаційними, вони ут-

ворюють монокліналі або, виповнюючи депресії у фундаменті, – негативні структури, які форму-

ються у процесі осадконакопичення. Розміри їх змінюються від декількох до перших десятків ква-

дратних кілометрів. Депресійні структури мають затокоподібну або видовжену субмеридіональну 

форму. В осадовій товщі чохла фіксуються фрагменти розривних порушень, часто збіжних із зонами 

регіональних розломів у кристалічному фундаменті, що дуже характерно для району Криворізько-
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Кременчуцького розлому. 

У межах території мають місце вертикальні та горизонтальні рухи в зонах впливу докембрій-

ських розломів. В зоні Криворізько-Кременчуцького глибинного розлому швидкість вертикальних 

рухів земної кори змінюється від +0,6 до +4,8 мм/рік. Горизонтальні рухи в 3-5 раз інтенсивніші за 

вертикальні і оцінюються в 3-10 мм/рік [7]. 

3.1.4 Дані про рельєф району робіт 

Територія водозабору розташована в межах Східно-Європейської полігенної рівнини (мор-

фоструктура І-го порядку), виникнення якої обумовлене великою тектонічною структурою – Схі-

дно-Європейською платформою. В склад якої входить Придніпровсько-Приазовська геоморфологі-

чна область цокольних пластово-денудаційних височин (Азово-Придніпровська височина – морфо-

структура ІІ-го порядку), що в свою чергу включає Центральнопридніпровську денудаційну висо-

чину (морфоструктура ІІІ-го порядку) та її знижену частину – Інгуло-Інгулецьку лесову акумуляти-

вну розчленовану рівнину. 

Тип рельєфу в межах території досліджуваної ділянки «Криворізька міська лікарня №11» 

Криворізького родовища відноситься до акумулятивно-ерозійно-яружного.  

Гідрографічна сітка району належить до басейну р. Дніпро. Основна водна артерія в районі 

розташування ділянки родовища – р. Інгулець. 

Довжина р. Інгулець складає 549 км, площа басейну – 14,870 тис. км2. Долина у верхній течії 

трапецієподібна, на окремих ділянках утворює неглибокі каньйони; її ширина досягає 1 км. У ниж-

ній течії долина терасована, шириною 5 км. Річище у верхній течії спрямлене, у нижній дуже зви-

висте. Ширина річища біля м. Кривий Ріг складає 25-30 м, глибина досягає 1,7 м. Похил річки ста-

новить 0,37 м/км у пониззі.  

Річка замерзає у 2-й половині грудня, скресає у 2-й половині березня. 

Середньорічна витрата р. Інгулець змінюється від 1,12 до 8,24 м3/с. 

Річкова долина р. Інгулець давня добре розроблена має асиметричну будову на всьому про-

стяганні – правий борт вищий та крутіший на відміну від лівого. Долина глибоко врізається у товщу 

корінних порід, нахил річки контролюється нахилом поверхні кристалічного фундаменту; є чергу-

вання вузьких ділянок, де річка прорізує кристалічні породи і ділянок розширення долини, де русло 

блукає по днищу долин, утворюючи багаточисельні меандри. Ширина русла складає 15-30 м, гли-

бина на перекатах 0,2-0,6 м, на плесах – досягає 5 м. За формою річкова долина скринеподібні. В 

долині р. Інгулець сформувалися заплава (висока і низька) та 4 надзаплавні тераси. 

Терасовий комплекс розвинений фрагментарно по обох бортах долини. На території м. Кри-

вий Ріг балки розвинені уздовж річкових долин, безпосередньо впадаючи в них або у крупні балки. 

На території м. Кривий Ріг по долині р. Інгулець спостерігається понад 20 балок. Довжина балок 

коливається від 1 до 25-30 км. Середня густота долинно-балочної сітки в межах Причорноморської 

низовини становить 0,3-0,5 км/км, відрогів Придніпровської височини 2,3-3,5 км/км. Яри приуро-
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чені до днищ балок – донні яри та схилів білок і річкових долин – бокові або схилові яри. Яри роз-

повсюджені по всій поверхні м. Кривий Ріг. У межах міста налічується 349 ярів. Переважають бо-

кові яри незначної довжини (досягають 200 м) і глибини – максимально 20-25 м. Середня густота 

яружної сітки невелика – 0,04 км/км, на схилах річкових долин збільшується до 0,1 км/км. Яри по-

требують закріплення, так як є добрими каналами розмиву та стоку родючих чорноземних ґрунтів. 

3.1.5 Дані про поточний стан радіаційного забруднення 

За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології щодо радіоа-

ктивного забруднення атмосферного повітря Дніпропетровської області, радіаційна обстановка на 

території області в цілому була стабільною і знаходилася у межах природного радіаційного фону. 

Екстремально-високі рівні радіоактивного забруднення не спостерігалися. 

Рівень експозиційної дози гамма-випромінювання у 2019 році становив в середньому 10-

18 мкР/год. Високий рівень гамма-фону (18 мкР/год) спостерігався в березні на метеостанції Лош-

карівка, в жовтні та грудні на метеостанції Синельникове. Перевищення контрольного рівня – 

25 мкР/год – в 2019 році не спостерігалося. 

Випадків перевищень контрольних рівнів в пробах атмосферних випадів, відібраних протя-

гом 2019 року на території області, виявлено не було. 

Концентрація радіоактивних елементів як природного, так і штучного походження в призе-

мному шарі атмосфери утримується на сталому рівні. Можна очікувати подальше зменшення кон-

центрації штучних радіонуклідів в повітрі як за рахунок їх природного розпаду, так і їх подальшого 

заглиблення у ґрунт. 

У місті Кривий Ріг значна кількість підприємств використовує обладнання, що є джерелами 

іонізуючого випромінювання. Детальна характеристика наведена у таблиці 3.10.  

Таблиця 3.10 – Використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ)  

№ Власник ДІВ Адреса власника ДІВ 

1 2 3 

1 ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»  50079, м. Кривий Ріг, Тернівський р-н 

2 ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, буд. 1А 

3 ПАТ «СУХА БАЛКА»  50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, буд. 5 

4 ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»  50066, м. Кривий Ріг, Жовтневий р-н 

5 ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»  50064, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47 

6 АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»  50026, м. Кривий Ріг, Інгулецький р-н 

7 ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»  50095, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд.1 

8 Державний вищий навчальний заклад «Криворізький націона-

льний університет»  

50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 

буд. 11 

9 Комунальний заклад «Криворізький онкологічний диспансер» 

Дніпропетровської обласної ради»  

50048, м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, 41 

10 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська 

клінічна лікарня №8» Криворізької міської ради»  

50082, м. Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 

буд. 55 

11 Державна установа «Український науково-дослідний інститут 

промислової медицини»  

50096, м. Кривий Ріг, вул. Виноградова, буд. 40 

12 КП «Криворізька міська лікарня №1» Криворізької міської 

ради»  

50007, м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, буд. 

8А 

13 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська 

лікарня №11» Криворізької міської ради»  

50026, м. Кривий Ріг, вул. Добролюбова буд. 6 

14 ТОВ «ЄВРО СЕРВІС УКРАЇНА КРИВИЙ РІГ»  50042, м. Кривий Ріг, пр. 200-річчя Кривого Рогу, 
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№ Власник ДІВ Адреса власника ДІВ 

1 2 3 

буд.1 прим. 110 

15 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська 

лікарня №5» Криворізька міська ради» 

50049, м. Кривий Ріг, вул. Поперечна, буд. 1А 

16 АТ «Оператор газорозподільної системи «КРИВОРІЖГАЗ» 50051, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, буд. 1 

17 КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької 

міської ради»  

50056, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 

буд. 2 

18 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізький місь-

кий клінічний пологовий будинок №1» Криворізької міської 

ради»  

50000, м. Кривий Ріг, пл. Визволення, буд. 11 

19 ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації»  

50005, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 23 

20 ТОВ «ПРОМТЕХДІАГНОСТИКА»  50086, м. Кривий Ріг, вул. Галенка, буд. 4, кв. 24 

21 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська 

лікарня №9» Криворізької міської ради»  

50031, м. Кривий Ріг, вул. Женевська, буд. 6 Б 

22 ПрАТ «Науково-виробничий діагностичний центр» (ПРАТ 

“НВДЦ”)  

50025, м. Кривий Ріг, вул. Артилеристів, буд. 3, 

приміщення 10 

23 
ТОВ «КРИВБАСМЕДСЕРВІС»  

50042, м. Кривий Ріг, пр-т 200-річчя Кривого 

Рогу, буд. 1, прим. 110 

24 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська 

дитяча лікарня №4» Криворізької міської ради»  

50008, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 

буд. 33 

25 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська 

лікарня №17» Криворізької міської ради»  

50102, м. Кривий Ріг, вул. Каткова, буд. 2 

26 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська 

лікарня №7» Криворізької міської ради»  

50089, м. Кривий Ріг, вул. Маршака, буд. 1А 

27 КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпро-

петровської обласної ради»  

50037, м. Кривий Ріг, вул. Кемерівська, буд. 35 

28 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька інфек-

ційна лікарня №1» Криворізької міської ради»  

50027, м. Кривий Ріг, вул. Юрія Камінського, буд. 

5 

29 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська 

лікарня №3» Криворізької міської ради»  

50002, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, буд. 13 К 

30 КП «Криворізька міська лікарня №4» Криворізької міської 

ради»  

50071, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 

буд. 21 

31 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська 

поліклініка №5» Криворізької міської ради»  

50000, м. Кривий Ріг, пл. Визволення, буд. 2/1 

32 
ТОВ «МЕДІКОМ КРИВБАС»  

50000, м. Кривий Ріг, мікрорайон Сонячний, 

буд.59 

33 ТОВ «БМДЦ»  50036, м. Кривий Ріг, вул. Філатова, буд. 10 

34 ФОП Черепівський Володимир Васильович  50005, м. Кривий Ріг, вул. Солов’їна, буд. 58 

35 ТОВ «МЕДІКУМ-МРІЯ»  50050, м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, буд. 11 

36 
ФОП Міроненко Оксана Іванівна  

50066, м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, буд. 2, 

кв. 15 

37 ПП «СТІЛ СЕРВІС»  50095, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 5А 

3.1.6 Дані про поводження з відходами 

Дніпропетровська область – одна з найбільш промислово розвинених областей України.  

На підприємствах області протягом 2019 р. утворилося 251981,3 тис. т. відходів. Із загального 

обсягу утворених відходів 32,0 тис. т. становили відходи І-ІІІ класів небезпеки. Близько 36% 

(90465,1 тис. т.) утилізовано, решта – спалено, у тому числі з метою одержання енергії, передано 

іншим підприємствам з метою утилізації або видалення та направлено в сховища організованого 

складування (поховання).  

Найбільшу частку утворення відходів у 2019 році становлять пусті породи від днопоглиблю-

вальних робіт (7269,2 тис. т.), відходи чорних металів (1479,5 тис. т.), інші мінеральні відходи 

(236520,2 тис. т.), змішані та недиференційовані матеріали (3547,8 тис. т.), а також відходи згоряння 

(670,1 тис. т). 
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Загальні показники поводження з відходами за звітний період наведено у таблиці 3.11. 

Таблиця 3.11 – Динаміка основних показників поводження з відходами I-ІV класів небезпеки, 

тис. т (за формою статзвітності №1-відходи)  

№  Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1 2 3 4 5 

1 Утворено  243114,7 243598,8 251981,3 

2 Зібрано, отримано зі сторони  3429,5 3245,5 2518,3 

3 Спалено  36,0 26,1 26,3 

3.1 у тому числі з метою отримання енергії  35,5 25,3 25,9 

4 Утилізовано  83802,1 85056,3 90465,1 

5 Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти  106038,9 104550,5 107315,8 

6 Передано для утилізації  2563,4 1512,0 1567,9 

6.1 Передано для видалення  1237,4 1599,2 716,7 

7 Втрати відходів внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок  0,2 0,7 0,7 

8 Накопичено протягом експлуатації у місцях видалення відходів  10328229,7 10712436,6 10689892,3 

У Дніпропетровській області знаходяться 145 діючих та 24 закритих місць видалення відхо-

дів. На території Криворізького району розміщено 6 діючих місць видалення відходів, з яких 2 – 

категорії В (небезпечні) та 4 – категорії Б (помірно небезпечні). Усі місця видалення відходів району 

паспортизовані. 

В м. Кривий Ріг налічується 43 суб’єкти господарювання, що займаються збиранням та заго-

тівлею відходів як вторинної сировини. 

3.1.7 Дані про кліматичні умови 

Одним із основних факторів, під впливом яких формується режим підземних вод, є метеоро-

логічні умови: кількість опадів, характер їх випадання, умови накопичення та розповсюдження, ве-

личина випаровування, а також температура та вологість повітря. Метеорологічна вивченість рай-

ону робіт висока. Найближча метеорологічна станція знаходиться у м. Кривий Ріг, розташування 

станції: широта – 48°03, довгота – 33°22, висота над рівнем моря – 124 м. Клімат району робіт 

помірно-континентальний з нетривалою помірно-холодною зимою та довготривалим теплим літом.  

Відомості про розподіл середньомісячних температур повітря по метеостанції «Кривий Ріг» 

за період спостережень з 2010 по 2019 роки наведені в таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12 ‒ Температурний режим повітря по метеостанції «Кривий Ріг» за 2010-

2019 роки 

Пункт 
Середньомісячна температура, °С Середня багаторічна 

температура, °С І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

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

Кривий Ріг -4,1 -2,4 +3,0 +10,9 +17,6 +21,4 +23,0 +23,1 +17,2 +9,1 +4,1 -0,1 +10,2 

Середня річна температура повітря змінюється від +9,3 до +11,0°С, а її середня багаторічна 

величина становить +10,2°С. Середня багаторічна температура найтеплішого місяця (липня) скла-

дає +23,0°С, найхолоднішого місяця (січня) – -4,1°С. Абсолютні температурні екстремуми прита-

манні для лютого (-29,8°С) та серпня (+38,2°С). 

Опади випадають нерівномірно, найбільша їх кількість спостерігається в теплий період ‒ з 
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квітня по жовтень. Сніговий покрив найчастіше встановлюється в кінці листопада – на початку гру-

дня і зникає в кінці березня – на початку квітня. Тривалість стійкого снігового покриву в різні роки 

не однакова і змінюється від 1,5 до 2,5 місяців. Сніговий покрив нестійкий.  

Дані щодо внутрішньорічного розподілу атмосферних опадів наведені у таблиці 3.13. 

Таблиця 3.13 – Внутрішньорічний розподіл атмосферних опадів по метеостанції «Кривий 

Ріг» за 2010-2019 роки 

Пункт 
Середньомісячна сума опадів, мм Холодний 

період, мм  

ХІ-ІІІ 

Теплий 

період, мм  

IV-X 

Сума середньо-

місячної кілько-

сті опадів, мм І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Кривий Ріг 38 29 31 44 48 51 55 25 34 36 30 41 169 293 462 

Середньорічна величина випаровування складає 740 мм, атмосферний тиск – 

753,7 мм. рт. ст.  

Наведена характеристика кліматичних умов району робіт свідчить про сприятливі умови для 

поповнення підземних вод. 

3.1.8 Дані про біорізноманіття 

Згідно з сучасним геоботанічним районуванням, місце планованої діяльності  знаходиться на 

території Бузько-Дніпровського (Криворізького) округу різнотравно-злакових степів, байрачних лі-

сів та рослинності гранітних відслонень Степової підобласті Євразійської степової області. 

Карта геоботанічного районування наведена на рисунку 3.4 [61]. 

На території області зареєстровано 313 видів адвентивних судинних рослин. Це складає 

17,2% від загальної кількості видів рослин. Частина їх є інвазійними видами, які добре пристосува-

лися до місцевих умов, є постійними у складі природних рослинних угруповань, а, іноді і заміщують 

домінантні види у цих угрупованнях. Значна інвазійна здатність даних видів становить загрозу або-

ригенному фіторізноманіттю.  

У даний час питання збереження біологічного різноманіття на Землі є одним з найважливі-

ших серед екологічних проблем. На першому місці у справі збереження біорізноманіття стоїть охо-

рона рослин, які утворюють середовище для існування інших організмів.  

Найважливішим серед цього є збереження рідкісних та зникаючих видів рослин, що перед-

бачає реєстрацію видів і складання «Червоних книг» окремих країн і регіональних «Червоних спи-

сків». Існують Світовий і Європейський червоні списки рослин.  

В області налічується 451 вид рідкісних та зникаючих рослин, що охороняються на  

території Дніпропетровської області. Серед них – 16 видів занесені до Світового Червоного списку, 

27 – до Європейського Червоного списку, 82 – до Червоної книги України.  
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Рисунок 3.4 – Карта геоботанічного районування України 

Але ці види ретельно охороняються лише на території природного заповідника Дніпровсько-

Орільський, Ботанічного саду Дніпропетровського національного університету та Криворізького 

ботанічного саду НАН України.  

Детальна характеристика флори, що охороняється на території Дніпропетровської області 

наведена в таблицях 3.14 та 3.15 

Таблиця 3.14 – Види рослин та грибів, що охороняються  

№ Види рослин та грибів 2019 рік 

1 2 3 

1 Природний заповідник «Дніпровсько-Орільський» 

1.1 Загальна кількість видів рослин та грибів на території Природного заповідника «Дніпров-

сько-Орільський», од. 

2340 

1.2 Кількість видів рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, од. 17 

1.3 Кількість видів рослин, занесених до Переліку видів рослин, що підлягають особливій охо-

роні на території регіону, од 

17 

1.4 Кількість видів рослин та грибів, занесених до додатків Конвенції про охорону дикої флори 32 



46 

№ Види рослин та грибів 2019 рік 

1 2 3 

і фауни і природних середовищ існування в Європі, од. 

1.5 Кількість видів рослин та грибів, занесених до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю 

видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), од. 

4 

2 Криворізький ботанічний сад НАН України  

2.1 Загальна кількість видів рослин та грибів на території КБС НАН України, од. 4000 

2.2 Дикорослі види рослин на території КБС НАН України, од. 478 

2.3 Кількість видів рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, од. 78 

2.4 Кількість видів рослин, занесених до Переліку видів рослин, що підлягають особливій охо-

роні на території регіону, од. 

142 

2.5 Кількість видів рослин, занесених до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни 

та природних середовищ існування в Європі, од. 

5 

2.6 Кількість видів рослин, занесених до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю видами 

дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), од. 

3 

Таблиця 3.15 – Динаміка охорони, невиснажливого використання та відтворення дикорослих 

рослин та грибів 

Об’єкт 

ПЗФ 

Усього ви-

дів рослин 

та грибів, 

занесених 

до Червоної 

книги Укра-

їни, од. 

Усього рослинних 

природних угрупо-

вань, занесених до 

Зеленої книги Ук-

раїни, од. 

Кількість видів рослин та грибів, зане-

сених до Червоної книги України, відт-

ворено на територіях та об’єктах ПЗФ, 

назва, од. 

Кількість популяцій 

видів рослин та гри-

бів, занесених до Че-

рвоної книги Укра-

їни, які зникли, на-

зва, од. 

1 2 3 4 5 

Ботанічний 

сад Дніп-

ровського 

національ-

ного універ-

ситету 

ім. Олеся 

Гончара 

50 - Адіантум венерін волос, Горицвіт весня-

ний, Горицвіт волзький, Бруслина карли-

кова, Асфоделіна жовта, Красавка белла-

донна, лунарія оживаюча, Родіола рожева, 

Дзвоники карпатські, Роговик Біберш-

тейна, Роговик роговиковий, Пізноцвіт 

осінній, Катран понтийський, Глід Поярко-

вої, Шафран банатський, Гвоздика гратіно-

політанська, Ясенець білий, Крупка аїзопо-

дібна, Злинка альпійська, Підсніжник білу-

ватий, Мачок жовтий, Сонцецвіт сивий, Пі-

вникі сибірські, Півники понтійські, Ялі-

вець високий, Ялівець смердючий, Білоцвіт 

весняний, Рястка Буше, Півонія кримська, 

Півонія тонколиста, Сосна кедрова, Сон ве-

ликий, Сон чорніючий, Дуб австрійський, 

Горобина берека, Клокичка периста, Ко-

вила відхилена, Ковила волосатик, Ковила 

опушенолиста, Ковила українська, Ковила 

Лесінга, Ковила пірчаста, Ковила найгар-

ніша, ковила Залеського, Бузок угорський, 

Тис ягідний, конюшина червонувата, Тюль-

пан дібровний, Тюльпан Шренка, Фіалка 

біла. 

Гвоздика грено-

бльська 

Криворізь-

кий ботаніч-

ний сад 

НАН Укра-

їни 

78 Угрупування 6 фор-

мацій: ковили шорст-

кої - Stipeta asperellae; 

ковили Лессінга - 

Stipeta lessingianae; 

ковили української - 

Stipeta ucrainicae; ко-

вили найкрасивішої - 

Stipeta pulcherrimae; 

ковили волосистої - 

Stipeta capillatae; миг-

далю низького - 

Amygdaleta nanae 

ковила шорстка; ковила Лессінга; ковила 

українська; ковила найкрасивіша; ковила 

волосиста; горицвіт весняний; горицвіт 

волзький; астрагал шерстистоквітковий; 

астрагал понтійський; повстянка дніпров-

ська (цимбохазма дніпровська); сон луч-

ний (сон чорніючий); півонія тонколиста 

- 
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Об’єкт 

ПЗФ 

Усього ви-

дів рослин 

та грибів, 

занесених 

до Червоної 

книги Укра-

їни, од. 

Усього рослинних 

природних угрупо-

вань, занесених до 

Зеленої книги Ук-

раїни, од. 

Кількість видів рослин та грибів, зане-

сених до Червоної книги України, відт-

ворено на територіях та об’єктах ПЗФ, 

назва, од. 

Кількість популяцій 

видів рослин та гри-

бів, занесених до Че-

рвоної книги Укра-

їни, які зникли, на-

зва, од. 

1 2 3 4 5 

Природний 

заповідник 

«Дніпров-

сько-Оріль-

ський» 

15  Сальвінія плаваюча, Цибуля савранська, 

Рястка Буше, Шафран сітчастий, Півники 

сибірські, Тюльпан дібровний, Плодоріжка 

болотна, Коручка болотна, Ковила дніпров-

ська, Плавун щитолистий, Сон лучний (с. 

чорніючий), Водяний горіх плаваючий, Ле-

птогіум насічений, Флокулярія Рікена, Ен-

толома смердюча  

Зозулинець шоло-

моносний. Orchis 

militaris L. Пальча-

токорінни к травне-

вий. Dactylorhiza 

majalis (Reichenb.) 

P.F.Hunt et 

Summerhayes 

Розташування зникаючих видів флори на території області наведено на рисунку 3.5.  

 
Рисунок 3.5 – Розташування «зникаючих» рослин, що занесені до Червоної книги  

Дніпропетровської області 

За сучасним зоогеографічним районуванням місце планованої діяльності розташовується в 

Західній степовій (Північночорноморській) ділянці Азово-Чорноморського району Понтійського 

округу Степової провінції Середземно-Центральноазійської підобласті.  

Карта зоогеографічного районування України наведена на рисунку 3.6 [61]. 

На території Дніпропетровської області зустрічаються 132 види тварин, занесених до Черво-

ної книги України, з них круглих черв’яків – 1, кільчастих черв’яків – 2, членистоногих – 66, хор-

дових – 63.  
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Рисунок 3.6 – Карта зоогеографічного районування України 

Також зустрічаються 29 видів тварин, що занесені до додатків Конвенції про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни і флори та перебувають під загрозою зникнення (CITES); 241 вид тва-

рин, занесені до додатків Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ іс-

нування в Європі (Бернської конвенції); 96 видів, занесені до додатків Конвенції про збереження 

мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції, CMS); 52 види, що охороняються відповідно 

до Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA); 7 видів, 

що охороняються відповідно до Угоди про збереження популяцій європейських кажанів 

(EUROBATS).  Детальна інформація наведена в таблиці 3.16 

У межах природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» охороняються види тварин, за-

несених до Червоної книги України, а також ті, що підпадають під дію міжнародних договорів. Збі-

льшення чисельності деяких охоронюваних видів тварин пов’язано як із удосконаленням  
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заходів з охорони так і з наданням статусу охорони новим видам у кожній наступній редакції Чер-

воної книги України.  

Таблиця 3.16 – Види тваринного світу, що охороняються 

Охоронний документ 2017 2018 2019 

1 2 3 4 

БЕЗХРЕБЕТНІ (INVERTEBRATA) 

Клас МАЛОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВИ (OLYGOCHAETA) 

Червона книга України, од. 1 1 1 

Додатки Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають 

під загрозою зникнення (CITES), од. 
   

Додатки Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 

Європі (Бернської конвенції), од. 
   

Додатки Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції, 

CMS), од. 
   

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), од.    

Угода про збереження популяцій європейських кажанів (EUROBATS), од.    

Клас П’ЯВКИ (HIRUDINЕА) 

Червона книга України, од. 1 1 1 

Додатки Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають 

під загрозою зникнення (CITES), од. 
   

Додатки Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 

Європі (Бернської конвенції), од. 
   

Додатки Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції, 

CMS), од. 
   

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), од.    

Угода про збереження популяцій європейських кажанів (EUROBATS), од.    

Клас БАГАТОНІЖКИ (MYRIAPODA) 

Червона книга України, од. 1 1 1 

Додатки Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають 

під загрозою зникнення (CITES), од. 
   

Додатки Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 

Європі (Бернської конвенції), од. 
   

Додатки Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції, 

CMS), од. 
   

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), од.    

Угода про збереження популяцій європейських кажанів (EUROBATS), од.    

Клас КОМАХИ (INSECTA) 

Червона книга України, од. 33 33 33 

Додатки Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають 

під загрозою зникнення (CITES), од. 
   

Додатки Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 

Європі (Бернської конвенції), од. 
6 6 6 

Додатки Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції, 

CMS), од. 
   

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), од.    

Угода про збереження популяцій європейських кажанів (EUROBATS), од.    

ХРЕБЕТНІ (VERTEBRATA) 

Клас ПРОМЕНЕПЕРІ РИБИ (ACTINOPTERYGII) 

Червона книга України, од. 7 7 7 

Додатки Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають 

під загрозою зникнення (CITES), од. 
   

Додатки Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 

Європі (Бернської конвенції), од. 
17 17 17 

Додатки Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції, 

CMS), од. 
   

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), од.    

Угода про збереження популяцій європейських кажанів (EUROBATS), од.    

Клас РЕПТИЛІЇ (REPTILIA) 

Червона книга України, од. 3 3 3 

Додатки Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають 

під загрозою зникнення (CITES), од. 
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Охоронний документ 2017 2018 2019 

1 2 3 4 

Додатки Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 

Європі (Бернської конвенції), од. 
9 9 9 

Додатки Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції, 

CMS), од. 
   

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), од.    

Угода про збереження популяцій європейських кажанів (EUROBATS), од.    

Клас АМФІБІЇ (Земноводні) (AMPHIBIA) 

Червона книга України, од.    

Додатки Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають 

під загрозою зникнення (CITES), од. 
   

Додатки Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 

Європі (Бернської конвенції), од. 
8 8 8 

Додатки Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції, 

CMS), од. 
   

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), од.    

Угода про збереження популяцій європейських кажанів (EUROBATS), од.    

Клас ПТАХИ (AVES) 

Червона книга України, од. 23 23 23 

Додатки Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають 

під загрозою зникнення (CITES), од. 
27 27 27 

Додатки Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 

Європі (Бернської конвенції), од. 
177 178 179 

Додатки Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції, 

CMS), од. 
89 89 89 

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), од. 51 51 51 

Угода про збереження популяцій європейських кажанів (EUROBATS), од.    

Клас ССАВЦІ (MAMMALIA) 

Червона книга України, од. 11 12 12 

Додатки Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають 

під загрозою зникнення (CITES), од. 
2 2 2 

Додатки Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 

Європі (Бернської конвенції), од. 
28 28 28 

Додатки Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції, 

CMS), од. 
7 7 7 

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), од.    

Угода про збереження популяцій європейських кажанів (EUROBATS), од. 7 7 7 

Як відомо, головною особливістю фауни є її динамічність, що визначається можливостями 

та історично сформованими особливостями її видів до зміни свого місця у просторі і надзвичайно 

динамічній структурі угруповань у часі. На відміну від інших груп живих організмів, тварини акти-

вно переміщуються у просторі, змінюючи своє положення відповідно до змін факторів середовища 

та змін ресурсів. Тому всі заходи і програми щодо охорони фауни повинні враховувати цю її особ-

ливість, яка виявляється як в сезонних циклах, так і в багаторічних (при тому доволі стрімких) змі-

нах ареалів, у міграціях, інвазіях, хвилях чисельності тощо. Сезонні та багаторічні зміни локальних 

угруповань вимагають розробки динамічної системи охорони біорізноманіття загалом і раритетних 

видів зокрема.  

Питання збереження біорізноманіття включені до Дніпропетровської обласної комплексної 

програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки (рішення 

Дніпропетровської облради від 21.10.2015 №680-34/VI). Аналіз багаторічних даних свідчить про те, 

що заповідний режим та заходи з охорони безумовно позитивно впливають на стан мешкання та 

перебування усіх рідкісних видів тварин на території Дніпропетровської області. 
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Територіальні особливості існування тварин оцінювали за виявленням місця розташування 

певних видів в межах регіону. Територіальний розподіл «зникаючих» видів тварин, що включені до 

Червоної книги Дніпропетровської області, представлено на карті на рисунку 3.7. 

 
Рисунок 3.7. – Розташування «зникаючих» тварин, що занесені до Червоної книги  

Дніпропетровської області 

Дніпропетровська область знаходиться в степовій зоні України і займає площу 3192,3 тис. га, 

в тому числі землі лісового фонду становлять 193,4 тис. га, із них вкриті лісовою рослинністю 82,08 

тис. га, а лісистість області – 5,6%. Наявність потужних запасів мінеральної сировини і сприятливі 

ґрунтово-кліматичні умови зумовлюють високу концентрацію промислових об’єктів і розвиток аг-

рарного сектору. У результаті більша частина земель антропогенно трансформована. В таких умо-

вах дуже складним є питання виявлення і заповідання природних територій і об’єктів.  

У Дніпропетровській області проводиться значна робота щодо розвитку і розширення запо-

відних територій. Заповідна справа розглядається як головний засіб для комплексного вирішення 

важливих екологічних проблем, таких як збереження біорізноманіття, відновлення і підтримка еко-

логічного балансу в біосфері в умовах техногенного забруднення тощо.  

Станом на 01.01.2020 мережа територій та об’єктів природно-заповідного фонду області 

складає 179 об’єктів, загальною площею 99,9 тис. га, що становить 3,13% від площі області. Із них 

32 об’єкта – загальнодержавного значення на площі 36,6 тис. га та 147 – місцевого значення на 

площі 63,3 тис. га. 

З метою розширення площі територій природоохоронного призначення, поліпшення умов 

для формування та відновлення довкілля, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття у 

2017 році рішенням Дніпропетровської обласної ради від 24.03.2017 №176-8/VII затверджено Про-

ект схеми формування екологічної мережі Дніпропетровської області.  
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Загальна площа ключових територій екомережі Дніпропетровської області складає 

798831 га, серед яких в Криворізькому районі 32 589 га, а у м. Кривий Ріг 16 813 га. 

Усі елементи екомережі утворюють єдине ціле, об’єднують ділянки природних ландшафтів 

у територіальну цілісну систему. З огляду на функції, площу, видовий склад рослинного та тварин-

ного світу в національній екологічній мережі виділяються елементи міжнародного, загальнодержа-

вного та місцевого значення. У Дніпропетровській області визначені природні регіони, природні 

ядра, природні коридори та буферні зони. 

Ядро екомережі – це цілісний природно-територіальний комплекс, в межах якого зберіга-

ється певний вид ландшафту з характерним для нього набором природних і слабо трансформованих 

екосистем, здатний до саморегуляції інформаційних та речовинно-енергетичних потоків взагалі на 

різних ієрархічних рівнях. Звісно, чим більше розміри території і чим компактніша конфігурація 

ядра, тим більше можливостей щодо саморегуляції і стабільного подальшого існування і самороз-

витку екосистем і популяцій. Однак, для різних типів екосистем, для різних видів організмів міні-

мальні необхідні розміри ядер можуть варіювати у великому діапазоні, який також може бути осо-

бливим для кожної конкретної одиниці ландшафтного районування. Функціонально ядра екомережі 

є оселищами для стабільних, повночленних популяцій аборигенних видів флори і фауни, а для ву-

зькоендемічних та дуже рідкісних видів можуть слугувати головними рефугіумами (природними 

сховищами), в яких зберігаються або повністю всі природні популяції, або принаймні їхня більша 

частина. 

Ключовими територіями екомережі можуть бути не лише значні за розмірами і цілісні при-

родно-територіальні комплекси (ядра), але також і більш фрагменговані, локальні території, в тому 

числі незначних розмірів, у межах яких зберігаються не обов’язково повночленні ландшафтні ком-

плекси, однак які відіграють роль оселиш для аборигенних видів флори та фауни, природних та 

напівгіриродних екосистем, відповідних даному ландшафту, а також (або) є естетично цінними 

ландшафтами, еталонними ділянками традиційного культурного або історичного ландшафту, ре-

презентують важливі ділянки геологічної спадщини тощо. За конфігурацією, на відміну від ядер 

екомережі в суворому (вузькому) розумінні останніх, ключові території можуть мати лінійну або 

класгерну конфігурацію, тобто це можуть бути вузькі смуги природної рослинності уздовж русел 

річок або по балках, ланцюжки невеликих озер або боліт на тлі агро ландшафті в тощо. Такі ділянки 

одночасно виконують функції як ключових територій, так і екологічних коридорів. 

Екокоридори, або сполучні території екомережі. На відміну від ключових територій та ядер 

екомережі, коридори можуть не мати чітких меж на місцевості, і на різних рівнях організації геоси-

стем – популяційно-видовому, ценогичному, ландшафтному, геохімічному, можуть маги різні фо-

рми, конфігурацію, різні межі вертикального охоплення в літосфері та атмосфері і т.д. Наприклад, 

коридори для видів птахів можуть охоплювати не лише селігебні ландшафти, але й промислові та 

техногенні зони. Екологічними коридорами для комплексу прісноводних видів організмів можуть 
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бути не лише річки і струмки, що протікають через ділянки щільної міської забудови, але й магіст-

ральні, зрошувальні або дренажні канали тощо.  

Класична інтерпретація передбачає розподіл екокоридорів на ландшафтні (достатньо ши-

рокі смуги, які охоплюють витягнуті на великі відстані ділянки, в межах яких зберігаються харак-

терні для даної місцевості сполучення ландшафтних фацій та урочищ); лінійні (вузькі і як правило 

протяжні коридори з неповноцінним спектром екосистем або представлені взагалі 1-2 типами біо-

топів, наприклад русло річки з вузькими береговими смугами в оточенні польових або урбаністич-

них ландшафтів); і коридори-містки (ланцюжки відносно близько розташованих один від одного 

острівців з природними або напівприродними екосистемами чи лише їхніми фрагментами, розріз-

нених фоновими антропогенними ландшафтами). Відстані між острівцями є не критичними для пе-

реміщення по них певних видів тварин або поширення певних видів тварин або інших організмів, 

однак ці переміщення відбуваються періодично «стрибками», «перебіжками» від ядра до ядра. 

Відновлювальні ділянки екомережі можуть трактуватися в достатньо широких межах. По суті 

це можугь будь-які антропогенно змінені або повністю трансформовані ландшафти, які однак на 

період проектування і реалізації екологічної мережі вже не використовуються за попереднім госпо-

дарським призначенням, певною мірою натуралізувалися, або принаймні процеси ренатуралізації в 

них вже намітилися з перспективою подальшої демутації екосистем до стану, наближеного до при-

родного. 

У більш віддаленій перспективі для організації збалансованих територіальних систем, в яких 

передбачається виведення з інтенсивного господарського обігу додаткових площ земель (аквато-

рій), під відновлювальні ділянки пріоритетно визначати, наприклад, розорані нині схили крутос-

хили, ділянки з засоленням ґрунтів, подовидні заглиблення на вододільних поверхнях. 

З часом, за позитивної динаміки процесів ренатуралізації екосистем, відновлювальні ділянки 

можуть змінювати статус у складі екомережі і переходити до категорії ключових територій і ядер 

так само як і до категорії екокоридорів. 

Буферні зони екомережі є бажаним але не обов’язковим структурним елементом екомережі, 

особливо на ранніх стадіях її формування, коли надзвичайно важко виділити навіть ключові тери-

торії. Такі зони створюються навколо ключових ділянок, сполучних територій, і можуть встанов-

лювалися за необхідності також і навколо відновлювальних ділянок. Буферні зони мають найбільш 

лояльний режим охорони, з можливістю використовувати їх у такі способи, які не будуть спричи-

няти до негативних наслідків у межах ключових територій, для захисту яких власно і виділяють 

буферні зони. Режим обмежень буферної зони в загальних рисах схожий на режим буферної зони 

біосферного заповідника.  

Характеристика екомережі області та окремих адміністративних одиниць наведена у табли-

цях 3.17 і 3.18 та на рисунках 3.8 та 3.9. 
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Таблиця 3.17 – Складові структурних елементів екологічної мережі 

Категорії об’єктів ПЗФ 

Об’єкти ПЗФ 

загальнодержавного зна-

чення 

загальнодержавного зна-

чення 
разом 

к
-т

ь
, 

о
д

. площа, га 

к
-т

ь
, 

о
д

. площа, га 

к
-т

ь
, 

о
д

. площа, га 

усього 

у т. ч. нада-

на в постій-

не користу-

вання 

усього 

у т. ч. нада-

на в постій-

не користу-

вання 

усього 

у т. ч. нада-

на в постій-

не користу-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Природні заповідники 1 3766,2 3766,2 -   1 3766,2 3766,2 

Регіональні ландшафтні 

парки 
- -  4 14000,1 - 4 14000,1 - 

Заказники, усього 25 32574,78 Х 81 47959,4 Х 106 80534,18 Х 

у тому числі: 

ландшафтні 16 28538,78 Х 48 38891,29 Х 63 67430,07 Х 

лісові 5 2955 Х 3 1021 Х 8 3977 Х 

ботанічні 2 332 Х 19 4710 Х 21 5042 Х 

загальнозоологічні - - Х 1 287 Х 1 287 Х 

орнітологічні 2 748 Х 3 144 Х 5 892 Х 

ентомологічні - - Х 4 462,1 Х 4 462,1 Х 

іхтіологічні - - Х 2 2422 Х 2 2422 Х 

гідрологічні - - Х 1 22 Х 1 22 Х 

Пам’ятки природи, усього 3 148 Х 50 356,9 Х 53 504,9 Х 

у тому числі: 

комплексні  1 30 Х 1 3,7 Х 2 33,7 Х 

ботанічні 1 56 Х 35 312,24 Х 36 368,24 Х 

гідрологічні - - Х 2 1,5 Х 2 1,5 Х 

геологічні 1 62 Х 12 44,5 Х 13 106,5 Х 

Заповідні урочища - - Х 3 466,4 Х 3 466,4 Х 

Ботанічні сади 2 108 - 1 27 - 3 135 - 

Дендрологічні парки - - - 1 2,8 - 1 2,8 - 

Парки-пам’ятки садовопа-

ркового мистецтва 
1 45 - 7 417,5 - 8 462,5 - 

РАЗОМ 32 36641,98 - 147 63307,13 - 179 99949,11 - 

Таблиця 3.18 – Складові структурних елементів екологічної мережі в розрізі одиниць адмі-

ністративно-територіального устрою регіону 

Одиниці адмі-

ністративно-

територіаль-

ного устрою 

Зага-

льна 

площа, 

тис. га 

Складові елементи екомережі, тис. га 

Об’єкти 

ПЗФ 

Відк-

риті 

забо-

лочені 

землі 

Прибе-

режні 

захисні 

смуги 

Ліси та 

інші лі-

совкриті 

площі 

Курортні 

та лікува-

льно-оздо-

ровчі те-

риторії 

Рекреа-

ційні те-

риторії 

Відкриті землі без 

рослинного пок-

риву або з незнач-

ним рослинним 

покривом 

Пасо-

вища, 

сіно-

жаті 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Криворізький 

район 
134,724 0,074 0,591 6,3 6,911 0,013 0,212 1,074 11,291 

м. Кривий Ріг 43,140 0,398 0,021 1,33 2,806 0,008 0,251 3,348  
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Рисунок 3.8 – Частка ключових територій екомережі у загальній площі земель по районах Дніпропетровської області 
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Рисунок 3.9 – Карта екомережі Криворізького району Дніпропетровської області 
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Відповідно до переліку наведеному на офіційному сайті облдержадміністрації у межах Кри-

ворізького району створено (оголошено) 11 об’єктів ПЗФ, а саме 3 – загальнодержавного значення, 

8 – місцевого значення. Безпосередньо у м. Кривий Ріг розташовані наступні об’єкти ПЗФ – загаль-

нодержавного значення: ботанічний сад: Криворізький ботанічний сад, геологічна пам'ятка при-

роди: скелі Мопра, місцевого значення: геологічна пам'ятка природи: 1) виходи мігматиту, мігмати-

тові скелі, 2) сланцеві скелі, виходи аркозових пісковиків, скелеватські виходи, пісковикова скеля, 

виходи амфіболітів; ландшафтний заказник: 1) Балка Північна Червона, 2) Візирка; ботанічний сад: 

дендрологічний парк; ботанічна пам'ятка природи: 1) дерево культурної груші, 2) старовинна груша 

на Карнаватці; парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва: парк ім. газети «Правда». 

Криворізький ботанічний сад – ботанічний сад в Україні, в межах Тернівського району 

м. Кривий Ріг. Ботанічний сад є об'єктом природно-заповідного фонду України загальнодержавного 

значення. Сучасна площа саду – 52,4 га. Перебуває у віданні Національної Академії наук України. 

Сад є установою, яка створена для організації творчої роботи колективу вчених і вирішення актуа-

льних проблем розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в галузі біологічної науки. 

Колекційний фонд саду налічують 665 видів і форм, 120 сортів деревних та чагарникових; 

811 квітково-декоративних видів, форм і сортів; 890 тропічних і субтропічних таксонів; 170 лікар-

ських видів; 165 рідкісних та зникаючих видів; 124 ґрунтопокривні види; 520 видів рослин природ-

ної флори. Тільки тут можна побачити занесені до Червоної книги України (61 вид), до Світового 

(13 видів) та до Європейського Червоних списків (23 види) зникаючих рослин та гербарні зразки, 

які документують флористичні знахідки. Створена національна колекція видів ковили України. 

Скелі МОДРу – один з об’єктів ПЗФ Дніпропетровської області, геологічна пам'ятка природи 

загальнодержавного значення. Скелі розташовані у Центрально-Міському районі Кривого Рогу, в 

житломасиві МОДР. Статус пам'ятки природи присвоєно Розпорядженням Ради міністрів УРСР 

№780-р. від 14 жовтня 1975 року. 

Площа пам'ятки – 62 га. Являє собою групу скель на схилі долини р. Інгульця, які є фрагме-

нтом розрізу Криворізько-Кременчуцької провінції Українського кристалічного щита. До території 

пам'ятки відносяться природні відслонення правого і лівого берегів річки Інгулець разом зі штуч-

ними оголеннями порід у затоплених дореволюційних залізорудних кар'єрах і в прорізі шосейної 

дороги (від вул. Свято-Миколаївської до вул. Прорізної), що з'єднує старий центр міста із селищем 

колишнього рудника імені МОДРу. Загальна площа скельних виходів та природних зон навколо 

скель цієї групи – близько 500 га. 

Скелеватські виходи – геологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Розташо-

вана в Інгулецькому районі міста Кривий Ріг (Дніпропетровська область), за 500 м від кар'єру 

ПГЗК, лівий берег річки Інгулець. Площа – 9 га. Статус присвоєно 1972 року. Перебуває у віданні: 

ВАТ «Південний ГЗК». 
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Криворізький дендрологічний парк – урочище «Ботанічний Сад» у Довгинцівському районі 

м. Кривий Ріг. Оголошений об'єктом природно-заповідного фонду розпорядженням представника 

Президента України від 30 грудня 1993 року, № 518 та віднесений до категорії «ботанічний сад». У 

парку зростає 500 видів дерев і чагарників. У дендропарку земноводні представлені 4 видами, пла-

зуни – лише 2 видами. Найбільш чисельні за числом видів птахи — понад 70 видів. Із ссавців трап-

ляються 19 видів. 

Червона Балка Північна – ландшафтний заказник загальнодержавного значення в Україні. 

Розташований у Тернівському районі міста Кривого Рогу. Площа заказника – 28,3 га. Оголошений 

об'єктом природно-заповідного фонду постановою РМ УРСР від 12 грудня 1983 № 49. 

Візирка – ландшафтний заказник місцевого значення в Україні. Розташована в Інгулецькому 

районі Кривого Рогу та Широківському районі, Дніпропетровська область. Оголошений об'єктом 

природно-заповідного фонду рішенням виконкому Дніпропетровської обласної ради від 28 гру-

дня 2001 № 502-19/XXIII. 

Візирка – це найбільший ландшафтний заказник на Криворіжжі. Його територія становить 

понад 121 га. Створений він був наприкінці 2001 року за ініціативою ІнГЗК і Дніпропетровського 

університету проблем природокористування та екології НАН України 

Розташований на відпрацьованих землях. Основна частина – гірничопромислові ландшафти: 

затоплені кар'єри, відвали, дренажні комунікації. Нині утворюється штучний гірсько-озерний ланд-

шафт із вторинною екосисистемою. Відвали становлять 42 га, водне дзеркало 8 га. Озеро №1 «Візи-

рка північна» – 1,98 га, озеро № 2 «Візирка північно-західна» – 3,94 га та озеро №3 «Візирка пів-

денно-західна» – 2,73 га. Збереглися залишки зональної степової рослинності з частково непоруше-

ними чорноземами (до 20,6 га). У перспективі до складу ввійдуть відвали кар'єрів № 1, 3 ІнГЗК із 

площею 107 і 141,1 га. 

На сьогодні у межах заказника зафіксовано 693 види живої природи, серед них 43 види пта-

хів, 542 комах. Тут росте 99 видів типових степових рослин. 

Дерево культурної груші (також груша з 1789 р.) – ботанічна пам'ятка природи місцевого зна-

чення в Саксаганському районі Кривого Рогу. Оголошена об'єктом природно-заповідного фонду рі-

шенням виконкому Дніпропетровської обласної ради від 17 грудня 1990 року № 469. Розташована 

за вулицею Харцизькою, 138. 

Старовинна груша на Карнаватці – ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. Пам'я-

тка природи розташована в Кривому Розі, в садибі М.Х. Кучми (вул. Шмідта, буд. 13). Статус бота-

нічної пам'ятки природи отримала в 2010 р. Площа пам'ятки – 0,015 га, висота – 13 м. Обхват 3,80 м. 

Вік близько 300 років. 

Парк імені Федора Мершавцева (до 2016 – Парк імені газети «Правда») – парк-пам'ятка са-

дово-паркового мистецтва місцевого значення. Парк розташований в м. Кривий Ріг, Центрально-

Міський район. Площа – 36,0 га, пам'ятку створено у 1972 році. Започаткований у 19-му столітті. 
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Смарагдова мережа України (англ. Emerald network) – українська частина Смарагдової ме-

режі Європи.  

Метою створення Смарагдової мережі Європи є збереження природної фауни, флори та осе-

лищ. Вона була ініційована та координується Бернською конвенцією (1979). Смарагдова мережа 

має переважно ті самі основи формування, що й «Natura 2000», але діє за межами Європейського 

Союзу, розвиваючи загальноєвропейський підхід щодо охорони типів природних оселищ. Наразі 

Європейський Союз сприяє, в тому числі фінансово, розвитку механізмів охорони природних осе-

лищ та визначенню спеціальних природоохоронних територій (ASCI) Смарагдової мережі.  

Об’єкти в межах Смарагдової мережі разом із територіями «Natura 2000» становлять ядро 

Загальноєвропейської екологічної мережі (Pan European Ecological Network (PEEN)), яка також під-

тримується Бернською конвенцією. Держави – члени Європейського Союзу виконують вимоги Бе-

рнської конвенції шляхом розвитку мережі «Natura 2000», а території особливої охорони «Natura 

2000» відповідають територіям особливого природоохоронного значення Смарагдової мережі.  

Смарагдовий об’єкт – це природна територія, на якій проживають зникаючі та цінні види 

рослин і тварин, які мають міжнародне значення і перелічені в Резолюції № 6 (1998) Бернської кон-

венції, а також містить природні середовища існування (оселища), які перелічені в Резолюції № 4 

Бернської конвенції. 

Відповідальним за розбудову Смарагдової мережі України є Міністерство захисту довкілля 

та природних ресурсів України. Дізнатись детальніше про види та об’єкти, які віднесені до Смара-

гдової мережі в Дніпропетровській області можна за посиланням http://emerald.net.ua/. 

 

– місце розташування свердловини №13652 

Рисунок 3.10 – Викопіювання з інтерактивної карти Смарагдової мережі 

http://emerald.net.ua/
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На відстані 850 м на захід від свердловини № 13652 КНП «Криворізька міська лікарня №11» 

КМР виділено об’єкт Смарагдової мережі « Middle Inhulets river valley» UA0000310. Площа, 

га: 15204.9. Кількість видів птахів: 6, кількість інших видів: 4. Кількість типів природних осе-

лищ: 12 Біогеографічний регіон: Степовий. 

Види рослин та тварин з Резолюції №6 (1998) у межах UA0000310:   

П: A073; A080; A082; A092; A131; A404;  

Р: 1149;  

Б: 1073; 

З/П: 1220; 1279.  

Види оселищ (біотопів) з Резолюції №4 (1996) у межах UA0000310:  

C1.222; C1.32; С1.33; C2.27; C2.28; С2.33; C2.34; E1.2; F3.247; Н2.6; Х18. 

Також у межах об’єкту виділяють 18 інших важливих видів флори і фауни 

3.1.9 Дані про соціально-економічний стан 

Сучасний Кривий Ріг – це велике індустріальне місто, центр Криворізького залізорудного 

басейну – найважливішої сировинної бази металургії України. Криворізький індустріальний регіон 

відіграє провідну роль в економіці України та є основною сировинною базою для розвитку чорної 

металургії, має стратегічне значення для економічної незалежності та безпеки держави. 

У загальному внутрішньому валовому продукті України частка продукції Кривого Рогу ста-

новить близько 6,4%, в експортному потенціалі країни – 7% [22]. 

Будівельний комплекс представлений організаціями різної спеціалізації: цементно-гірничим 

комбінатом, заводами з виробництва залізобетону, місцевих будматеріалів та іншими. Місто є од-

нією з трьох локацій гіганта HeidelbergCement в Україні.  

Економічний потенціал міста представляють близько 6 тисяч підприємств. Промисловість 

міста налічує 87 великих підприємств різних галузей: чорної металургії, машинобудівної, будмате-

ріалів, хімічної, поліграфічної, деревообробної, легкої, харчової тощо.   

У Криворізькому басейні розташовано 8 із 11 підприємств України з видобутку та перероб-

лення залізорудної сировини, а також підприємства з обслуговування основного виробництва. У 

Кривому Розі розташовано один із найбільших у світі металургійних комбінатів – АрселорМіттал 

Кривий Ріг, п'ять гірничозбагачувальних комбінатів, три рудоремонтні заводи. 

Єдиний у країні Криворізький суриковий завод виробляє залізний сурик, який має попит в 

Україні та за її межами. Також у місті працюють Криворізький завод гірничого обладнання та Кри-

вбасвибухпром.  

Виробництво непродовольчих товарів народного споживання в місті здійснюють понад 40 

підприємств різних форм власності, які виготовляють товари легкої промисловості культурно-по-

бутового й господарського призначення, а також будівельної групи [23].   
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Харчові продукти в місті виробляють 16 сільськогосподарських підприємств харчової й пе-

реробної промисловостей та близько 80 інших суб'єктів підприємництва [24].   

Населення станом на 1 січня 2020 року становить 619,3 тис. мешканців. З них міського насе-

лення – 99,5%, сільського – 0,5%.  

Зменшення кількості населення пояснюється як природними, так і міграційними чинниками. 

Протягом останніх років смертність була вищою, ніж народжуваність. Сальдо міграції, яка включає 

як внутрішню, так і міжнародну міграцію, було додатнім до 2006 року, але потім стало від’ємним. 

30% криворіжців молодші за 25 років [18, 26].  

Під час війни на сході України, місто почало приймати біженців з Донецької та Луганської 

областей, їх кількість сягнула 7000 [19, 20, 21, 26].  

Згідно з прогнозом, середня очікувана тривалість життя жінок у Кривому Розі зростає з 

72,6 року у 2010 до 73,6 року у 2030, а чоловіків – з 61,9 до 65,9 року. Попри більшу очікувану 

тривалість життя, вищий коефіцієнт народжуваності та покращення сальдо міграції, кількість насе-

лення зменшуватиметься й надалі старішатиме. Його чисельність стане меншою на 13% у 2030 році.  

Через місто проходять автомобільні дороги національного значення: Дніпро-Миколаїв 

(Н 11), Кропивницький-Запоріжжя (Н 23) та територіального значення: Широке-Садове (Т 0411), 

Ордо-Василівка-Кривий Ріг (Т 0434).  

Міські перевезення автомобільним транспортом здійснюють чотири автопідприємства, які 

мають власний рухомий склад, матеріально-технічну базу, та 654 приватних автоперевізників. Що-

денно на 113 маршрутах міста працюють близько 1200 автобусів різної місткості, що перевозять до 

200 тис. пасажирів[22, 26].   

Першу чергу трамвайної лінії в Кривому Розі було відкрито 1935 року. Тролейбусний рух 

відкрито 25 грудня 1957 року. Пині щодня на 21 тролейбусних маршрутах працює до 70 тролейбу-

сів, на 12 трамвайних – 50 вагонів.  

У 2012 році розпочалася інтеграція швидкісного трамвая до трамвайної мережі міста. Мет-

ротрам налічує 11 станцій, з яких 4 – підземні. Більша частина лінії збудована за стандартами мет-

рополітену, але як рухомий склад використовуються трамвайні вагони, а не потяги метро. Діють 

три маршрути: Кільцева – Майдан Праці, Кільцева – Зарічна та Кільце КМК – Зарічна. 

Сучасний Кривий Ріг є важливим залізничним вузлом. В місті розташована Криворізька ди-

рекція залізничних перевезень «Укрзалізниці», яка обслуговує п'ять напрямків та щорічно забезпе-

чує до 17% загальнодержавного обсягу всіх залізничних вантажоперевезень. Кривий Ріг-Головний 

є її основними воротами. У клієнтів дирекції такі гіганти металургійної промисловості як «Арсело-

рМіттал Кривий Ріг», «Метінвест», КЗРК, «Суха Балка», Нікопольський завод феросплавів, Ніко-

польський південнотрубний завод. Загалом добові обсяги вантажоперевезень становлять близько 

200 тис. т.[25, 26].   

Перші авіарейси з Кривого Рогу в Харків і Одесу почали виконувати ще далекого 1926 року. 
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Через півстоліття в місті був побудований аеропорт «Змичка» з ґрунтовою злітно-посадковою сму-

гою. Невеликими літаками Ан-2, Лі-2, Іл-14 і Ан-24 щорічно перевозилося близько шести тисяч 

пасажирів.  

3.1.10 Дані про історико-культурний стан 

В місті працює Криворізький міський історико-краєзнавчий музей, що зберігає природні й 

археологічні колекції, етнографічні та нумізматичні матеріали, твори образотворчого та народно-

прикладного мистецтва, фото та документальні джерела з історії Криворіжжя XIX-XX ст.  

У місті розташовано більш як два десятки православних храмів, серед найважливіших – Різ-

два Пресвятої Богородиці, Архангело-Михайлівська церква, Монастир священномученика Володи-

мира та Спасо-Преображенський собор. 

Перший пам’ятник був відкритий у 1896 році біля Гданцівського заводу. Більшість пам’яток 

розташовано на площах або в громадських парках. Основна частина пам’ятників виконані в стилі 

соціалістичного реалізму, позаяк встановлені у радянські роки. Існує десятки меморіалів та кенота-

фів, присвячених воїнам Другої світової війни. Літак Су-15 виставлений біля авіаційного клубу, Як-

40 у Національному авіаційному університеті (в якому є музей авіації), площа Визволення береже 

танк Т-34-85. Паровоз Е розташований недалеко від залізничного вокзалу. 

Історико-архітектурна карта міста наведена на рисунку 3.11 
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Рисунок 3.11 – Історико- архітектурний опорний план м. Кривий Ріг 
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Викопіювання місця планованої діяльності з історико-архітектурного опорного плану 

м. Кривий Ріг наведене на рисунку 3.12 

 

Рисунок 3.12 – Викопіювання місця планованої діяльності з карти 

3.2 Ймовірні зміни базового сценарію без здійснення планованої діяльності  

Визначення ймовірності зміни поточного стану довкілля без здійснення планованої діяльно-

сті здійснювалось методом аналізу зміни показників забруднення основних факторів навколиш-

нього середовища протягом останніх років. У зв’язку з відсутністю даних з моніторингу довкілля у 

районі планованої діяльності у даному розділі розглядається прогнозування зміни поточного стану 

навколишнього середовища Дніпропетровської області та м. Кривий Ріг. Дані про стан навколиш-

нього природного середовища наведені згідно інформації викладеній в Регіональній доповіді про 

стан навколишнього природного середовища Дніпропетровської області, у Екологічному паспорті 
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м. Кривий Ріг та у Екологічному паспорті Дніпропетровської області. 

Аналіз ймовірних змін у довкіллі без провадження планованої діяльності:  

Рельєф. Місто Кривий Ріг є індустріальним спрямованим на видобуток корисних копалин. В 

межах міста значна кількість видобувних підприємств, тому рельєф міста буде змінюватися відпо-

відно до їх діяльності.  

Атмосфера. Без провадження планової діяльності кількість викидів у атмосферу не змі-

ниться. Відмінності у розвитку стану атмосфери переважно локальні.  

Поверхневий стік. Без провадження планової діяльності кількісні та якісні показники повер-

хневих вод зазнають змін відповідно до діяльності існуючих джерел впливу.  

Підземні води. Здійснення планованої діяльності передбачає забір підземних вод водоносний 

горизонт у тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію та їх корі вивітрювання. Без прова-

дження планованої діяльності з’являється ризик потрапляння у підземні води специфічних забруд-

нюючих речовин оскільки свердловина уже існуюча.  

Ґрунтово-рослинний покрив. Без провадження планованої діяльності стан ґрунтового пок-

риву не зміниться.  

Біорізноманіття. Біота збереже незмінний простір для свого існування.  

Суспільство. Без провадження планованої діяльності соціально-економічний стан району 

планованої діяльності погіршиться. Відмова від здійснення планованої діяльності призведе до зме-

ншення кількості спеціальних лікувальних закладів в Україні, обмеження можливості лікування на-

селення у відповідному напрямку (згідно ліцензії закладу) та відповідно до погіршення його здо-

ров’я. 

Таким чином, без проведення планованої діяльності стан довкілля не зміниться, окрім збіль-

шення ризику потрапляння забруднюючих речовин у підземні води за рахунок припинення обслу-

говування свердловин та зменшення кількості спеціальних лікувальних закладів відповідного на-

прямку. 
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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 – позитивний вплив. Вода зі свердловини використовується для лікува-

льно-оздоровчих цілей. Якість води відповідає вимогам ГСТУ 42.10-02-96 «Води мінеральні ліку-

вальні. Технічні умови» за усіма показниками.  

– 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 лікарні виконані. 

– ґрунт – вплив планованої діяльності на ґрунт екологічно допустимий. Розробка родючого 

шару ґрунту не передбачається.  

– вода – вплив екологічно допустимий. Додаткове споживання води не передбачається. Збі-

льшення кількості стоків не планується. Скидання стічних вод здійснюється до каналізації міста 

згідно договору з КП «Кривбасводоканал». Потенційних джерел забруднення підземних та поверх-

невих вод від планованої діяльності не передбачається. 

– 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. Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскі-

льки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. 

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльно-

сті на навколишнє середовище, відсутні.   

– матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину – не-

гативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини 

в районі розташування планованої діяльності не зазнають впливу.  

– ландшафт – впливів не передбачається. Усі роботи з підготовки та благоустрою території 

виконані. 

– соціально-економічні умови – позитивний вплив. Здійснення планованої діяльності буде 

мати позитивний вплив через оздоровлення населення, а також на місцеву економіку через ритмічну 

цілорічну роботу підприємства, зайнятість місцевого населення, податкових надходжень, тощо.  

При реалізації альтернативного варіанту планованої діяльності ймовірні впливи на довкілля 

будуть наступними: 

– здоров’я населення – в частині надання лікувальних послуг вплив буде аналогічний прий-
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нятого варіанту планованої діяльності, при провадженні технічної альтернативи 2 погіршаться які-

сні показники повітря, зростуть шумові навантаження, тощо.  

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

аналогічний до впливу від  прийнятого варіанту планованої діяльності. 

– ґрунт – вплив планованої діяльності на ґрунт екологічно допустимий. Розробка родючого 

шару ґрунту не передбачається.  

– вода – додаткове споживання води не передбачається. Збільшення кількості стоків не пла-

нується. Скидання стічних вод здійснюється відповідно до дозволу на спеціальне водокористування  

При припиненні експлуатації водозабірної свердловини з’являється ризик забруднення під-

земних водоносних горизонтів, які розкриті свердловиною №13652. Зросте водовідбір з ділянки Ми-

ронівського родовища мінеральних радонових вод. 

– атмосферне повітря – негативний вплив. Викиди у атмосферне повітря відбуваються при 

перевезенні води з Комунального некомерційного закладу Київської обласної ради «Київська обла-

сна лікарня відновного лікування», що знаходиться у м. Миронівка Київської області, до КНП «Кри-

ворізька міська лікарня №11» КМР.  

Валовий викид забруднюючих речовин становитиме 31,2 т/рік, парникових газів – 

401,662 т/рік.  

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

вплив. Під час робота автотранспорту в повітря викидається значна кількість парникових газів, які 

негативно впливають на кліматичні умови.  

– матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину – не-

гативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної, 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. 

– соціально-економічні умови – позитивний вплив. Здійснення планованої діяльності буде 

мати позитивний вплив на місцеву економіку через ритмічну цілорічну роботу підприємства, зайня-

тість місцевого населення, створення нових робочих місць, податкових надходжень, а також через 

оздоровлення населення.  
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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 мінеральних лікувальних радонових вод КНП «Криворізька міська лікарня №11» 

КМР є діючим об’єктом. Свердловина пробурена та введена в експлуатацію у 1968 р. Підготовчі та 

будівельні роботи не проводяться, територія облаштована та повністю підготовлена до подальшої 

експлуатації водозабору. 

За результатами санітарно-екологічного обстеження ділянки водозабору та прилеглих до неї 

територій, не виявлено порушень в експлуатації свердловини та в її облаштуванні.  

З метою збереження природних властивостей наявних лікувальних ресурсів, запобігання за-

брудненню, пошкодженню та передчасному виснаженню ресурсів навколо свердловини №13652 мі-

неральних радонових вод встановлено зону санітарної охорони.  

Організація спеціальної охоронної зони навколо водозабору підземних вод здійснюється 

шляхом віддалення водозаборів на безпечну відстань від існуючих чи можливих джерел забруд-

нення, що запобігає бактеріальному (мікробному) та хімічному забрудненню води. Для діючих во-

дозаборів розрахунки проводяться з метою оцінки небезпеки забруднення підземних вод від існую-

чих або можливих джерел та попередження будівництва об’єктів в області захвату водозабору. До 

складу ЗСО входять три пояси: І пояс – пояс суворого режиму, II і III пояси – пояси обмежень. 

І пояс ЗСО включає територію розміщення водозабору і встановлюється з метою усунення 

можливості випадкового чи навмисного забруднення водоносного горизонту поблизу або через устя 

свердловини. Границя І-го поясу ЗСО встановлюється на відстані 30 м від водозабору при викори-

станні захищених підземних вод і на відстані не менше 50 м – при використанні недостатньо захи-

щених підземних вод. Допускається зменшення цих розмірів до 15 і 25 м, відповідно, при умові 

сприятливих гідрогеологічних і санітарних умов. 

ІІ пояс ЗСО призначений для захисту водоносного горизонту від мікробного забруднення. 

Основним параметром, що визначає відстань від границі ІІ-го поясу ЗСО до водозабору є розраху-

нковий час (Тм) просування мікробного забруднення з потоком підземних вод, який гарантує втрату 

життєздатності та вірулентності патогенних мікроорганізмів. Основними джерелами забруднення 

підземних вод можуть бути стічні води, поверхневі (дощові, талі води, поля фільтрації, поля зро-

шення, витоки з каналізаційних мереж і споруд, покинуті свердловини). 

ІІІ пояс ЗСО призначений для захисту підземних вод від хімічного забруднення. Розміри III 

поясу, як і ІІ-го, визначаються гідродинамічними розрахунками за умови, що хімічні забруднення, 

що потрапили у водоносний пласт за його межами, або не досягнуть водозабору, рухаючись з підзе-

мними водами поза областю живлення, або досягнуть водозабір не раніше розрахункового часу Тх 

(25 років або 10 000 діб), припускаючи, що хімічне забруднення потрапляє безпосередньо у  
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водоносний горизонт. 

Джерелами хімічного забруднення підземних вод є неочищені виробничі стічні води, фільт-

рація з накопичувачів та інших технічних водоймищ і споруд, що збирають виробничі відходи та 

стоки, забруднений поверхневий стік з міських і сільськогосподарських територій, склади хімічних 

добрив. При розрахунку ЗСО приймається умова, що в підземних водах хімічні забруднення не ро-

зкладаються і не трансформуються, тому разом з потоком підземних вод вони можуть поширюва-

тися на значні відстані. 

Для водозабору КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР Криворізькою КГП КП «Пів-

денукргеологія» був складений Проект зони санітарної охорони водозабору (ЗСО) свердловин 

№13652 і узгоджений Криворізькою міською санітарно-епідеміологічною станцією (додаток Н). 

Водолікарня, що функціонує на базі родовища радонових вод, була побудована раніше за-

твердження експлуатаційних запасів мінеральних вод, в зв’язку з чим на ділянці розташування све-

рдловини знаходяться об’єкти, які не мають безпосереднього відношення до водозабірних споруд 

(овочесховище, їдальня та котельна).  

Згідно з «Картою природної захищеності підземних вод Української РСР, Дніпропетровська 

область, масштаб 1:200 000» [4], підземні води горизонту у тріщинуватій зоні кристалічних порід 

докембрію та їх корі вивітрювання, що каптується свердловиною ділянки «Криворізька міська ліка-

рня №11» Криворізького родовища відносяться до незахищених. 

З метою надійного захисту продуктивного водоносного горизонту від можливого забруд-

нення в процесі експлуатації виконана обсадка свердловини із затрубною цементацією та гермети-

зація устя свердловини. Це дає змогу надійно перекрити нестійкі породи та забезпечити ізоляцію 

продуктивного водоносного горизонту від проникнення підземних вод з вищезалягаючих водонос-

них горизонтів і можливого потрапляння забруднення з поверхні землі. 

Затверджені межі І-го поясу ЗСО свердловин зменшені з 30 м (як це передбачено норматив-

ними документами для даних умов природної захищеності водоносного горизонту від поверхневого 

забруднення та техногенного навантаження території) до 15 м. Межа І-го поясу ЗСО свердловини 

огороджена парканом, спланована і зацементована, доступ сторонніх осіб виключений.  

Схема першого поясу ЗСО водозабору наведена на рисунку 5.1 

Межі другого поясу були розраховані на підставі гідродинамічних розрахунків з урахуван-

ням експертних висновків з захопленням всієї області живлення водозабору. 

Розташування границь II і III поясів ЗСО визначається гідродинамічними розрахунками, ви-

ходячи з умови, що, якщо за межами границь у водоносний горизонт надійдуть забруднення, то 

вони не досягнуть водозабору раніше розрахункового часу. 
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Рисунок 5.1 – Схема першого поясу ЗСО водозабору  
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Для розрахунку ЗСО прийнята схема одношарового безмежного ізольованого напірного пла-

ста. Найбільш раціональним для розрахунків в даному випадку є застосування формули для басейну 

підземних вод. При відсутності достовірних даних стосовно інтервалів водоприпливу до свердло-

вини приймається, що водовмісними є аркозові пісковики в інтервалі 15,8-41,4 м потужністю 25,6 м. 

Для розрахунку ІІ поясу ЗСО час виживання хвороботворних організмів (Тм), зони прийня-

тий рівним 400 діб. 

Радіус ІІ поясу ЗСО розраховується за формулою: 

R = √
Q ∙ T

π ∙ m ∙ na
  ,                                                      (5.1) 

де: R – радіус кола, що дорівнює області захвату водозабору в ізольованому пласті, м; 

Q – прогнозний дебіт свердловини, м3/добу; 

Т – розрахунковий час для обґрунтування границь другого або третього поясів ЗСО, 

доби; 

m – потужність водоносного горизонту згідно з геолого-технічними розрізами сверд-

ловин, м; 

na – активна пористість порід водоносного горизонту, частки од. 

R = √
92,16 ∙ 400

3,14 ∙ 25,6 ∙ 0,05
= 95 м. 

Розмір третього поясу для свердловин становитиме:  

R = √
92,16 ∙ 10 000

3,14 ∙ 25,6 ∙ 0,05
= 479 м. 

Згідно даних протоколу №3843 засідання Української територіальної комісії по запасах ко-

рисних копалин від 07.12.1977 р. третя зона санітарної охорони не встановлюється в зв’язку з тим, 

що розвідане родовище знаходиться в забудованій частині міста. 

Схема ІІ та ІІ поясів ЗСО водозабору наведена на рисунку 5.2. 

Площа, в межах якої розташована міська лікарня №11 та прилегла до неї територія житлового 

селища ПГЗК каналізована, промислові та будь які інші виробництва, що активно чи пасивно впли-

вають на екологічний стан навколишнього середовища взагалі і геологічного середовища зокрема, 

відсутні. Слід зазначити, що на протязі багаторічного періоду експлуатації водозабору ознак хіміч-

ного або бактеріального забруднення підземних вод не зафіксовано. 

За результатами геолого-екологічних досліджень Криворізького басейну [13, 14, 15] терито-

рія, в межах якої розташовано об’єкт досліджень, за станом геологічного середовиша відноситься 

до помірно-небезпечної, тобто в регіональному плані сприятлива для розташування лікувального 

закладу. 
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Рисунок 5.2 – Схема ІІ та ІІІ поясів ЗСО свердловини №13652 
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За результатами літохімічного випробування ґрунтів, яке було виконане у відповідності до 

вимог, що існують на прилеглій до водозабору території та лабораторних досліджень в процесі робіт 

з переоцінки запасів нових вод встановлено, що токсичні елементи знаходяться у концентраціях 

менших в порівнянні з встановленими ГДК [12]. За значеними концентрацій хімічних елементів 

геохімічний стан ґрунтів оцінюється, як задовільний згідно критеріїв оцінки екологічного стану 

[17]. Родовище підготовлено для подальшого промислового використання. 

Підприємство дотримається правового режиму зон санітарної охорони, а саме: 

Правовий режим першого поясу ЗСО 

1) здійснюється:  

- планування, огородження, озеленення та монтування охоронної сигналізації;  

- відведення стічних вод за межі цього поясу; 

- каналізування будівель з відведенням стічних вод у найближчу систему побутової чи про-

мислової каналізації або на місцеві очисні споруди, розміщені на території другого поясу ЗСО.  

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 будівницт-

вом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та мереж;  

- скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби; 

- проведення головної рубки лісу.  

Правовий режим другого поясу ЗСО 

1) здійснюється: 

– регулювання відведення територій під забудову населених пунктів, спорудження лікува-

льно-профілактичних та оздоровчих закладів, промислових і сільськогосподарських об’єктів, а та-

кож внесення можливих змін у технологію виробництва промислових підприємств, пов’язаного з 

ризиком забруднення підземних вод стічними водами;  

– благоустрій промислових і сільськогосподарських об’єктів, населених пунктів та окремих 

будівель, їх централізоване водопостачання, каналізування, відведення забруднених поверхневих 

вод тощо; 

– регулювання будівництва нових свердловин; 

виявлення, тампонування (або відновлення) всіх старих, недіючих, дефектних або неправи-

льно експлуатованих свердловин та шахтних колодязів, які створюють небезпеку забруднення ви-

користовуваного водоносного горизонту.  

2) забороняється:  

– забруднення територій сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими 

відходами;  



 

74 

– 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, наземних полів фільтрації, гноєсховищ, силос-

них траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, 

які створюють небезпеку мікробного забруднення джерел водопостачання; 

– закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне складування 

твердих відходів та розробка надр землі;  

– зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів;  

– проведення головної рубки лісу.  

Правовий режим третього поясу ЗСО 

1) здійснюється:  

– буріння нових свердловин та проведення нового будівництва за обов’язковим погоджен-

ням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби і геології на місцях; 

– виявлення, тампонування (або відновлення) старих, недіючих, свердловин та таких, які не-

правильно експлуатуються, що створюють небезпеку забруднення використовуваного водоносного 

горизонту.  

2) забороняється:  

– розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і мінера-

льних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, що 

створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод; 

– закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх захоронення, 

підземного складування твердих відходів і розробки надр землі, що може призвести до забруднення 

водоносного горизонту.  

У разі припинення діяльності водолікарні свердловина водозабору передається на баланс ін-

шому водокористувачеві або тампонується у відповідності до розробленого та затвердженого згідно 

законодавства Проекту тампонажу свердловини. 

Нераціональне використання водних ресурсів призведе до зниження рівня підземних вод. 

Для розрахунку можливого зниження рівня вод для родовища у ході проведення геолого-економіч-

ної оцінки були проведені дослідно-фільтраційні роботи виконані в період з жовтня 2013 року по 

вересень 2014 року та враховуються результати дослідно-промислової розробки свердловини.  

Визначення прогнозного зниження рівня води у свердловині №13652 здійснювалось на роз-

рахунковий термін експлуатації (104 діб ≈ 25 років) для умов необмеженого в плані пласта, що за-

безпечить суттєвий інженерний «запас міцності». 

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

ження рівня води виконаний гідродинамічним методом. 
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В умовах схеми необмеженого в плані пласта розрахункове зниження рівня води у свердло-

вині на прогнозний термін експлуатації визначається за формулою [65, 66, 67]: 

Sр. ∙ ∙

∙ ∙
ξ)  

де: Q = 92,0 м3/добу – дебіт свердловини, що відповідає кількості експлуатаційних запа-

сів; 

 = 9,5 м2/добу – коефіцієнт водопровідності ділянки родовища; 

 =2 104 м2/добу – коефіцієнт п’єзопровідності ділянки родовища; 

 = 10 000 діб – прогнозний термін експлуатації водозабору; 

 =0,126 м – радіус робочої частини фільтрової колони свердловини; 

ξ =4,5 – фільтраційний опір від недосконалості свердловини. 

Sр. ∙ ∙ 9,5

∙ 2 ∙ 104 ∙ 104

4,5) = 22,0 м  

Враховуючи, що гідрогеологічна роль тектонічних порушень на площі родовища спеціально 

не вивчалась, на стадії детальної розвідки при оцінці можливого зниження рівня мінеральних радо-

нових вод аналітичним методом, була використана і гідродинамічна схема напівобмеженого пласту, 

при цьому відстані від водозабору до найближчої границі другого роду приймалася такою, що до-

рівнює 500 м. З метою підвищення «запасів міцності» приводиться відповідний розрахунок. 

Sр. ∙ ∙

∙ ∙

∙
ξ)  

де:  р = 1000 м – подвоєна відстань від свердловини до границі ІІ роду; 

Sр. ∙ ∙ 9,5

∙ 2 ∙ 104 ∙ 104

∙
4,5) = 30,17 м  

Розкрита потужність обводнених кристалічних порід становить 148,2 м. величина допусти-

мого зниження рівня підземних вод при експлуатації складає половину потужності водоносного го-

ризонту та дорівнює 74,1 м. 

Таким чином, розрахункове зниження рівня навіть у найбільш «важких» умовах значно 

менше допустимого зниження (74,1 м), тобто не відбувається осушення водоносного горизонту. 

Глибина залягання динамічного рівня, що відповідає сумі статичного рівня та розрахункового зни-

ження у найбільш «важких» умовах дорівнює:  

4,4+30,14=34,57 м. 

5.2 Використання у процесі провадження планованої діяльності природних ресурсів, зо-

крема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття 

Водозабір діяльність КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР є діючим об’єктом. Ви-

лучення земельних ділянок не потребується. Територія водозабору облаштована та повністю  
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підготовлена до експлуатації підприємством. Використання ґрунтів не потребується.  

Експлуатація водозабору передбачає забір, транспортування та використання води для ліку-

вальних потреб водолікарні. Забір мінеральних лікувальних радонових вод здійснюється в межах 

лімітів, встановлених дозволом на спеціальне водокористування від 22.08.2018 р. №403/ДП/49д-18, 

у кількості 42,0 м3/добу (12,73 тис. м3/рік). 

Згідно протоколу ДКЗ №3288 від 18.12.2014 р. запаси ділянки «Криворізька міська лікарня 

№11» Криворізького родовища становлять 92,0 м3/добу. Потреба у воді не перевищує затверджених 

запасів. 

Водозабір з ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького родовища повністю 

задовольняє потребу лікарні у воді.  

Здійснення планованої діяльності не передбачає використання біорізноманіття та не створює 

вплив на нього. 

5.3. Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, світлове, теплове та 

радіаційне забрудненням, випромінення та інші фактори впливу, а також здійснення операцій 

у сфері поводження з відходами 

Викиди забруднюючих речовин 

Забір мінеральних лікувальних радонових вод з ділянки «Криворізька міська лікарня №11» 

Криворізького 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 раптово, без певної закономірності, на обмеженій 

ділянці і є екологічно допустимим.  

Скиди забруднюючих речовин 

Здійснення планованої діяльності передбачає забір мінеральних радонових підземних вод 

для забезпечення лікувальних потреб лікарні. Після використання вода потрапляє у каналізаційну 

мережу міста. 

Під час експлуатації водозабору у воду не потрапляють забруднюючі речовини. 

Світлове та теплове забруднення 

Експлуатація водозабірних свердловин у відповідності з технологічними режимами не ство-

рює світлового та теплового забруднення довкілля.  

Шумове та вібраційне забруднення 

Для здійснення планованої діяльності свердловина №13652 обладнана глибинним насосом 

та лічильником води. Все обладнання встановлене на водозаборі заводського типу з визначеними 

шумовими та вібраційними характеристиками. Обладнання справне та працює відповідно до техні-

чного паспорту. Шумові та вібраційні характеристики знаходяться у межах встановлених заводсь-

кими випробуваннями.  
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Рівень шуму напряму залежить від досконалості конструкції як самого свердловинного на-

сосу так і від інших елементів водопостачання. Оскільки на водозаборі насоси розташовані глибоко 

під землею і перекриті шаром води, тому вони працюють практично безшумно і не створюють шу-

мового впливу на прилеглі території. 

Значення нормативних граничнодопустимих еквівалентних і максимальних рівнів шуму зна-

ходяться в межах, що затверджені згідно ДБН Б.2.2-12:2018 та ДСП 173-96 (таблиця 5.1).  

Таблиця 5.1 – Нормативні граничнодопустимі рівні шуму 

Призначення території 
L.А екв. L.А. max 

день ніч день ніч 

1 2 3 4 5 

Території, що безпосередньо прилягають до будівель лікарень, санаторіїв 45,0 35,0 60,0 50,0 

Майданчики відпочинку на території лікарень та санаторіїв 350 - 50,0 - 

Під час експлуатації водозабору скарг від населення не надходило. 

Під час експлуатації водозабору обладнання буде створювати незначний, довготривалий, по-

стійний шумовий ефект, на незначну відстань від свердловини. 

Радіаційне забруднення та випромінення 

Планована діяльність не створює радіаційного забруднення та випромінення. 

Для забезпечення радіаційної безпеки необхідно здійснювати радіаційний контроль на від-

повідність води вимогам положень ISO 13164-2:2013 контроль вмісту радону у підземній воді – 2 

рази на рік. Концентрація радону мають відповідати вимогам довідки про кондиції (додаток Д). 

Операції у сфері поводження з відходами 

Планована діяльність – видобування мінеральних лікувальних радонових вод ділянки «Кри-

ворізька міська лікарня №11» Криворізького родовища, не є джерелом постійного утворення відхо-

дів. Відходи можуть виникати під час ремонту обладнання або його заміни.  

Всі відходи тимчасово зберігаються у відведених для цього місцях, сортуються і згодом пе-

редаються спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів (додаток Т).  

На території об’єкту здійснюється лише тимчасове зберігання відходів, після чого відходи 

передаються згідно договорів спеціалізованим організаціям. Тимчасове зберігання відходів здійс-

нюється згідно Закону України «Про відходи». Відходи в міру їх накопичення збирають у тару і 

залишають на відведених місцях для подальшого перевезення на об’єкти утилізації, місця знешко-

дження або захоронення. При обслуговуванні експлуатаційних свердловин підприємства утворю-

ються виключно відходи IV класу небезпеки, а саме металобрухт (зношене обладнання) та ТПВ. 

Передбачається допустимий вплив на довкілля зумовлений операціями у сфері поводження 

з відходами.  
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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 регулярно проводиться конт-

роль якості води зі свердловини. Мінеральні лікувальні радонові води ділянки «Криворізька міська 

лікарня №11» Криворізького родовища не застосовуються для внутрішнього використання, тому 

ризики для здоров’я пацієнтів та медичного персоналу від використання води відсутні. 

Якість підземних вод водозабору КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР повністю ві-

дповідає вимогам ГСТУ 42.10-02-96 «Води мінеральні лікувальні. Технічні умови». 

Для недопущення забруднення підземних вод хімічними та бактеріологічними забруднюва-

чами встановлені зони санітарної охорони водозабору. Підприємство дотримується вимог та здійс-

нює спеціальні водоохоронні заходи, що виключають можливість надходження забруднення до во-

дозабірних споруд у експлуатаційні водоносні горизонти водозабору. 

Планована діяльність не створює ризиків для об’єктів культурної спадщини. 

Все обладнання встановлене на водозаборі заводського типу. Обладнання справне та працює 

відповідно до технічного паспорту. В рамках попередження виникнення аварійних ситуацій на во-

дозаборі проводиться огляд обладнання, його 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 

Під кумулятивними впливами розуміється сукупність впливів від реалізації планованої дія-

льності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому видів людської діяльно-

сті, які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє середо-

вище або соціально-економічні умови, і які б не виявилися в разі відсутності інших видів діяльності, 

крім самої планованої діяльності. Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми ок-

ремими діями факторів, які, працюючи разом протягом тривалого періоду часу поступово накопи-

чуючись, підсумовуючись згодом в одному і тому ж районі, можуть викликати значні наслідки. 

Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив або інші фізичні або 

хімічні впливи на екосистему протягом часу перевершують її можливість їх асиміляції або транс-

формації. 

Кривий Ріг промислове місто з великою кількістю родовищ корисних копалин. Розташування 

найближчих родовищ корисних копалин згідно Публічної кадастрової карти наведено на рисунку 

5.3.  

Проте, на території міста відсутні родовища мінеральних радонових вод, крім ділянки «Кри-

ворізька міська лікарня №11» Криворізького родовища. Єдиним родовищем, що видобуває підземні 

води, є ділянка Криворізька Криворізького родовища (рисунок 5.4). Родовище представлене міне-

ральними водами без специфічних компонентів та властивостей малої мінералізації. Наразі родо-

вище не використовується.  
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Рисунок 5.3 – Викопіювання місця планованої діяльності з Публічної кадастрової карти 

 

Рисунок 5.4 – Викопіювання місця планованої діяльності з Інтерактивної карти спецдозволів,  

аукціонних ділянок, УРП 
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Судячи з вищенаведеного, в місці планованої діяльності відсутні об’єкти, що можуть чинити 

кумулятивний вплив. 

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 експлу-

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

умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середо-

вище, відсутні. 

5.7 Технологія і речовини, що використовуються 

Водовідбір здійснюється з експлуатаційної свердловини №13652, що каптує водоносний го-

ризонт у тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію та їх корі вивітрювання.  

Технологічний процес водозабору КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР здійсню-

ється наступним чином: 

- радонова вода підіймається зі свердловини №13652 за допомогою глибинного насосу типу 

GRUNDFOS SQ 5-70, керування яким відбувається в приміщенні радонового відділення на пульті, 

поступає до радоноводу діаметром 80 мм довжиною 80 см, який обладнаний лічильником Sensus, 

далі переходить до трубопроводу підземної прокладки діаметром 110 мм довжиною 71 м до входу 

в будівлю; 

- при вході в будівлю радонового відділення проводиться облік відкачаної води за допомо-

гою електромагнітного лічильника SKS-3; 

- далі вода підіймається на висоту 7 м та потрапляє до 2-х резервуарів, ємністю 6 м3 кожен, 

які знаходяться на 3-му технологічному поверсі будівлі радонового відділення; 

- звідти частина води потрапляє до бойлерів з метою підігріву до температури близько 60-

70°С, з подальшою подачею до ванного відділення, а частина потрапляє до ванного відділення та 

використовується для приготування ванн та розбавлення гарячої радонової води до необхідної тем-

ператури (37-38°С); 

- при зниженні рівня води в резервуарах включення насосу відбувається автоматично або за 

допомогою кнопки на пульті. Відбір води відбувається відповідно до потреб водолікарні (кількості 

пацієнтів, які проходять бальнеолікування); 

- після закінчення робочого дня проводиться скид залишків радонової води з резервуарів в 

централізовану мережу водовідведення. 

В процесі здійснення планованої діяльності (видобування мінеральних лікувальних радоно-

вих вод з ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького родовища) не використову-

ються будь-які речовини. Для недопущення потрапляння забруднень у свердловини водозабору та 

у питні підземні води підприємством облаштовані пояси ЗСО та проводиться постійний контроль 

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 природного середо-

вища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення задач раціонального 

природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.  

На сучасному етапі розвитку біосфери екологічне прогнозування повинне здійснюватися на 

усіх рівнях (від глобального до локального) постійно. 

Досвід проведення прогнозних досліджень в різних сферах громадського життя, науки і тех-

ніки дозволив виявити ряд методів, які можуть ефективно застосовуватися для прогнозування роз-

витку екологічної ситуації. Будь-яка типова методика прогнозування включає такі необхідні елеме-

нти, як виконання передпрогнозної орієнтації (визначення предмета, цілей, завдань і періоду попе-

редження); створення передпрогнозного фону (збір і аналіз даних в інтервалі ретроспекції): форму-

вання початкової базової моделі і конструювання пошукової моделі, її верифікація, а при необхід-

ності уточнення (коригування), підготовка, обґрунтування і ухвалення необхідних рішень. 

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 визначені 

майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.  

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поп-

равками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.  

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.  

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити 

висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціа-

лізованому 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 тери-

торії чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосо-

вно 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 розвитку у прогнозованому періоді. 

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної 

або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосеред-

кованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно ви-

явити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з’ясувати їх співвідношення з прогнозованим 
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явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.  

Метод економічного прогнозування (економічний аналіз) полягає в тому, що який небудь 

економічний процес або явище, що мають місце на підприємстві, розчленовуються на частини, після 

чого виявляється вплив і взаємозв’язок цих частин на хід і розвиток процесу, а також один на од-

ного. За допомогою аналізу можна розкрити сутність такого процесу, а також визначити закономі-

рності його зміни в майбутньому, всебічно оцінити шляхи досягнення поставлених цілей. Оскільки 

економічний аналіз – це невід’ємна частина і один з елементів логіки прогнозування, він повинен 

здійснюватися на макро-, мезо- і мікрорівнях. Використовується при плануванні виробництва на 

підприємстві.  

Балансовий метод. Даний метод заснований на розробці балансів, які являють собою систему 

показників, де перша частина, що характеризує ресурси за джерелами їх надходження, дорівнює 

другий, що відображає розподіл їх по всіх напрямками витрат.  

За допомогою балансового методу втілюється в життя принцип пропорційності і збалансова-

ності, який застосовується при розробці прогнозів. Його суть полягає в ув’язці потреб підприємства 

в різних видах сировинних, матеріальних, фінансових і трудових ресурсах з можливостями вироб-

ництва продукту і джерелами ресурсів. Таким чином, система балансів, яку використовують у про-

гнозуванні, включає: фінансові, матеріальні та трудові баланси. У кожну з даних груп входить ще 

ряд балансів.  

Нормативний метод – один з основних методів прогнозування. Його сутність полягає в тех-

ніко-економічних обґрунтуваннях прогнозів з використанням нормативів і норм. Останні застосо-

вуються при розрахунку потреби в ресурсах, а також показників їх використання.  

Програмно-цільовий метод (ПЦМ). У порівнянні з іншими методами даний метод є порів-

няно новим і недостатньо розробленим. Він почав широко застосовуватися тільки в останні роки. 

ПЦМ тісно пов’язаний з уже розглянутими методами і передбачає розробку прогнозу починаючи з 

оцінки підсумкових потреб на підставі цілей розвитку підприємства при подальшому визначенні та 

пошуку ефективних засобів і шляхів їх досягнення, а також ресурсного забезпечення.  

Суть ПЦМ полягає у визначенні основних цілей розвитку підприємства, розробки взаємо-

пов’язаних заходів з їх досягнення в заздалегідь визначені терміни при збалансованому забезпеченні 

ресурсами, а також з урахуванням ефективного їх використання.  

Окрім прогнозування, ПМЦ застосовується при створенні комплексних цільових програм, 

які є документом, де відображені мета і комплекс виробничих, організаційно-господарських, соціа-

льних та інших заходів і завдань, пов’язаних за виконавцям, строків здійснення і ресурсам. 

Для прогнозування впливу на довкілля планованої діяльності було виконано аналіз стану 

компонентів навколишнього середовища території ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Кри-

ворізького родовища мінеральних лікувальних радонових вод, та території яка може зазнати впливу 

від планованої діяльності.  
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В ході цієї роботи, було виконано ряд аналітичних, розрахункових, експертних, експеримен-

тальних і модельних досліджень та використані дані уповноважених установ, а саме:  

- візуальне обстеження території родовища, та території яка може зазнати впливу планованої 

діяльності;  

- оцінка картографічних матеріалів та космознімків;  

- експертна оцінка – врахування думок кваліфікованих фахівців та спеціалістів;  

- дані щодо об’єктів природної та культурної спадщини в районі розташування планованої 

діяльності;  

- дані щодо поверхневих водних об’єктів в районі розташування планованої діяльності;  

- дані щодо кліматичної і метеорологічної характеристики в районі розташування планованої 

діяльності;  

- розрахунковий гідродинамічний метод;  

- лабораторні дослідження;  

- вивчення досвіду розробки аналогічних родовищ;  

- матеріали геолого-економічного оцінки ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криво-

різького родовища підземних вод.   

Вимоги до параметризованих показників звірялись з наявними державними стандартами та 

санітарними нормами (наприклад, ДБН, ДСП, ISO, ГСУ) або з наявною на сьогоднішній день пози-

тивною практикою.  

Вміст хімічних компонентів та показників якості підземних мінеральних радонових вод во-

дозабору встановлені за даними лабораторних аналізів виконаних ЦЛ КП «Південукргеологія», 

ДУ «УкрНДІ МРтаК МОЗ України», ВСП «Криворізький МВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ 

МОЗ України» та Випробувальною лабораторією ТОВ «ЦРЕМ». Сертифікати лабораторій, що по-

водили дослідження наведені у додатку К. 
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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 проведення робіт регла-

ментуються відповідними нормативно-правовими актами та нормативним документам:  

 Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;  

 Кодекс України про надра; 

 Водний кодекс України; 

 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

 інші нормативні документи. 

Контроль за виконанням цих заходів здійснюється органами Держпраці, Державною служ-

бою геології та надр України та їх територіальними органами, а також іншими спеціально уповно-

важеними органами в сфері охорони довкілля. 

Охорона поверхневих і підземних вод повинна проводитись шляхом реалізації заходів з не-

допущення їх забруднення й виснаження під час експлуатації водозабору.  

Для недопущення забруднення підземних вод для водозабору були розроблені та облашто-

вані зони санітарної охорони. 

Вимоги до правого режиму ЗСО водозаборів підземних джерел регламентовані Постановою 

КМУ від 18.12.1998 р. і передбачають для окремих видів господарської діяльності або безумовну 

заборону, або регулювання та отриманням особливого санітарного режиму і норм екологічної без-

пеки. 

Керуючись зазначеними нормами, КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР виконує во-

доохоронні заходи в зонах санітарної охорони водозабору ділянки «Криворізька міська лікарня 

№11» Криворізького родовища, наведені у таблиці 7.1: 

Таблиця 7.1 – Перелік заходів у встановлених ЗСО водозабору з ділянки «Криворізька мі-

ська лікарня №11» Криворізького родовища 

№ Найменування заходу Термін ви-

конання 

1 2 3 

Заходи в межах першого поясу ЗСО 

1 Заборона здійснення будівельних робіт, у тому числі будівництва трубопроводів різноманітного 

призначення за винятком трубопроводів, що обслуговують водозабірні споруди. 

Постійно 

2 Забезпечений постійний контроль за санітарним станом території ЗСО, режимом безаварійної екс-

плуатації систем водо- і теплопостачання, каналізації підприємства, водовідведенням талих і до-

щових вод за межі ЗСО. 

Постійно 

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

4 Забезпечений повний контроль технічного стану і експлуатаційних параметрів (у тому числі герме-

тичність устя, цілісність обсадних труб та цементації затрубного простору) свердловини. При вияв-

ленні значних відхилень від будівельних експлуатаційних характеристик та порушенні технічного 

стану свердловини – виконується її капітальний ремонт або санітарно-технічний тампонаж. 

Щорічно 
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№ Найменування заходу Термін ви-

конання 

1 2 3 

Заходи в межах другого і першого поясу ЗСО 

1 Регулювання усіх видів будівництва та їх централізоване водопостачання, каналізування, відве-

дення забруднених поверхневих вод, тощо. 

Постійно 

2 Контроль за розміщенням складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних до-

брив, накопичувачів, шламосховищ та інших об’єктів, які створюють небезпеку хімічного забруд-

нення джерел водопостачання. 

Постійно 

3 Заборона розміщення на території поясів ЗСО об’єктів нового будівництва, реконструкції об'єктів 

цивільного і промислового призначення без відповідних дозвільних документів і заходів щодо не-

допущення хімічного і іншого забруднення підземних вод, застосування екологічно безпечних ма-

теріалів 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 діля-

нок. 

Постійно 

6 Здійснювати нагляд за тампонуванням (або відновленням) всіх старих, недіючих, дефектних або 

неправильно експлуатованих свердловин та шахтних колодязів, які створюють небезпеку забруд-

нення водоносних горизонтів, що використовуються. 

Постійно 

7 Регулювання будівництва нових свердловин Постійно 

Обов’язковими умовами експлуатації водозабору є регулярний контроль щодо здійснення 

гідрогеологічних режимних спостережень та їх автоматизація. 

В процесі експлуатації водозабору має бути організовано спостереження та контроль за на-

ступними показниками: 

– за положенням динамічного рівня води в свердловині, періодичність заміру рівня в сверд-

ловині – щоденно (у робочі дні). Зафіксовані значення статичного та динамічного рівнів фіксуються 

в журналі режимних спостережень. Визначення рівнів проводиться для попередження і своєчасно-

го реагування на зміну рівнів, що дасть змогу не допустити виснаження водоносних горизонтів. 

– за величиною водовідбору за водолічильником – щоденно (у робочі дні). Значення вели-

чини водовідбору фіксуються у журналі обліку водоспоживання на підприємстві. Після запуску ав-

томатизованої системи обліку підземних вод дані будуть заноситься до особистого кабінету надро-

користувача.  Облік водовідбору проводиться з метою недопущення перевищення ліміту водовід-

бору встановленого дозволом на спеціальне водокористування та для оплати за водокористування; 

– контроль за якістю води здійснюється за хімічними та органолептичними показниками згі-

дно ГСТУ 42.10-02-96 для виявлення і попередження забруднення чи інших змін якості підземних 

вод: 

– відбір проб на хімічний та мікробіологічний аналіз у відомчій лабораторії – 1 раз на 

квартал, відповідно до переліку компонентів зазначених в довідці про кондиції № 970 від 

16.12.2014 року та медичному бальнеологічному висновку № 420 від 25.03.2014 року (текс-

товий додаток Г, Д); 

– відбір проб на хімічний аналіз для зовнішнього контролю – 1 раз на рік; 

– контроль вмісту радону у підземній воді – 2 рази на рік; 

Обов’язкове дотримання лімітів та умов спеціального водокористування встановлених у ді-

ючому Дозволі на спеціальне водокористування.  
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В межах ЗСО забороняється розробка надр, якщо ця розробка впливатиме на якість підзем-

них вод.  

КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР утримує експлуатаційну свердловину та зону 

санітарної охорони в належному санітарному стані та дотримується режиму, визначеного вимогами 

чинного законодавства [9].  

Для попередження негативного впливу в процесі експлуатації родовища підземних вод за-

безпечується герметичність системи збору й транспортування води, з метою виключення її нераці-

онального використання.  

КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР в процесі експлуатації водозабору зобов’яза-

ний раціонально використовувати воду, регулювати режим роботи свердловини, своєчасно прово-

дити планові, профілактичні та капітальні ремонти, усувати аварії, вживати заходи з попередження 

можливого забруднення водоносного комплексу, не допускати нанесення збитків природно-госпо-

дарським об’єктам, вести облік витрат води та електроенергії. 

У склад технічного обслуговування підземних водозаборів входять роботи з контролю за де-

бітом, п’єзометричним та динамічним рівнями води у свердловинах, за справністю та герметичні-

стю оголовків; визначення енергетичних параметрів водопідйомників (опору електрообмоток, на-

вантажень електродвигунів, напорів насосу та ін.).  

Відповідно до правил технічної експлуатації насосного обладнання передбачаються наступні 

вимоги безпечної експлуатації електричного насосного обладнання: 

 щомісячний вимір опору ізоляції системи «кабель-електродвигун», що має бути не нижчим 

за 0,5 Ом; 

 контроль критичного показника сили струму електричного двигуна насосу; 

 щомісячний огляд, підчищення і підтяжка кріплення електричних елементів з’єднання ста-

нції управління тощо. 

Включення насосу відбувається після його правильного з’єднання і занурення у рідину. За-

пуск виконується із закритим приблизно на 1/3 випускним клапаном. Якщо у воді присутні домішки, 

клапан слід відкривати поступово мірою того, як вода стає чистішою. Насос не повинен бути зупи-

нений, поки вода повністю не стане чистою, інакше деталі насоса і зворотний клапан можуть стати 

заблокованими. Під час відкривання клапану слід перевіряти зниження рівня води, щоб насос зав-

жди був занурений у воду. Динамічний рівень повинен завжди бути вище з’єднувального трубоп-

роводу всмоктування насоса.  

Якщо насос може викачувати рідини більше, ніж дає свердловина, рекомендується встано-

вити захист двигуна, або інші типи захисних пристроїв проти «сухої» роботи. Якщо не встановлено 

жодних електродів рівня води або реле рівня, рівень води може знизитися до з’єднувального трубо-

проводу всмоктування насоса і насос втягуватиме повітря. 

Обов’язковою вимогою при експлуатації водозабору є складання планів-графіків поточних 



 

87 

(планові, спрямовані на запобігання передчасного пошкодження і зносу елементів споруд та облад-

нання) і капітальних ремонтів водозабірної споруд, системи водопостачання. 

На розрахунковий час експлуатації водозабору планується проводити поточні та капітальні 

ремонти. 

У склад поточного ремонту водозабірної свердловини входять: реагентна чи гідроімпульсна 

обробка прифільтрових зон та фільтрів, ліквідація піщаних пробок, усунення негерметичності сти-

ків у водопідйомних трубах, напірних водоводах, монтажних вставках, заміна частин труб. 

Заходи з запобігання ускладнень під час експлуатації свердловини наведені у таблиці 7.2.  

Таблиця 7.2 – Заходи з запобігання ускладнень під час експлуатації свердловини за рекоме-

ндованим варіантом 

№ Вид ускладнення Заходи з усунення 
Об’єми застосу-

вання 

Періодич-

ність 

1 2 3 4 5 

1 

Вихід з ладу глибинного 

насосу: 

1. Електродвигун при ро-

боті «гуде» (обрив в од-

ному з проводів мережі). 

2. Припинення подачі 

води (обрив трансмісій-

ного валу). 

3. Знижуються показ-

ники амперметру (недо-

статня подача води). 

4. Насос працює, але не-

має подачі води 

1. З’єднати проводи. 

2. Демонтувати насос і замінити вал. 

3. Відкрити більше засувку. 

У разі заміни насосного устаткування, що вийшло з 

ладу, свердловину необхідно прохлорувати й про-

качати протягом декількох годин. Подача води здій-

снюється тільки після одержання задовільних ре-

зультатів хімічного та бактеріологічного аналізу. 

4. Відкрити запірну арматуру. 

Витягнути насос на поверхню та прочистити або за-

мінити зворотній клапан 

Для кожної сверд-

ловини окремо. 

Насос пра-

цює безпе-

рервно від 

2 до 5 ро-

ків. 

2 

Порушення цілісності 

водоприймальної час-

тини й герметичності об-

садних колон стовбура 

свердловини, що спри-

чиняє надходження у 

свердловину неконди-

ційних вод і домішок во-

довмісних порід. 

Ділянки з порушеннями цілісності фільтру у водо-

приймальній частині й герметичності обсадних ко-

лон стовбуру свердловини визначаються за допомо-

гою геофізичних методів (термометрія, резистомет-

рія, кавернометрія). 

Після виявлення ушкоджених ділянок свердловини 

переводять у стан ремонту. 

Виявлені ушкоджені 

зони (залежно від ро-

зташування) ліквіду-

ються цементацією 

або установкою до-

даткової обсадної ко-

лони й фільтру водо-

приймальній частині. 

За необ-

хідністю. 

3 

Несанкціоноване відк-

лючення насосу в сверд-

ловині при перебоях по-

дачі електроенергії. 

Після несанкціонованого відключення електроене-

ргії в мережі повторний запуск насосу здійснюється 

згідно паспорта насосу перемикачем місцевого ке-

рування із станції керування при частково або пов-

ністю закритій засувці. 

Для кожної сверд-

ловини окремо. 

За необ-

хідністю. 

4 

Потрапляння сторонніх 

предметів і рідини, у 

тому числі поверхневих 

вод, у стовбур свердло-

вини. 

Щоб уникнути ускладнень, пов’язаних із потрап-

лянням у стовбур свердловини випадкових предме-

тів, необхідно утримувати устя свердловини закри-

тим. Відновлювальні роботи слід виконувати тільки 

силами спеціалізованої бурової організації, що має 

ліцензію на проведення ремонтних робіт у свердло-

винах. Після будь-якого виду відновлювальних ро-

біт, а також при потраплянні рідини в стовбур све-

рдловини виконується її прокачування. Тривалість 

прокачування визначається за результатами хіміч-

ного й бактеріологічного аналізів. 

Для кожної сверд-

ловини окремо. 

За необ-

хідністю. 

5 
Різке зниження продук-

тивності свердловин. 

Зниження величини пито-мого дебіту в свердловині 

фіксується по різкій зміні співвідношення між дебі-

том і динамічним рівнем води. 

Підтвердження цього факту робиться гідрогеологі-

Для кожної сверд-

ловини окремо. 

За необ-

хідністю. 
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№ Вид ускладнення Заходи з усунення 
Об’єми застосу-

вання 

Періодич-

ність 

1 2 3 4 5 

чною службою, що здійснює моніторинг. Для ви-

бору заходів щодо декольматації й чищення сверд-

ловин збирається нарада гідрогеологічної служби, 

що здійснює моніторинг, із залученням спеціалізо-

ваної організації, що має досвід і ліцензію на роботи 

з ремонту водних свердловин. 

Як показує досвід експлуатації ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького ро-

довища, його функціонування не мало негативного впливу на навколишнє середовище. За період 

експлуатації пригнічення рослинності або осушення заболочених ділянок не спостерігалося. Не від-

мічено також іншого негативного впливу на геологічне середовище. Тому негативні наслідки роз-

робки родовища не очікуються і при подальшій його експлуатації. Проведення систематичних ре-

жимних спостережень дозволить виявити і попередити забруднення чи інші зміни якості мінераль-

них радонових підземних вод або впливу видобутку на навколишнє середовище. 

У разі виявлення покинутих свердловин суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомити 

про них орган місцевого самоврядування і регіональну геологічну організацію. 

КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР здійснює компенсаційні заходи, у вигляді плати 

збору рентної плати за спеціальне використання водних ресурсів, а саме за спеціальне водокористу-

вання та за користування надрами. Плата за користування надрами вираховується відповідно до кіль-

кості видобутої води. 

Отже, при дотриманні технології експлуатації водозабору, а також природоохоронних захо-

дів в межах поясів зони санітарної охорони, негативних явищ в підземній гідросфері та впливу на 

довкілля не очікується. 

При виявленні під час провадження планованої діяльності рідкісних та таких, що перебува-

ють під загрозою зникнення типових природних рослинних угруповань занесених до Зеленої книги 

України будуть вжиті відповідні заходи охорони, які передбачені Положенням про Зелену книгу 

України затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. №1286.  

При виявленні на території планованої діяльності об’єктів рослинного світу занесених до 

Червоної книги України підприємством у відповідності до вимог статті 11 Закону України «Про 

Червону книгу України» буде забезпечено їх охорону та відтворення шляхом: 

‒ установлення особливого правового режиму охорони рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, заборони їх використання (добування 

та збирання) в господарських цілях;  

‒ урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативно-правових актів;  

‒ проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом їх популяцій;  

‒ сприяння створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також екологіч-

ної мережі на територіях, де перебувають об’єкти Червоної книги України, та на шляхах міграції 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу;  
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‒ урахування спеціальних вимог щодо охорони об’єктів Червоної книги України під час ро-

зроблення проектної та проектно-планувальної документації; 

‒ сприяння природному відновленню популяцій рідкісних і таких, що перебувають під за-

грозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, інтродукції та реінтродукції таких видів у 

природні умови, де вони перебували (зростали); 

‒ сприяння у здійсненні необхідних наукових досліджень з метою розроблення наукових за-

сад їх охорони та відтворення;  

‒ здійснення інших заходів відповідно до чинного законодавства.  

Підприємством будуть вживатись заходи охорони об’єктів рослинного світу та їх середовищ 

існування визначених Конвенцією про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існу-

вання в Європі, Конвенцією про охорону біологічного різноманіття та Конвенцією про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.  

Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 За-

кону України «Про тваринний світ» буде забезпечено: 

- збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані 

природної волі;  

- недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження 

диких тварин;  

-збереження цілісності природних угруповань диких тварин;  

- запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;  

- дотримання особливого режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги Укра-

їни і до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні; 

- надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час стихійного 

лиха і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій;  

- виховання громадян у дусі гуманного ставлення до тварин; 

- пропаганди важливості охорони тваринного світу; 

- охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин; 

- недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження фауни;  

- розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тва-

рин; 

- у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється про-

ведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою; 

- охорону нор, хаток, лігв, мурашників, бобрових загат та інших житл і споруд тварин, місць 

токування, линьки, гніздових колоній птахів, постійних чи тимчасових скупчень тварин, нересто-

вищ, інших територій, що є середовищем їх існування та шляхів міграції. 
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У разі виявлення на території планованої діяльності рідкісних рослин і таких, що перебува-

ють під загрозою зникнення у відповідності до вимог статті 27 Закону України «Про рослинний 

світ», вони будуть пересаджені на ділянки з однотипними умовами місцезростання. 

Безпосередньо на території підприємства у місці здійснення планованої діяльності відсутні 

об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини, а також пам’ятки історії. 

У разі виявлення архітектурних, археологічних і історико-культурних об’єктів і пам’яток у 

процесі здійснення планованої діяльності підприємство зобов’язане негайно повідомити до органу 

управління у сфері археологічної та культурної спадщини, а також вжити заходи визначені цим ор-

ганом, що спрямовані на охорону відповідних археологічних та історико-культурних об’єктів та 

пам’яток згідно з законодавством у сфері охорони археологічної та історико-культурної спадщини. 

Згідно статті 1 Закону України «Про відходи», відходи – це будь-які речовини, матеріали і 

предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що 

повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за 

місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбу-

тися шляхом утилізації чи видалення.  

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про відходи» суб’єкти господарської діяльності зо-

бов’язані:  

а) запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;  

З метою зменшення утворення відходів вживаються заходи із запобігання утворення відходів. 

Такі заходи включають, зокрема: 

– заохочення та підтримку сталого споживання продукції;  

– заохочення використання ресурсо-ефективних та більш довговічної продукції, у тому числі 

подовження терміну її використання, продукції, придатної до ремонту, повторного використання та 

модернізації; 

– виділення з відходів сировини, яка може бути повторно використана; 

– заохочення, без порушення прав інтелектуальної власності, доступності запасних частин, 

інструкцій з експлуатації, технічної інформації або інших інструментів, обладнання або 

програмного забезпечення, що дозволяють проводити ремонт та повторне використання продукції 

без зниження рівня їх якості та безпеки функціонування; 

– зменшення утворення відходів, що не придатні для повторного використання або 

рециклінгу; 

– визначення продукції, які є основними джерелами забруднення та вжиття відповідних 

заходів для запобігання та зменшення утворення відходів з такої продукції; 

– проведення інформаційних кампаній для підвищення громадської обізнаності щодо 

запобігання утворенню відходів та забрудненню навколишнього природного середовища; 

– зменшення утворення харчових відходів. 
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б) визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь небезпечності 

відходів для навколишнього природного середовища та здоров’я людини відповідно до нормативно-

правових актів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-

вання державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за пого-

дженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики 

у сфері охорони навколишнього природного середовища;  

в) вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, і по-

давати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку;  

г) здійснювати організаційні, науково-технічні та технологічні заходи для максимальної ути-

лізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та орга-

нізаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів, а також забезпечувати за 

власний рахунок екологічно обґрунтоване видалення тих відходів, що не підлягають утилізації; 

д) забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування 

відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологі-

чної безпеки;  

е) не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та 

ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення 

екологічної безпеки;  

є) не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об’єктах;  

ж) здійснювати контроль за станом місць чи об’єктів розміщення власних відходів;  

з) призначати відповідальних осіб у сфері поводження з відходами;  

и) забезпечувати розробку в установленому порядку та виконання планів організації роботи 

у сфері поводження з відходами;  

і) відшкодовувати шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, здоров’ю та 

майну громадян, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених пра-

вил поводження з відходами, відповідно до законодавства України;  

к) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню 

навколишнього природного середовища відходами. 

Основними заходами з охорони надр є: 

‒ забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; 

‒ додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недо-

пущення самовільного користування надрами; 

‒ раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компоне-

нтів; 

‒ недопущення шкідливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням надрами, на збере-
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ження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсер-

вовані, а також підземних споруд; 

‒ охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, 

що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх ро-

зробку; 

‒ запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і 

додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; 

‒ виконання особливих умов Спеціального дозволу на користування надрами та Угоди про 

умови користування надрами. 
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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 мінеральних лікувальних радонових вод ділянки «Кри-

ворізька міська лікарня №11» Криворізького родовища, при дотриманні технічних і технологічних 

нормативів, нормативно-правових документів не очікується.  

Для уникнення забруднення підземних водоносних горизонтів підприємством облаштована 

зона санітарної охорони. В межах ЗСО забороняється розробка надр, якщо ця розробка впливатиме 

на якість підземних вод.  

Для попередження негативного впливу в процесі експлуатації родовища підземних вод за-

безпечується герметичність системи збору, підготовки й транспортування води, з метою виклю-

чення її нераціонального використання.  

КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР утримує експлуатаційну свердловину та зону 

санітарної охорони в належному санітарному стані та дотримується режиму, визначеного вимогами 

чинного законодавства.  

Суттєвий вплив на довкілля можливий лише в результаті нераціонального використання при-

родних ресурсів, що може призвести до виснаження водоносних горизонтів. Для запобігання вини-

кнення такої ситуації проводяться польові дослідження під час гідрогеологічного вивчення ділянки 

надр. На основі отриманих даних здійснено розрахунок прогнозного зниження рівня підземних вод 

та оцінено забезпеченість ділянки.  

Навколо досліджуваного водозабору відсутні водозабори, які можуть спричинити значний 

негативний вплив на довкілля у поєднанні з планованою діяльністю. В процесі експлуатації водоза-

бору було організовано спостереження та контроль за положенням статичного та динамічного рівня 

води в свердловинах. Зафіксовані значення статичного та динамічного рівнів фіксуються в журналі 

режимних спостережень. Визначення рівнів проводиться для попередження і своєчасного реагу-

вання на зміну рівнів, що дасть змогу не допустити виснаження водоносних горизонтів. 

Аварійні ситуації техногенного характеру 

Аварійні ситуації техногенного характеру можуть виникати внаслідок пожеж. 

У разі виникнення пожежі всі роботи в небезпечних місцях зупиняються, крім робіт, пов’яза-

них з її ліквідацією. Всі споруди на території мають бути з дотриманням протипожежних норм і 

правил. Місця розміщення і кількість первинних засобів пожежогасіння встановлюються технічним 

керівником підприємства.  

При виникненні пожежі необхідно: 

- вжити (по можливості) заходів по евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збере-

ження матеріальних цінностей; 

- негайно повідомити про це телефоном аварійно-рятувальну службу (тел. 101). При цьому 
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необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, об-

становку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище; 

- якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компе-

тентну посадову особу та (або) чергового об’єкту; 

- у разі необхідності викликати інші аварійні служби (медичну, газорятувальну тощо). 

Посадова особа об’єкта, що першою прибула на місце пожежі, зобов’язана: 

- перевірити, чи викликана аварійно-рятувальна служба (продублювати повідомлення), дове-

сти подію до відома керівника установи; 

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використову-

ючи для цього наявні сили й засоби; 

- вивести за межі небезпечної зони всіх працюючих, не пов’язаних з ліквідацією пожежі; 

- припинити роботи на об’єкті (якщо це допускається технологічним процесом виробництва), 

крім робіт, пов’язаних із заходами по ліквідації пожежі; 

- здійснити у разі необхідності відключення електроенергії, агрегатів, апаратів, водяних ко-

мунікацій (за винятком систем протипожежного захисту); 

- організувати зустріч підрозділів аварійно-рятувальної служби, надати їм допомогу у виборі 

найкоротшого шляху до осередку пожежі та до водних джерел; 

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі. 

Після ліквідації аварійної ситуації або аварії відновити нормальний технологічний процес у 

порядку, передбаченому діючими інструкціями з робочих місць.  
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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 комплексного прогнозу-

вання 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 невеликого 

населеного пункту недоцільно використовувати інформацію по всій області в цілому.   
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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 (ДОДАЄТЬСЯ 

ТАБЛИЦЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ПОВНЕ ВРАХУВАННЯ, ЧАСТКОВЕ ВРАХУВАННЯ 

ЧИ ОБҐРУНТОВАНЕ ВІДХИЛЕННЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І 

ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ, НАДАНИХ У ПРОЦЕСІ ГРОМАДСЬКОГО  

ОБГОВОРЕННЯ ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ) 

Повідомлення про планову діяльність (20201136876), що підлягає оцінці впливу на довкілля 

опубліковано у газеті Червоній гірник №60 (22055) від 05.11.2020р. та газеті Домашня №45 (1257) 

від 04.11.2020 р. (додаток П). Повідомлення розміщене на дошках оголошень (додаток Р), а також 

шляхом розміщення у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.   

У відповідності до п. 7 ст. 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 за-

уваження 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 (10.11.2020 р.) повідомлення про 

планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, зауважень і пропозицій від громадсько-

сті не надходило (додаток С). 

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля опу-

бліковано у газетах Червоній гірник №26(22095) від 13.04.2021 р. та газеті Домашня№15(1280) від 

14.04.2021 р. (додаток Ч), розміщено на дошках оголошення (додаток Ш).  

Для ознайомлення громадськості у період громадського обговорення Звіт з ОВД буде розмі-

щений у приміщені Криворізької міської ради, Департаменті екології та природних ресурсів Дніп-

ропетровської обласної державної адміністрації та приміщенні КНП «Криворізька міська лікарня 

№11» КМР. 

Зауваження та пропозиції приймаються Департаментом екології та природних ресурсів Дніп-

ропетровської обласної державної адміністрації: 

- в письмовому вигляді за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69;  

- в електронному вигляді на адресу електронної пошти: ecology@adm.dp.gov.ua 

Строки надання зауважень та пропозицій з 19.04.2021 по 25.05.2021 включно. 
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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 

На етапі моніторингу вивчаються просторові характеристики й оцінюються зміни стану во-

дних об’єктів в часі. Щодо цього враховуються кількісні та якісні показники підземних вод, що дає 

змогу оцінити стан експлуатаційних запасів і водовідбору, їхній режим, забруднення.  

Під час провадження моніторингу обов'язково виокремлюють групу показників і характери-

стик, які мають контрольні величини (глибина динамічного рівня, продуктивність водозабірних 

споруд або задані межі концентрації компонентів хімічного складу).Розрізняють три стадії моніто-

рингу підземних вод:  

1. Оцінювання вивченості об'єкта, розробки програми спостережень і створення мережі спо-

стереження.  

2. Регулярні роботи зі спостереження за станом об'єкта.  

3. Обробка даних, оцінка стану водного об'єкта за попередній період та останній рік спосте-

режень і складання прогнозу його змін. Стадія обробки даних та оцінювання стану водного об’єкта 

циклічно повторюється і щорічно її результати використовують для нового циклу моніторингу. 

Оцінка динаміки стану водного об’єкта дає змогу отримати відомості, що характеризують:  

- загальний баланс підземних вод, режим рівня, фізичні і хімічні показники;  

- експлуатаційні запаси підземних вод, їхню якість, вплив існуючого водовідбору і забезпе-

ченість відновлення запасів (джерела формування експлуатаційних запасів, їхню динаміку);  

- умови і динаміку зв’язку підземних і поверхневих вод;  

- показники і ступінь забруднення підземних вод.  

Оцінювання стану використання водного об’єкта здійснюють за даними власних спостере-

жень на гідрогеологічній мережі, дослідження водозабірних споруд, а також за даними звіту Водго-

спу. Виявлення перенавантажених ділянок, ознак виснаження і характеру змін якості підземних вод 

та розробка рекомендацій щодо експлуатації водного об’єкта в майбутньому слугують основним 

змістом заключної фази регулярного циклу ведення державного водного кадастру. 

Для забезпечення дотримання санітарного режиму, в межах зон санітарної охорони, обов’яз-

ковим є виконання наступних заходів:  

 один раз на місяць огляд І-го поясу зони санітарної охорони, один раз на квартал – ІІ-го 

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

 недопускання розливу шкідливих речовин на ділянці робіт – постійно; 

 спостереження за якістю води: 

–  відбір проб на хімічний та мікробіологічний аналіз у відомчій лабораторії – 1 раз 

на квартал, відповідно до переліку компонентів зазначених в довідці про кондиції №970 від 
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16.12.2014 року та медичному бальнеологічному висновку №420 від 25.03.2014 року (текс-

товий додаток Г, Д); 

– відбір проб на хімічний аналіз для зовнішнього контролю – 1 раз на рік; 

– контроль вмісту радону у підземній воді – 2 рази на рік; 

 контроль санітарного стану прилеглої до родовища території з метою своєчасного вияв-

лення джерел потенційного забруднення – постійно; 

 дотримання основних вимог та рекомендацій санітарної служби та органів геоекологічного 

та гірничотехнічного контролю – постійно. 

Контролю величини видобутку підземних вод, водовідбір повинен фіксуватись водолічиль-

ником, показники якого знімати 1 раз день (у робочі дні). 

Для оцінки режиму експлуатації повинно проводитись спостереження за статичним та дина-

мічним рівнем та температурою води у свердловині 1 раз на день (у робочі дні). 
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12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

Планована діяльність КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР є видобування мінераль-

них лікувальних радонових вод з ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького родо-

вища. Водозабір розташований на території Інгулецького району м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

області, на відстані 12 км на південь від центру міста за адресою вул. Добролюбова 6, а саме на 

території лікарні.  

Експлуатація родовища здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування 

від 22.08.2018 р. №403/ДП/49д-18 та спеціального дозволу на користування надрами №6160 від 

12.12.2016 р. Протоколом ДКЗ №3288 від 18.12.2014 р. затверджені запаси мінеральних радонових 

підземних вод ділянки «Криворізька міська лікарня №11» Криворізького родовища у кількості 

92 м3/добу за категорією В. Згідно дозволу на спецводокористування ліміт забору води складає 

42,0 м3/добу або 12,73 тис. м3/рік.  

Видобування лікувальних радонових вод здійснюється з метою забезпечення виробничих (лі-

кувальних) потреб КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР.  

Водозабір мінеральних лікувальних радонових вод КНП «Криворізька міська лікарня №11» 

КМР є діючим об’єктом. Підготовчі та будівельні роботи не потрібні. Територія водозабору облаш-

тована та повністю підготовлена до подальшої експлуатації підприємством.  

Водозабір мінеральних лікувальних радонових вод КНП «Криворізька міська лікарня №11» 

КМР складається зі свердловини №13652, яка обладнана на водоносний горизонт у тріщинуватій 

зоні кристалічних порід докембрію та їх корі вивітрювання. Свердловина пробурена та облаштована 

з врахуванням геологічних, гідрогеологічних і санітарних умов району розміщення. Свердловина 

знаходиться у підземній камері, для якої виділена зона санітарної охорони радіусом 15 м, що огоро-

джена та знаходиться під охороною.  

В підземній камері розміщене гирло свердловини №13652, запірна арматура водолічильник, 

кран для відбору проб води та отвір для заміру рівня підземних вод. Свердловина обладнана насо-

сом GRUNDFOS SQ 5-70, зануреним на глибину 55 м. 

Технологічний процес водозабору КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР здійсню-

ється наступним чином: 

- радонова вода підіймається зі свердловини №13652 за допомогою глибинного насосу типу 

GRUNDFOS SQ 5-70, керування яким відбувається в приміщенні радонового відділення на пульті, 

поступає до радоноводу діаметром 80 мм довжиною 80 см, який обладнаний лічильником Sensus, 

далі переходить до трубопроводу підземної прокладки діаметром 110 мм довжиною 71 м до входу 

в будівлю; 

- при вході в будівлю радонового відділення проводиться облік відкачаної води за допомо-

гою електромагнітного лічильника SKS-3; 

- далі вода підіймається на висоту 7 м та потрапляє до 2-х резервуарів, ємністю 6 м3 кожен, 
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які знаходяться на 3-му технологічному поверсі будівлі радонового відділення; 

- звідти частина води потрапляє до бойлерів з метою підігріву до температури близько 60-

70°С, з подальшою подачею до ванного відділення, а частина потрапляє до ванного відділення та 

використовується для приготування ванн та розбавлення гарячої радонової води до необхідної тем-

ператури (37-38°С); 

- при зниженні рівня води в резервуарах включення насосу відбувається автоматично або за 

допомогою кнопки на пульті. Відбір води відбувається відповідно до потреб водолікарні (кількості 

пацієнтів, які проходять бальнеолікування); 

- після закінчення робочого дня проводиться скид залишків радонової води з резервуарів в 

централізовану каналізаційну мережу. 

Під час здійснення прийнятого варіанту планованої діяльності планується вплив на наступні 

фактори довкілля: 

– здоров’я населення – позитивний вплив. Вода зі свердловини використовується для лікува-

льно-оздоровчих цілей. Якість води відповідає вимогам ГСТУ 42.10-02-96 «Води мінеральні ліку-

вальні. Технічні умови» за усіма показниками.  

– 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 лікарні виконані. 

– ґрунт – вплив планованої діяльності на ґрунт екологічно допустимий. Розробка родючого 

шару ґрунту не передбачається.  

– вода – вплив екологічно допустимий. Додаткове споживання води не передбачається. Збі-

льшення кількості стоків не планується. Скидання стічних вод здійснюється до каналізації міста 

згідно договору з КП «Кривбасводоканал». Потенційних джерел забруднення підземних та поверх-

невих вод від планованої діяльності не передбачається. 

– 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. Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскі-

льки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. 

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльно-

сті на навколишнє середовище, відсутні.   

– матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину – не-

гативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини 

в районі розташування планованої діяльності не зазнають впливу.  

– ландшафт – 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 через оздоровлення населення, а також на місцеву економіку через ритмічну 

цілорічну роботу підприємства, зайнятість місцевого населення, податкових надходжень, тощо.  

Негативний вплив можливий при забрудненні експлуатаційного водоносного горизонту у 

разі недотримання спеціальних водоохоронних заходів та при осушені водоносного горизонту. Під-

приємством здійснюється постійний контроль за якісними характеристиками підземних вод зі све-

рдловини, забір здійснюється в межах затверджених запасів. 

Отже, при дотриманні технології експлуатації водозабору, а також природоохоронних захо-

дів в межах поясів зони санітарної охорони, негативних явищ в підземній гідросфері та впливу на 

довкілля не очікується. 
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