
ISSN 25192396. Мінерал. журн. 2021. 43, № 1 51

МІНЕРАЛОгІЧНИЙ ЖУРНАЛ 
MINERALOGICAL JOuRNAL 
(ukRAINE)

Цитування: Шестопалов в.м., моісеєв а.Ю., моісеєва н.П., дружина м.о., лесюк г.в. мінеральні води схід-
ного регіону україни. Мінерал. журн. 2021. 43, № 1. C. 51—67. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.01.051

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.01.051 
УДК 556.314.6.0.82.543.422.24

В.М. Шестопалов, д-р геол.-мін. наук, проф., акад. НАН України
Інститут геологічних наук НАН України
03054, м. Київ, вул. О. гончара, 55-б 
E-mail: vmshest@gmail.com; ScopusID 7005559051
                          , канд. біол. наук, старш. наук. співроб. 
Інститут геологічних наук НАН України
03054, м. Київ, вул. О. гончара, 55-б 
ScopusID 36191088400
Н.П. Моісеєва, канд. хім. наук, пров. наук. співроб. 
Інститут геологічних наук НАН України
03054, м. Київ, вул. О. гончара, 55-б
ScopusID 7005063353
                            , д-р біол. наук, пров. наук. співроб. 
Інститут експериментальної патології, онкології 
і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України 
03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 45
E-mail: druzhyna@nas.gov.ua; ScopusID 6504487049
Г.В. Лесюк, мол. наук. співроб. 
Інститут геологічних наук НАН України
03054, м. Київ, вул. О. гончара, 55-б 
E-mail: lesiuk.galya@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-7218-2358

МІНЕРАЛьНІ ВОДИ СХІДНОГО РЕГІОНу уКРАЇНИ 

Розглянуто питання поширення, формування і хімічного складу мінеральних вод Східного регіону України, зокрема До
нецької, Луганської і Харківської областей. Означено основні типи найхарактерніших для cходу України мінеральних 
вод. Розглянуто їх формування та розповсюдженість у даному регіоні. Вивчено прояви залізистих, бромних, борних та 
йодних вод, що значно розширює гідромінеральні бальнеологічні ресурси. Вивчено бальнеологічну дію залізистих міне
ральних вод на організми, що зазнали радіологічного впливу. Оскільки одним з наслідків радіаційного ураження є пору
шення окисного гомеостазу, досліджено вплив залізистих мінеральних вод на перебіг вільнорадикальних процесів у ор
ганізмі за умов його опромінення. Досліджено особливості органічного складу і біологічних властивостей Березівських 
мінеральних вод з метою відповідності їх мінеральним водам типу "Нафтуся". Встановлено, що Березівські мінеральні 
води не мають вираженої радіомодифікаторної дії. Вони інгібують ферментативну активність каталази — головно
го регулятора окисного метаболізму, що призводить до погіршення життєздатності організму після опромінення. За 
отриманими даними масспектрів, активні органічні речовини різних класів, що входять до мінеральних вод типу "Наф
туся" відмінні від органічних речовин Березівських мінеральних вод якісно і кількісно. Тому їх не можна віднести до 
мінеральних вод типу "Нафтуся". Також здійснено дослідження і отримано масив статистичних даних, які показали, 
що мінеральні води Подільського регіону, води "Нафтуся" і "Березівські" мають кількість пестицидів у концентраціях 
менше 0,01 нг/дм3, тобто в 10 000 разів менше від їх допустимих концентрацій за міжнародними нормами. На основі 
отриманих даних зроблено надзвичайно цінний висновок щодо якості мінеральних вод: води Березівського і Подільського 
родовищ містять пестициди 10–4 мг/дм3, що дає можливість широкого застосування та експорту українських мінераль
них вод. Це має державне значення. Визначено перспективи розвитку використання мінеральних вод Східного регіону.

Ключові слова: мінеральні води, Східний регіон України, формування, поширення. хімічний склад, біологічні власти  
вості вод.
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Вступ. економічне та соціальне становище в 
україні потребує для лікування, профілактики 
та оздоровлення населення розповсюджених 
дешевих засобів для масового вжитку. одними 
з таких засобів у питаннях оздоровлення є мі-
неральні води. мінеральні води східного регі-
ону досить поверхнево вивчені. науковий та 
практичний інтерес становить гідрогеологіч-
ний розріз дніпровського і донецького артезі-
анських басейнів (аБ), крайових зон, де водо-
носні горизонти та комплекси містять міне-
ральні питні підземні води на доступній 
глибині — 1000—1500 м і вище. останні — води 
з підвищеним вмістом різноманітних бальнео-
логічно активних мікроелементів та сполук.

Метою роботи є узагальнення уявлень щодо 
поширення та формування мінеральних вод 
східного регіону україни з перспективою ви-
явлення їх нових типів для подальшого засто-
сування. уперше здійснено детальне хімічне 
дослідження мікроелементів та, частково, ор-
ганічних речовин, у підземних водах Березів-
ського родовища. Здійснено біологічні дослі-
дження дії цієї води на організм людини, функ-
ції якого порушені внаслідок радіаційного 
опромінення. Здійснено дослідження для вста-
новлення аналогії Березівських вод з водами 
типу "нафтуся" з метою розширення бальнео-
логічних показників Березівської води.

Вихідний матеріал та методи досліджень. для 
роботи використано літературні і фондові ма-
теріали та результати власних експериментів. 

відбір проб та визначення макрохімічного 
складу мінеральних вод виконано за загально-
прийнятими стандартизованими методиками 
дсту-ІSО та дсту-878-93 [8, 9]. 

Вміст мікроелементів у водах визначали за 
допомогою атомно-абсорбційного спектрофо-
тометра "сатурн-1" та масспектрометра Thermo 
Finnigan Element-2 з приставкою лазерної абля-
ції New Wave UP-193 SS на базі Центру колек-
тивного користування приладами співробіт-
никами нан україни в Інституті геохімії, мі-
нералогії та рудоутворення імені м.П. се - 
мененка нан україни.

Вивчення органічних речовин. визначення 
загального органічного складу виконано за до-
помогою методу сухого спалення Бакуліної-
скопінцева [1]. Часткове визначення органічних 
речовин класу поверхнево активних вуглеводів 
(Пав) виконано, застосовуючи метод аналізу 
високоефективної рідинної хроматографії з 
флуоресцентним детектуванням (верхФлд). 

об’єктами вивчення були мінеральні води 
типу "нафтуся" Збручанського родовища (св. 
1650) і Березівського родовища (дж. 1). аналіз 
концентратів Пав (к = 1,103) виконано на 
приладі Waters 2690 з флуоресцентним де-
тектором за таких параметрів: колонка розмі-
ром (250 × 4,6 мм), сорбент — LiChrosorb RP-18 
(5 мкм), інжектований об’єм проби 50 мкл, ру-
хома фаза — CH3CN(A) H2O (B), градієнт на-
сосу — від 0 % А до 100 % за 50 хв, температура 
термостату колонки 25 ºс.

Біологічні дослідження мінеральних вод типу 
"нафтуся" здійснено і описано раніше [16]. дія 
води Березівського родовища досліджена на 
білих лабораторних нелінійних мишах-самках 
віком три місяці з віварію Інституту експери-
ментальної патології, онкології і радіобіології 
(ІеПор) імені р.Є. кавецького нан україни. 
миші розподілено на чотири групи: І — нео-
промінені на звичайному водному раціоні 
(контроль, к); ІІ — неопромінені миші, що 
впродовж 14 діб вживали мінеральну воду 
(мв); ІІІ — опромінені миші (поглинена доза 
5,0 гр), які після опромінення впродовж 14 діб 
вживали мінеральну воду (R + мв); ІV — опро-
мінені миші (R, поглинена доза 5,0 гр), які 
вживали звичайну воду. 

тварини першої і четвертої груп вживали 
питну воду з системи загального водопоста-
чання. тварини ІІ і ІІІ груп випоювались во-
дою з Березівського родовища мінеральних 
вод протягом 14 діб; ІІІ і ІV груп опромінено 
одноразово на апараті рум-17. до того ж 14 і 
21 добу після опромінення у тварин проводили 
забір крові для лабораторних досліджень.

Інтенсивність перебігу пероксидних проце-
сів у крові тварин вивчали за допомогою мето-
ду кінетичних хемілюмінесцентних характе-
ристик [23]. активність каталази в крові ви-
значали за допомогою методу [12], в основі 
якого лежить здатність пероксиду водню утво-
рювати з солями молібдену стійкий забарвле-
ний комплекс; значення активності каталази 
призводили до кількості еритроцитів у крові.

експериментальні дані оброблено загально-
прийнятими методами варіаційної статистики, 
розрахунки виконано з використанням про-
грамних засобів Microsoft Excel [13].

Поширення мінеральних вод. мінеральні води 
на сході україни розповсюджені переважно у 
межах півдня донецького та дніпровського 
аБ, між якими виступає меридіональне мезо-
зойське підняття складчастої області донбасу 
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[29]. води приурочені до водоносних комп лек-
сів карбону, тріасу, юри та нижньої крейди ниж-
нього гідрогеологічного поверху і верхнього — 
від верхньої крейди до четвертинних відкладів.

Мінеральні води Донецького АБ [20, 24]. те-
риторія донбасу відноситься до малозабезпе-
чених районів підземними і поверхневими во-
дами. розповсюджені тут основні водоносні 
горизонти характеризуються низькою водо-
збагаченістю і містять зазвичай воду з мінера-
лізацією 1—3 г/дм3.

у межах донецького басейну основні водо-
носні горизонти відносяться до юрських, тріа-
сових, пермських і кам’яновугільних відкладів. 
водоносний горизонт юрських і тріасових по-
рід, розвинутий на північному заході доне-
цького басейну. водовмісними породами є піс-
ковики і вапняки, які перешаровуються глина-
ми. Пермський водоносний горизонт займає 
незначну площу у північно-західній частині 
донбасу і характеризується низькою водозба-
гаченістю. мінералізація води досягає 10 г/дм3 
і це не дає змогу використовувати її для водо-
постачання.

основну площу донецького басейну займа-
ють водоносні горизонти кам’яновугільних від-
кладів, представлених пісковиками, аргілітами, 
алевролітами, вапняками та вугіллям. місцями 
вони виходять на поверхню або перекриті ма-
лопотужним шаром четвертинних відкладів. 
водозбагаченість незначна, але підвищується 
в напрямку півдня.

на водоносні горизонти кам’яновугільних 
покладів припадає орієнтовно 65 % від загаль-
них водних ресурсів, а останні 35 % — на мезо-
зойські і пермські відклади. найзабезпеченіша 
питними підземними водами луганська об-
ласть [26], менше — донецька, причому пере-
важно солонуватими — до 10—20 г/дм3.

донецький аБ має порівняно прості гідро-
геологічні умови, характерні для геоструктур 
платформного типу. всі осадові утворення, що 
мають акумулюючі властивості містять водо-
носні горизонти і комплекси, які умовно роз-
поділяють на два поверхи. верхній — водонос-
ні горизонти від четвертинного до нижньо-
крейдового віку, гідравлічно пов’язані між 
собою і розміщені у зоні активного водообмі-
ну. водозбагаченіший в його межах — водо-
носний горизонт верхньокрейдових відкладів. 
нижній поверх — водоносні горизонти відкла-
дів карбону, тріасу, юри і нижньої крейди — ха-
рактеризується утрудненим водообміном.

у верхній частині геологічного розрізу до 
глибини майже 500 м, поширені переважно 
прісні і слабосолонуваті води різного складу — 
від гідрокарбонатного кальцієвого до хлорид-
ного натрієвого. глибше залягають солоні во-
ди, а на великих глибинах (понад 1000—1500 м) 
у північно-західній частині — високомінера-
лізовані хлоридні натрієві розсоли з мінералі-
зацією до 300 г/дм3, підвищеним вмістом йоду 
і брому з температурою 50—77 °с. Цей район, 
зокрема південно-східне і південно-західне 
кри ла кальміус-торецької улоговини, є перс-
пективним для використання термальних вод. 
на глибині орієнтовно 500 м відкриті хлорид-
но-сульфатно-гідрокарбонатні води з темпе-
ра турою 29—30 °с і мінералізацією 2—4 г/дм3. 
у східній частині донбасу на глибинах до 
3000 м циркулюють води хлоридно-натрієвого 
складу з мінералізацією 222 г/дм3 і темпера-
турою 77 °с.

Мінеральні води без специфічних компонентів 
Донецького АБ. кліматичні та антропогенні 
умови регіону, густота населення зумовлюють 
підвищену потребу у питній воді, яка задоволь-
нялася інтенсивним бурінням свердловин. 
найбільшу кількість свердловин на мінеральні 
води (орієнтовно 500) пробурено на території 
донецької області [20] переважно на невеликі 
глибини (орієнтовно 100 м), які приурочені до 
верхнього поверху — відкладів крейди. ними 
розкриті мінеральні води невисокої мінералі-
зації — 1—3 г/дм3. Породи водоносного гори-
зонту: мергелі, крейда, піщані глини часто  
перекриті загіпсованими суглинками, що обу-
мов люють наявність сульфат-іонів у складі 
міне ральних вод. маломінералізовані води  
да ного горизонту хлоридно-гідрокарбонат но-
суль фатні, сульфатно-хлоридні, сульфатні, 
сульфатно-гідрокарбонатні різного катіонного 
складу (табл. 1). орієнтовно 80 % розкритих 
вод класифікуються як лікувально-столові різ-
ного макрокомпонентного складу без специ-
фічних компонентів та властивостей. Це по-
в’язано з їх недостатнім вивченням. 

води без специфічних компонентів засто-
совуються під час різних порушень функції 
шлунково-кишкового тракту, захворювань пе-
чінки і жовчовивідних шляхів, периферійної 
нервової системи. їх бальнеологічні власти-
вості визначаються не лише мінералізацією, 
але й хімічним складом, до якого належать: ка-
тіони — натрій, кальцій, магній, калій; аніо-
ни — хлор, сульфат-іон, гідрокарбонати, іноді 
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№ місце знаходження, район, св. гл., м геол. індекс, порода дебіт, м3/доба м, г/дм3 тип води, формула курлова мікроелементи, мг/дм3 використання

мінеральні води                                      донецької області
   Мінеральні води                                      без специфічних компонентів

  1 с. Бузинівка, олександрівський р-н, св. 1 141 Т3 

верхній тріас

28 1,8 сl52 SO435

Na43Ca34Mg23

Бск, лс

  1 с. григорівка, амбросієвський р-н, св. 1 103 С1 карбон 363 1,5 SO467 сl33

Na37Mg35са38

Бск, лс

  2 с. нікіфорова, артем’ївський р-н, св. 1 100,7 Т3пг, Т1sr 

тріас верхній і нижній

286 SO481

Na38са41Mg21

Бск, лс

  3 с. максимільянівка, мар’їнський р-н, св. 1 83,2 С2 + K1–2 

карбон, крейда

1493 3,0 сl84

Na91

Бск, лс технічне водопостачання

  4 с. Богатир, великоновоселківський р-н, св. 1 197,2 С1

карбон

2176,8 1,9 SO435HCO320

Na43Ca34Mg22

Бск, лс Питна

  5 с. клинове, артем’ївський р-н, св. 1 70 Р1kr

палеоцен

259 1,3 SO435HCO345

Na43Ca34Mg23

Бск, лс      "

26 старобешівський, тельманівський, 

Шахтарський р-ни, ряд св.

80—130 С1

карбон

95—480 2—7,5 SO462 Cl35

Na41са33Mg26

Бск експлуатаційна

           Мінеральні                                       води різні

  6 с. Зелений гай, волноваський р-н, св. 1, 2 70
84,2

ARPR1

архей-протерозой
232
232

2,6
1,6

SO474

Na48Mg28са24

SO464HCO331

Na47Ca28Mg25

Rn — 16,5nku
радонова, Бл
Rn — 17,5nku

не використовується

  7 с. кірове, краснолиманський р-н 136 Т1sr 
тріас

45 3,6 сl92
Na88

н2S — 10
сульфідна, Бл

стихійне використання

    Мінеральні води з підвищеним                                      вмістом бору, брому, йоду

  8 с. хомутове, новоазовський р-н 300 K2 + Р2 
крейда, палеоцен

424 4,3 сl89
Na91

J — 6,8
лс

          "                    "

  9 с. Червоноармійське, новоазовський р-н 210 AR-PR1 493 22,0 сl98
Na82

Br — 37,2, H3BO3 — 67, Бл

10 м. новоазовськ, св. 26 503 Р2

палеоцен
89 9,0 сl96

Na88

J — 6,0; H3BO331 — 84; 
Br — 58,8, H3BO3 — 69,6

"хадиженська"

11 смт ялта, новоазовський р-н, св. 1, 2 435
234

ARPR1

архей-протерозой
35
35

38,9
15,5

сl99
Na84

Br — 76,4—92,3; J — 16; 
H3BO3 — 57,0 Br — 74,5; J — 5,3

Бл, лікарні

12 там само 1104 K1–2 
крейда, верхня

311 19,1 сl98
Na84

Br — 100,4; H3BO3 — 39,5 Пошукова на мінеральні води

13 с. Юр’ївка, св. 1 60 N2km
неоген

52 12,9 сl95
Na84

Br — 25; H3BO3 — 30,9 Пошукова на мінеральні води Бл

14 с. мелекіно, св. П-30, П-31 377 K1–2

крейда
192 46 сl99

(Na + K)85

Br — 85—101; J — 5,16 — 7,8; 
H3BO3 — 35—48

Пошукова на мінеральні води

15 м. слов’яногірськ, 
св. сл-9, сл-11, 18

588 Т1dr 
тріас

46
21—44

17
16—25

сl91-95
Na42 са40

Br — 36,3—125           "           "          "               "

      Мінеральні води з підвищеним вмістом йоду,                                      бору,брому та/або заліза

14 м. маріуполь 110 ARPR1

архей-протерозой
147 11,6 сl99

Na82
H3BO3 — 69,6; Fезаг — 30,0 лс

15 м. маріуполь, поруч зі св. 333; там же 5 св-н 
йодо-бромні, борні, залізисті 
з гл. до 740 м

781 Р2–3

палеоцен
86,4 45 сl99

Na84
J — 7,12—10,22; Fе — 1—20; Br — 101 "демидівська", за чотирикратного 

розбавлення

19 від азовського моря 3,1 км на Пнсх, св. 1 276 K2s

крейда
161,6 17,5 сl98

Na90
Br — 39; Fе — 15; H3BO3 — 50,2—64,5 картувальна гідрогеологічна

21 с. мелекіно, св. П-28 148 N2km
неоген

309 2,8 сl71
(Na + K)64

Fе — 60—100 Пошукова на мінеральні води

23 там само, св. П-36 1109 Р1–2

палеоцен
691,2 32 сl99

Na86
Fе — 35—50; Br — 51—66,4; J — 6,75; 

H3BO3 — 39,5—42,3
          "           "          "               "

25 слов’яногірськ, св. сл-19 45,3 Т1рr
тріас

143 0,3 SO459 сl23
са63Na13Mg12

Fе — 23,7—33,2           "           "          "               "
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Закінчення табл. 1

The end of Table 1

№ місце знаходження, район, св. гл., м геол. індекс, порода дебіт, м3/доба м, г/дм3 тип води, формула курлова мікроелементи, мг/дм3 використання

   Мінеральні води                                   Луганської області (різні)

27 Білокурський, новопсковський, 
марківський р-ни, 9 св.

215—841 С1–2
карбон

1—20 дм3/с 1,3—12,1 сl/Na; сl/Na-са
сl57-84SO410-30HCO334

Na57-76 Ca25 Mg10-20

н2S — 10—17,33; нво2 — 27,2 тип "хілово"

28 мілоський, сватівський р-ни 248—628 С1, С2
карбон, юра

0,2—20,6 1,7—3,7
10,3

SO424HCO318

Na48-76Ca14-28Mg6-24
Fе — 10,6—23,8

30 Біловодський р-н, св. л-5257 310 C1

карбон
13,9 Sr — 49,2 розлив л/с типу "стара руса"

31 св. к-3282 600 — 8,4 Sr — 69,2 "Білогірська"

32 св. л-4966 752 — 13,8 Mn — 7,5

33 св. к-3286 407 — 14,3 Sr — 27,0 "одеська"

34 св. к-2383 592 — 15,9 Sr — 69,2 "старобельська"

35 св. л-4880 707 — 18,0 AI — 15,0 "сакська"

36 св. к-2223 360 — 10,3 Fе — 23,83;
Sr — 29,5

"кемеровська"

мінеральні води                                    харківської області
  Мінеральні води                                    крем’янисті

35 Березівське родовище 242 Бучак, пісковик 659—750 0,75 HCO3/са Mg Na н2S — 0,5—1,7; сорг — 18; н2Sіо3 — 61 санаторій, л/с "Березівська"

36 рай-оленівське родовище, св. 1 "              " 0,82 HCO3/са Mg Na н2S — 0,5—1,7; сорг — 14; 
н2Sіо3 — 41

санаторій

с. рогозянка, св. 35 Бучак, пісковик, пісок 0,55 HCO3/са Mg Na н2Sіо3 — 60

Мінеральні води                                    залізисті

37 дементьєво, св. 1 Пісок 0,82 SO4 — HCO3/са Na Mg Fе — 10,4

38 св. 61 Пісок, пісковик 0,74 HCO3 SO4/са Na н2Sіо3 — 56
Fе — 15,0

39 коробів хутір, дж. "            " 0,3 HCO3/Na са н2Sіо3 — 56; Fе — 30

40 верхня усновка, св. 15,5 "            " 0,64 HCO3/са Mg Na н2Sіо3 — 45; Fе — 14

41 Ізюмський р-н, с. Заводи, св. Пісок, глина 1,3 SO459HCO321
са41Na34Mg22

Fе — 13,0

42 ряд свердловин 2600—3000 нижньокам’яновугіл. 170—200 сІ/Na-са Br; J, в, Fе

Мінеральні води                                    бромні, борні, йодні

43 свердловини 1676—2078 тріас-верх. перм, 
пісковики, алевроліти

110—130 сl/Na Br; J, в

44 свердловини 2000—3000 нижньо-пермсько-
вугільний

200—300 сl/Na Br; J, в

45 ряд свердловин 2600—2900 середньокам’янову-
гільний

170—200 сl/Na-са Br; J, в

Мінеральні води                                    різні

46 ряд свердловин середньокам’яно - 
вугільний

0,75—12 сl/Na, HCO3-сl/Na; 
сl-SO4–-HCO3/Na Ca

Бск

47 Ізюмський р-н, св. 300 те саме 1,3—5,3 сl/Na-са Rn — 50 еман радонова

48 м. красноградськ, св. 1 Пісок, глина 0,7 сl72HCO319
Na87

сорг — 34

49 с. догаївка, Балаклійський р-н, св. "            " 0,88 HCO352SO423сl21Na97 сорг — 11
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карбонати. вважаємо, що істотний вплив на 
організм мають деякі компоненти, коли їх 
вміст у воді становить не менше 20 % мг-екв/
дм3 [10]. 

води, що містять сульфат-іони, признача-
ють унаслідок захворювань шлунку, кишків-
ника, печінки, жовчнокам’яних утвореннях, 
порушення обміну речовин. сульфатно-хло-
ридні та хлоридно-сульфатно-гідрокарбонатні 
води мають подібні медичні показання.

Із заглибленням горизонту, води переходять 
у хлоридні натрієві. а за наявності відновлюва-
ної обстановки та органічних речовин (сорг), 
проявляються як сірководневі води. Поблизу 
с. кірово краснолиманського району (табл. 1) 
у пісковиках нижнього тріасу виявлено гідро-
карбонатні натрієві сульфідно-йодисті води з 
мінералізацією 4,2 г/дм3, H2S — 11—13, J — 
13,1 мг/дм3. визначені вуглеводи та карбонові 
кислоти свідчать про участь органічних речо-
вин у процесах формування. води застосову-
ють під час лікування опорно-рухового апара-
ту, периферійної нервової системи тощо. По-
дібні умови формування у межах донецького 
басейну значно поширені, зокрема, у загли-
блених палеогенових та крейдових водоносних 
породах, тому дана територія перспективна 
для пошуку сірководневих вод. За результата-
ми вивчення їх бальнеологічні показники 
можна розширити.

Залізисті води. курорти, які спеціалізують -
ся на залізистих сульфатних або хлоридних во-
дах — в Італії, Бельгії, німеччині, у росії ("мар-
циальні води", "Полюстрово", Железноводськ), 
карлововарські джерела — відомі здавна. в 
україні найбагатші родовища гідрокарбонат-
них залізистих мінеральних вод поширені в За-
карпатті [16]. Біологічно активним компонен-
том цих вод є двовалентне залізо гірських по-
рід, до яких переважно належать мінерали: 
магнетит, лімоніт, сидерит, пірит, марказит 
тощо. у процесі їх руйнування, найчастіше під 
впливом вугільної кислоти і води, Fе (II) мі-
грує у воду, здебільшого, у вигляді гідро кар-
бонатів. 

Формування залізистих мінеральних вод 
пов’язано також з процесами окиснення по-
рід, що містять сульфіди металів [19]. Ці про-
цеси відбуваються у межах вугільних басейнів 
донбасу, а також на площах поширення стро-
катих порід, вугленосних сланців та на ділян-
ках з колчеданними рудами. Залізисті води 
формуються переважно у різко окиснюваль-

них або різко відновлювальних геохімічних 
умовах, пов’язаних з органовмісними порода-
ми, значно поширеними у донбасі. сульфатні 
кислі поліметалеві залізисті води формуються 
у зоні окиснення сульфідних родовищ. окрім 
заліза в їх катіонному складі можуть бути мік-
роелементи — алюміній, мідь, манган тощо.

найвідоміше родовище у східному регіоні 
залізистих мінеральних вод у районі м. сло-
в’яногірськ *. водоносний горизонт мінераль-
них вод залягає на глибині 34—45 м і приуро-
чений до пісковиків протопопівської світи 
верхнього тріасу. джерелом заліза у воді є пі-
рит. води сульфатно-гідрокарбонатного каль-
цієвого типу з мінералізацією 0,2 г/дм3, вміст 
Fе (II) 32 мг/дм3, рн 7,2. 

Формула курлова:

Fе(II) 0,032 М0,2
SO445HCO340 

 pH 7,2 T 9 °C.Ca39 Fe33

відомо [6], що залізо належить до ессенці-
альних мікроелементів і його вміст в організмі 
людини масою 70 кг становить 3—5,5 г, з яких 
75 % входять до складу гемоглобіну та міогло-
біну. Залізо бере участь у важливих окисно-
відновлювальних процесах, які регулюють ди-
хальну та метаболічну активність клітин і тка-
нин, у транспорті кисню і діоксиду вуглецю, у 
процесах кровотворення, в імунобіологічних 
реакціях, входить до складу понад 100 фермен-
тів та днк, цитохромів, оксидоредуктаз. не-
значна кількість вільних іонів заліза є у плазмі 
крові. Численні фізіологічні функції організму, 
пов’язані з окисно-відновними і ферментатив-
ними процесами, реалізуються за участі заліза 
або його комплексів. 

Здебільшого, населення не має уявлення 
щодо наслідків пов’язаних із дефіцитом залі -
за. Проте, за даними вооЗ, залізодефіцитна 
анемія — найрозповсюджене у світі захворю-
вання, від якого потерпають 4—5 мільярдів 
людей (66—80 % населення планети); з них 
майже 2 млрд хворі на залізодефіцитну анемію, 
серед них 26 % дітей. в україні цей показник, 
згідно з даними охматдит **, досягає понад 
65 % (наприклад, у сШа — 2 %), тобто на рівні 
країн третього світу. недостатній вміст заліза 

    * 15 травня 2003 року слов’яногірськ офіційно перей-
меновано на святогірськ.

**  охматдит (охорона материнства та дитинства) —  
багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад 
(м. київ).
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провокує розвиток патологій: залізодефіцит-
них анемій, гіпоксії, що призводить до пору-
шення функцій центральної нервової і серцево-
су динної систем. дефіцит мікроелементів за-
ліза лікується за допомогою збагачених залізом 
препаратів або мінеральних вод.

Згідно із даними н.І. кушакової, яка здій-
снила детальне дослідження на слов’я но гір-
ському курорті (донецька обл.), всі препарати 
простих солей заліза спричиняють досить ба-
гато ускладнень. Це пояснюється їх дисоціаці-
єю на вільні іони заліза, які можуть бути ток-
сичними через їх здатність денатурувати білки 
і спричиняти запалення. тому безконтрольне 
вживання залізовмісних препаратів, навіть у 
комплексі з вітамінами, може бути небезпеч-
ним для здоров’я.

Застосування залізистих мінеральних вод ке-
лечинського та сойминського родовищ [7] за-
безпечило високу ефективність лікування не 
тільки анемій, але й захворювань шлунково-
кишкового тракту, гепатобіліарної системи, 
сечовивідних шляхів, хвороб обміну речовин. 
Подібні результати отримано і під час вивчен-
ня слов’яногірської мінеральної води.

За даними а.Ю. моісеєва [17], бальнеоло-
гічна активність залізистих мінеральних вод 
значною мірою залежить від природи лігандів, 
що виражається формами міграції заліза.

відомо, що залізо (II) діє ефективніше у ви-
падку його надходження в організм у вигляді 
карбонатних або аксорбатних комплексів, а  
не сульфатів чи хлоридів, оскільки воно легко 
вбудовується в порфіринові кільця крові, які 
мають у бокових ланцюгах групи -с=о і -с-о–
он. Цим пояснюється те, що для лікування 
найціннішими є гідрокарбонатні залізисті во-
ди, які утворюють комплекси заліза, що легко 
засвоюються. За результатами дослідження, 
орієнтовно 88 % Fе (II) мінеральних вод мають 
форму складних комплексних сполук, 11 % Fе 
(II) ут ворюють низькомолекулярні катіонні 
комплек си, 1 % — аніонні. Згідно з теоре тич-
ним розрахунком та аналізом, лігандами у гід-
рокарбонатних водах є переважно гідро -кар-
бонатні іони.

Під час виходу з водоносного горизонту "ак-
тивне" Fе (II) поступово переходить в "неак-
тивне" Fе (IIІ), що потребує стабілізації залі-
зистих мінеральних вод у ході зберігання. в 
основу методу їх стабілізації покладено утво-
рення комплексів двовалентного заліза з вищи-
ми константами стійкості. Позитивні резуль-

тати отримано під час застосування ас кор-
бінової або лимонної органічних кислот [28]. 

вивчення залізистих мінеральних вод по-
требує не тільки їх виявлення, але й подальшо-
го дослідження їх біологічних властивостей.

оскільки одним з наслідків радіаційного 
ураження є порушення окисного гомеостазу, 
нами досліджено [16, 22] вплив залізистих мі-
неральних вод на перебіг вільнорадикальних 
процесів у опроміненому організмі, з метою 
встановлення можливості застосування води 
для лікування і профілактики населення, яке 
постраждало від наслідків аварії на Чорно-
бильській аес.

встановлена висока ефективність застосу-
вання залізистих мінеральних вод за одним із 
основних критеріїв оцінки модифікаторів — 
виживання тварин, яке у групі експеримен-
тальних тварин, випоюваних мінеральними 
водами, складає 89 %, на відміну від 56 % у гру-
пі опромінених тварин, які не пили залізисту 
мінеральну воду. отже, виживання експери-
ментальних тварин було у 1,8 разів більшим, 
ніж контрольних, опромінених тварин, тобто 
виявлений новий напрям застосування залізис-
тих вод — унаслідок екологічних катастроф.

Перспективні прояви залізистих мінеральних 
вод у східному регіоні спостережено також у 
зоні приморського району. води глибоких 
свердловин приморського району по мірі заг-
либлення переходять в хлоридно-натрієві роз-
соли з вмістом брому, йоду та бору, іноді залі - 
за у біологічно активних концентраціях. мік-
роелементний склад вод не визначений, за 
винятком заліза, яке легко ідентифікується за 
допомо гою хімічного методу навіть у польо - 
вих умовах.

Мінеральні води Дніпровського АБ. дніпров-
ський аБ є найбільшим в україні. він охоплює 
систему водоносних горизонтів у палеозой-
ських, мезозойських і кайнозойських відкла-
дах, загальна потужність яких досягає кількох 
кілометрів. характерною особливістю дніп-
ровського аБ є високе гіпсометричне поло-
ження його північно-східного крила, порівня-
но з південно-західним, і глибоке занурення 
водоносних горизонтів у центральній частині. 
відклади кайнозою і, частково, мезозою — па-
леогенові, сеноман-нижньокрейдові та юрські, 
за винятком центральної зануреної частини 
басейну, вміщують потужну зону прісних вод 
високої якості. найпотужніша зона (300—800 м) 
прісних вод розташована у крайніх частинах 
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басейну вздовж українського щита і воронізь-
кого кристалічного масиву. Під час заглиблен-
ня водовмісних порід у центральній частині аБ 
умови водообміну поступово утруднюються, 
тому на значній глибині повсюдно у породах 
палеозою і, частково, мезозою, поширені ви-
сокомінералізовані мінеральні води та розсо-
ли. Зона інтенсивного водообміну обмежу-
ється глибиною врізу місцевої гідрографічної 
мережі, і умови формування підземних вод у 
ній пов’язані, переважно, з фізико-геогра фіч-
ними факторами, в яких головну роль відіграє 
вилуговування порід. Зона значного водообмі-
ну ві докремлюється регіональним водотривом 
київських глин. Формування хімічного складу 
підземних вод відбувається в умовах добре про-
митих відкладів — на схилах басейну і солону-
ватих та солоних — в його центральній частині, 
де розвинені зони утрудненого і дуже утрудне-
ного водообміну, які розділені між собою тов-
щею пермських глин і соляних пластів. отже, 
залежно від умов формування хімічного складу 
підземних вод, у дніпровському аБ встанов-
люється вертикальна гідрохімічна зональність, 
відповідно до якої у розрізі осадової товщі ви-
діляються три зони: 1) зона гідрокарбонатних 
кальцієвих вод; 2) зона гідрокарбонатно-хло-
ридних натрієвих або хлоридно-гідрокар бо нат-
них натрієвих вод; 3) зона хлоридних нат рієвих 
і натрієво-кальцієвих солонуватих, солоних та 
розсольних вод. гідрохімічна зональність по-
рушується у районах соляно купольних струк-
тур і у межах бортових частин басейну.

Мінеральні йодо-бромні води. Йод і бром — 
ессенціальні елементи. медичні показання для 
лікування йодо-бромними та бромними вода-
ми детально описані [4, 15]. 

Йод і бром — хімічні елементи підгрупи га-
логенів, всі сполуки яких розчинні у воді і лег-
ко вилуговуються із гірських порід. концен-
трація йоду у відкладах залежить від вмісту у 
них тонкої фракції органічних речовин, напри-
клад, у глинистих та нафтогазоносних відкла-
дах. дані про гідрохімічні особливості йоду [21, 
25, 30] досить суперечливі. Йодні мінеральні 
води формуються переважно на значних гли-
бинах у зоні утрудненого водообміну, за гідро-
геологічної закритості структур, що сприяє 
збереженню леткого йоду. виявлено приуроче-
ність висококонцентрованих йодних вод до 
газових родовищ [5]. 

геохімічна роль брому і йоду подібні, проте, 
на відміну від йоду, під час випаровування мор-

ської води бром залишається у ропі, де його 
вміст у десятки разів більший, ніж у морській 
воді. Бром розповсюджений у підземних водах 
і, як правило, його концентрації прямо про-
порційні мінералізації вод і кількості в них 
хлоридів кальцію. головним фактором у фор-
муванні бромних і йодних вод є процес віджи-
мання седиментаційних вод і подальшої їх 
метаморфізації. 

Залягаючи на значних глибинах, йодо-бром-
ні води є термальними (на глибині 1—3 км — 
до 100 ºс), що передбачає наявність мікроеле-
ментів.

Залежно від концентрації йоду і брому, є 
промислові (йоду >10 і брому >250 мг/дм3), 
йодні (йоду >18 мг/дм3), бромні (брому >250 
мг/л) і мінеральні води, мг/дм3: бромні із вміс-
том брому не менше 25, йодо-бромні, в яких 
брому не менше 25, йоду — не менше 5 і йод-
ні — в яких йоду не менше 5 [10, 11]. 

найвідоміший курорт в україні, де застосо-
вуються для лікування йодо-бромні мінеральні 
води, розташований у м. Бердянськ (Запорізь-
ка обл.). Йодо-бромні води, які є на всій тери-
торії дніпровсько-донецької западини, приу-
рочені, переважно, до палеозойських відкла-
дів — девонських, кам’яновугільних і нижньо - 
пермських. Ці відклади залягають під ре - 
гіональними водотривами, представленими 
карбонатно-глинистою товщею нижнього кар-
бону, галогенних і глинистих порід пермського 
віку та глинистих відкладів середнього тріасу 
(табл. 2) [5, 25].

З наведених даних у табл. 1, треба зазначити, 
що збагаченість на йод і бром у водах не коре-
люється із глибиною їх залягання.

Підземні води хлоридні натрієві та кальціє-
во-натрієві (хлоркальцієвого типу, за с.а. су-
ліним) з мінералізацією 81—260 г/дм3, яка збіль-
шується у бік центральної частини западини. 

отже, у межах дніпровсько-донецької запа-
дини виявлено підземні води із кондиційним 
вмістом йоду і брому у широко розповсюдже-
них водоносних комплексах, починаючи з де-
вонських і закінчуючи верхньо-кам’яно вугіль-
ним — нижньо-пермським, які можна вико-
ристовувати не тільки у бальнеологічних цілях, 
але й, можливо, розвивати промислове видо-
бування йоду і брому. 

Проте під час оцінки можливості і доціль-
ності промислового використання підземних 
вод і розсолів як мінеральних лікувальних вод, 
передусім варто враховувати незначну водо-

60



61ISSN 25192396. Мінерал. журн. 2021. 43, № 1

МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ СХІДНОгО РЕгІОНУ УКРАЇНИ

збагаченість водоносних порід та значні гли-
бини залягання перспективної водоносної зони. 

Крем’янисті мінеральні води. найбагатший 
на ці води регіон — харківська область, де по-
ширені води з підвищеним вмістом кремнію у 
відкладах обухівської світи еоцену. на більшій 
частині площі товща порід поділяється на чо-
тири прошарки — верхні глинисті, глинисто-
піщані, глинисті та нижні — піщано-піскови-
кові. глинисто-піщані та піщано-пісковикові 
породи характеризуються високою водоємніс-
тю, їх дебіти — 3—8 м3/год [14, 31].

Дослідження мінеральної води з Березівського 
родовища. до крем’янистих відносяться найві-
доміші води Березівського та рай-оленівського 
родовищ, яких часто прирівнюють до міне-
ральних вод типу "нафтуся".

одне із джерел, розташованих на лівому боці 
Березівської балки, використовують як ліку-
вальне з 1982 р. на його базі існує санаторій 

"Бермінводи". Цей же горизонт експлуатується 
розташованим неподалік заводом розливу — 
тов Завод "Березівські мінеральні води", який 
бере воду з двох свердловин № 2055/3 та 231б. 
дебіт джерела — 4 дм3/с за пониження рівня у 
каптажному колодязі на 0,42 м. Підпитка гори-
зонту відбувається переважно за рахунок ін-
фільтрації атмосферних опадів. 

на території рай-оленівського родовища 
пробурено свердловини 2-е, 15-р і 16-р, які 
розкрили мінеральні води типу "Березівська". 
св. 2-е має глибину 66 м і розкрила піщано-
глинисті відклади харківської серії в інтервалі 
13,7—65,0 м, її дебіт — 410 м3/добу за пони-
ження на 1 м, рівень води у ній встановився на 
гл. 22,8 м від поверхні. св. 15-р, пробурена на 
гл. 79 м, пройшла межигірсько-обухівський 
горизонт в інтервалі 10—78 м, а рівень у ній 
встановився на гл. 22 м від поверхні. дебіт 
скла дав 178 м3/добу, за пониження на 0,8 м.  

Таблиця 2. Вміст йоду та брому у підземних водах Дніпрово-Донецької западини

Table 2. Iodine and bromine content in groundwater of the Dnieper-Donetsk basin

номер Інтервал опробовування, м мінералізація, г/дм3
концентрація, мг/дм3

йод бром

Підземні води девонських відкладів

1 1170—1195 169,9 не вияв. 20,89
2 1320—1345 137,1 5,0 177,0
3 1944—2488 245,6—260,3 50,7—146,48 75,7—362,5
4 2738—2744 134,9 5,34 242,16
5 3033—3043 215,8 4,0 330,8

Водоносний комплекс нижнього карбону

6 1375—1385 151,6 8,1 149,4
7 1816—1822 178,9 12,7 129,6
8 2296—2299 229,0 4 257—286,7
9 3388—3396 256,0 8 252

10 3657—3675 134,9 29 60
11 3893—3905 229,3 8,3 252,7

Вміст йоду і брому в підземних водах середнього карбону

12 1790—1795 143,7 10,4 290,4
13 1790—1794 143,7 8,4 552,0
14 2243—2255 179,7 15,1 428,1
15 2856—2865 312,3 22,34 39,85
16 2888—2894 212,0 5,1 362,3
17 3176—3186 210,7 6,0 735,2

Вміст йоду і брому у підземних водах верхнього карбону — нижньої пермі

18 1114—1253 172,2 15,23 416,3
19 1835—1846 219,0 15,7 358,0
20 2938—2946 235,8 8,2 480,5
21 3217—3226 298,7 34,8 632,48
22 2555—2567 96,8 31,8 162,8
23 2540—2549 224,2 14,81 538,12
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Таблиця 3. Мікросклад використаної в експерименті води, Березівського родовища (дж. 1)

Table 3. The microcomposition of the water used in the experiment, Berezivsky deposit (water source 1)

елемент сорг валове SiO2 Li Be V Cr Mn Co Ni Cu

вміст, мкг/дм3 7,20 мг/дм3 31,00—32,00 мг/дм3 10,40 <0,02 1,03 4,05 129,00 0,26 1,62 <4,00

св. 16-р має гл. 81,5 м, розкрила горизонт в ін-
тервалі 10— 81 м, її дебіт 173 м3/добу, за пони-
ження на 1 м. 

Хімічний склад використаної в експерименті 
мінеральної води з дж. 1 Березівського родо-
вища. Формула іонного складу: 

М0,68  
НСО389 SO49 

 .Са53 Mg23Na21

За результатами аналізу макро- та мікро ком-
понентів, мінеральна вода з дж. 1 Березівсько-
го родовища належить до типу маломінералі-
зованих гідрокарбонатно-сульфатних кальціє-
во-натрієвих крем’янистих вод з підвищеним 
вмістом органічних речовин. концентрація 
марганцю 0,13 мг/дм3 досягає біологічно ак-
тивної межі і дає змогу віднести її до полі-
метальних мінеральних вод. вміст токсичних 
мікроелементів у воді не досягає Бак (табл. 3).

Дослідження природи органічних речовин. ем-
пірично встановлено, що Березівські міне-
ральні води характеризуються підвищеним 
вмістом органічних речовин — сорг валове до 
20 мг/дм3 і наявністю сірководню,по деяких 
медичних показаннях подібні до мінеральних 
вод типу "нафтуся", тому логічно припущено, 
що дія березівських мінеральних вод аналогіч-
на до нафтусеподібних мінеральних вод. Це 
твердження потребувало детального хімічного 
та біологічного дослідження.

Застосовуючи метод аналізу верхФлд, на-
ми визначено у мінеральних водах Поділля — 
Збручанського (св. 1650), калагарівського  
(св. 78) родовищ та Березівського родови ща 
(дж. 1) поверхнево активні вуглеводи (Пав) та 
пестициди. аналіз концентратів Пар (к = 
= 1,103) виконано на приладі Waters 2690 з  
флуоресцентним детектором за таких парамет-
рів: колонка розміром (250 × 4,6 мм), сор - 
бент — LiChrosorb RP-18 (5 мкм), інжектований 
об’єм проби 50 мкл, рухома фаза — CH3CN(A) 
H2O (B), градієнт насосу — 0 % а 100 % за 50 хв, 
температура термостату колонки 25 °с.

у мінеральній воді по типу "нафтуся" Збру-
чанського та калагарівського родовищ визна-
чені: нафталин, аценафтилен, аценафтен, 
Фенатрен, антрацен, Флюорантен, хризен, 
Бенз[a]антрацен, Пирен, Бенз[b]флюорантен, 
Бенз[a]сирен, дибенз[a,h]антрацен, Бенз[k] 
флюорантен, индено[1,2,3-cd]сирен. Приро -
да Пав підтверджує, що визначений раніше їх 
генезис [18], відмінний від генезису води "Бе-
резівська" (дж. 1), в якій не виявлено навіть 
слідів Пав. водночас номограмні концент-
рації виявлених речовин свідчать лише про 
ідентифікацію органічних речовин, немає не-
гативного впливу Пав на організм.

вивчення лише речовин даного класу дово-
дить відмінність Березівських мінеральних вод 
від вод типу "нафтуся".

особливої уваги заслуговує те, що кількість 
пестицидів (а,р,у,ь-гхЦг; 4,4-ддЄ; 4,4-ддд; 
2,4-ддд, 4,4-ддт; гексахлорбензол, ПхБ-сума 
29 сполук), зокрема кожний і в загальній кіль-
кості становлять менше 0,01 нг/дм3 у водах 
Збручанського, калагарівського та Бере зів сь-
кого родовищ. на основі отриманих даних мож-
на зробити надзвичайно цінний висновок 
щодо якості мінеральних вод: води Бере зів сь-
кого і Подільських родовищ містять пес тициди 
в концентраціях менше 0,01 нг/дм3, тобто в 
10 000 разів нижчих їх допустимих концентра-
цій за міжнародними нормами (10–4 мг/дм3). 
Це не тільки заперечує рекламні виступи тих, 
хто хоче заробляти на імпорті закордонних 
вод, а й підтверджує можливість застосування 
та експорту українських вод, що має державне 
значення для розвитку середнього бізнесу з да-
ного напряму за підтримки та упорядкуванні 
законів з боку держави.

наведені дані свідчать, що різне генетичне 
походження органічної речовини в даному ви-
падку зумовлює суттєву відмінність складу ор-
ганічних сполук мінеральних вод Збручансько-
го та Березівського родовищ, а, отже, і анало-
гічність їх фізіологічного впливу на організм. 

елемент Zn Ca As Se Rb Sr Ag Cd Ba Tl Pb Bi

вміст, мкг/дм3 <7,0 0,796 2,38 0,165 2,797 705,0 0,297 <0,30 14,640 <0,01 0,09 <0,005
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для підтвердження даного положення здійсне-
но біологічні дослідження води.

Біологічні дослідження. Припустимо, що дія 
березівських мінеральних вод на опроміне - 
ний організм аналогічна до нафтусеподібних 
мінеральних вод.

в експерименті на тваринах виконано по-
рівняльні біологічні дослідження дії міне раль-
них вод з Березівського родовища, згідно з 
описаною методикою [27]. 

раніше нами показано [16] ефективне від-
новлення кровотворення під час радіаційних 
ураженнях організму завдяки курсовому засто-
суванню мінеральних вод типу "нафтуся", їх 
детоксикаційні та антиоксидантні властивості. 
водночас, у деяких випадках фактори — про-
типоказання, зосередження запасів вод типу 
"нафтуся" у західних регіонах країни та інші 
унеможливлюють їх використання у лікуваль-
ній практиці східного регіону.

разом із вченими ІеПор нан україни  
ім. р.Є. кавецького здійснено дослідження 
ефективності радіомодифікаторної дії при-
родних лікувальних мінеральних вод Бере-
зівського родовища на основі вивчення змін 
окисного метаболізму та показників від нов-
лення кро во творної системи тварин після їх 
опромінення у сублетальній дозі за описаною 
методикою [27]. 

За результатами вивчення ефективності кур-
сового застосування мінеральної води, нами 
виконано оцінку стану системи крові в гострий 
та відновний періоди променевого уражен- 
ня — 7 діб, 14 діб і 21 доба після опромінення. 
Паралельно здійснено гематологічні дослі-
дження у групах контрольних і неопромінених 
тварин, які вживали мінеральну воду. 

Результати експерименту. у групах опро-
мінених тварин спостерігали типові для субле-
тальних доз порушення системи кровотворен-
ня. на сьому добу після опромінення у мишей 
ІІІ та ІV груп відмічено достовірне зниження 
вмісту лейкоцитів та тромбоцитів. Через тиж-
день після закінчення курсу мінеральних вод 
(21 доба) у обстежених тварин відмічено від-
новлення кількості лейкоцитів та лімфоцитів 
практично до контрольного рівня. хоча кіль-
кість імунобластів та атипових лімфоцитів у 
крові залишалась збільшеною, двоядерних 
лім фоцитів та гіперсегментованих нейтрофі -
лів вже не було.

також визначено, що у системі крові ін-
тактних тварин застосування березівських мі-

неральних вод призводить до стимуляції кро-
вотворення і особливо до змін у В-клітинній 
ланці лімфопоезу. Подібну динаміку у системі 
крові спостерігали і за радіаційного впливу, 
про що свідчить значне збільшення відсотку 
В-лімфоцитів у тварин IІІ групи.

тривале довільне вживання даної мінераль-
ної води опроміненими тваринами призвело 
до більшого пригнічення мієлоїдних рядів кро-
вотворення і подразнення імунної системи, що 
підтвердилось і під час дослідження змін у сис-
темі крові мишей через 21 добу. 

особливу увагу привертає те, що під час 
вживання тваринами досліджуваної води у пе-
риферичній крові тварин ІІІ групи відсоток ео-
зинофілів перевищував дані контрольної групи 
більше, ніж утричі, але це потребує подальшо-
го з’ясування.

слід підкреслити, що, на відміну від засто-
сування "нафтусі" після опромінення, ми не 
виявили: 1) детоксикувальної дії досліджуваної 
мінеральної води; 2) прискорення відновлення 
кровотворення; 3) зниження кількості абе-
рантних клітин у периферичній крові.

Ці позитивні зміни у системі крові опромі-
нених тварин після семидобового курсу вказу-
ють на можливість розроблення адекватних 
схем і тривалості застосування даної мінераль-
ної води з метою корекції кровотворення.

Біохімічні дослідження. результати впливу 
курсового застосування березівської мінераль-
ної води на рівень окисних процесів у перифе-
ричній крові мишей представлені на рисунку. 
тривале її вживання (7 діб) знижує обмінні 
процеси навіть у опромінених мишей, що  
проявляється у зменшенні прооксидантно-
анти оксидантного співвідношення. Ця тен-
денція чітко виражена у термінальний період 
курсу (14 доба). 

Після його завершення і переведення тва-
рин на звичайний водний режим відмічено 
відновлення окисного метаболізму вже через 
тиждень (21 доба від початку експерименту). 
такі зміни не підлягають однозначному трак-
туванню. З одного боку, це може свідчити про 
антиоксидантні властивості досліджуваної мі-
неральної вод, з іншого боку — може бути зу-
мовлено гальмівною дією розчинених компо-
нентів на обмінні процеси організму (зокрема, 
в периферичній крові) тварин. відомо, що ме-
тали змінної валентності є ініціаторами і ката-
лізаторами вільнорадикального окиснення в 
біологічних системах [2]. Інші компоненти, що 
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входять до складу води, наприклад, кальцій, 
також можуть ефективно впливати на перебіг 
біохімічних процесів, порушуючи динамічну 
впорядкованість систем організму.

водночас, зміна електролітного складу кро-
ві людини, що спостерігається унаслідок оп-
ромінення [3], є одним із базових показників, 
які зумовлюють дерегуляцію гомеостатичних 
реакцій, які підтримують сталість внутрішньо-
го середовища організму. у будь-якому випад-
ку тривале вживання мінеральної води не є 
однозначно позитивним чинником, який 
впливає на головні біохімічні константи біоло-
гічних систем.

Залежність змін прооксидантно-антиок си-
дантного співвідношення у периферичній кро-
ві тварин, які постійно вживали мінеральну 
воду від активності ферментів антиоксидант-
ного захисту відстежено через каталазну ак-
тивність, як ключовий показник антиокси-
дантної здатності системи, що регулює рівень 
пероксидних процесів у крові.

Під час курсового застосування мінеральної 
води і нативними, і опроміненими мишами 
спершу відбувається у них деяке (113 %) підви-
щення каталазної активності, що згодом змі-
нюється її пригніченням. рівень активності 
цього ферменту не відновлюється і на сьому 
добу після переведення тварин на звичайний 
водний режим.

Березівська мінеральна вода проявляє себе 
як хімічний стрес-агент, який у поєднанні з фі-
зичним стрес-чинником (радіація) інгібує фер-
ментативну активність ключового регулятора 
пероксидних вільнорадикальних процесів.

Зіставлення закономірностей змін інтег раль-
ного показника стану вільнорадикальних про-
цесів після опромінення, впливу мінеральної 
води та сумісної дії цих чинників із динамікою 
каталазної активності периферичної крові тва-
рин свідчить, що мікро- та макрокомпоненти 
досліджуваної води дерегулюють прооксидант-
но-антиоксидантне співвідношення у ткани-
нах організму. до того ж це відбувається не 
лише на рівні окисно-відновних процесів, а й 
щодо інтенсивності перебігу реакцій, що ха-
рактеризують швидкість метаболізму.

тривале вживання мінеральної води після 
опромінення тварин гальмує метаболічні про-
цеси в їх організмі і, зокрема, вільнорадикаль-
не окиснення.

отже, курсове застосування мінеральної во-
ди інгібує ферментативну активність катала-
зи — ключового регулятора окисного метабо-
лізму, що призводить до погіршення життє-
здатності організму тварин.

Висновки. дані вказують на значний потен-
ціал мінеральних вод східного регіону. велика 
кількість мінеральних вод із пробурених по 
всій території свердловин, за незначним ви-
нятком (Березівське, слов’яногірське та ін.), 
недостатньо вивчені. їх мікроелементний склад 
невідомий, хоч умови формування (глибинна 
складова та вміст порід) вказують на наявність 
мікроелементів у складі води. майже не дос-
ліджено і біологічний вплив вод деяких родо-
вищ на організм.

на території донецької та харківської об-
ластей спостерігаються прояви залізистих, 
бромних, борних та йодних вод, які у ході до-
слідження можуть значно розширити гідромі-
неральні бальнеологічні ресурси. 

для вод луганської області переважно є дані 
по свердловинах, пробурених для заводів роз-
ливу, але вони неповні, вміст мікроелементів у 
них не досліджувався. 

унаслідок здійснених хімічних та біологіч-
них досліджень встановлено, що мінеральна 
вода Березівського родовища (дж. 1), на відмі-
ну від мінеральних вод типу "нафтуся", не має 
вираженої радіомодифікаторної дії. її курсове 
вживання після опромінення призводить до 
більшого пригнічення мієлоїдних рядів кро-
вотворення і подразнення імунної системи, 
збільшення еозинофілів у периферичній крові, 
гальмує метаболічні процеси і, зокрема, віль-
норадикальне окиснення в організмі. курсове 
застосування Березівської води також інгібує 

вплив курсового застосування мінеральної води на 
прооксидантно-антиоксидантне співвідношення у пе-
риферичній крові мишей. мв; R + MB; R — пояснен-
ня в тексті
The effect of the course application of mineral water on the 
prooxidant-antioxidant ratio in the peripheral blood of 
mice. мв; R + MB; R — explanation is in the text 
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ферментативну активність каталази — клю-
чового регулятора окисного метаболізму, що 
призводить до погіршення життєздатності ор-
ганізму тварин.

водночас, відмічені позитивні зміни у сис-
темі крові опромінених тварин указують на 
можливість розроблення адекватних схем і три-
валості застосування даної мінеральної води з 
метою корекції кровотворення. результати хе-
мілюмінесцентного аналізу указують на анти-
оксидантні властивості досліджуваної мінераль-
ної води, проте це питання потребує подаль-
шого вивчення.

оскільки встановлено, що одним з основних 
бальнеологічних чинників мінеральної води 
типу "нафтуся" є наявність у її складі бальнео-
логічно активних органічних речовин різних 
класів, які за даними масспектрів відмінні від 
органічних речовин березівських мінеральних 
вод, відносити останні до мінеральних вод 
типу "нафтуся" — передчасно. 

результати вивчення даного питання вик-
ликають необхідність здійснити комплексні 
дослідження родовищ природних мінеральних 
вод східного регіону україни із застосуван -
ням сучасних аналітичних методів і методик, 
які б включали визначення макро- і мікро-
компонентного складу, фізико-хімічних влас-
тивостей мінеральних вод, форм міграції еле-
ментів у їх складі, оцінку якості води залежно 
від сезону і режиму експлуатації свердловин, 
встановлення механізмів біологічної дії міне-
ральних вод за різних умов застосування і 
ефективності їх використання для профілак-
тики і корекції порушень в організмі. результа-
ти досліджень нададуть можливість встановити 
особливості природних мінеральних вод схід-
ного регіону україни, науково обґрунтувати 
перспективи їх застосування, розробити прак-
тичні рекомендації для розширення, підви-
щення ефективності використання відомих 
курортів і створення нових рекреаційних зон.

лІтература

Б1. акулина а.г., скопинцев Б.а. определение валового содержания органического углерода в природных водах 
методом сухого сожжения. Гидрохимич. материалы. 1969. 52. с. 133—141.
Барабой в.а. Биоантиоксиданты. киев: книга плюс, 2006. 461 с.2. 
Берридж м.л. молекулярные основы внутриклеточной коммуникации. 3. В мире науки. 1985. № 5. с. 98—109.
Бондаренко в.в., куликов г.в. Подземные промышленные воды. москва: недра, 1984. 355 с.4. 
вовк и.Ф., николаенко т.с. Закономерности распределения и накопления йода и брома в подземных водах 5. 
нижних гидродинамических зон днепровско-донецкой впадины. Геохимия. 1976. с. 413—421.
вступ в медичну геологію. За ред. г.І. рудька, о.м. адаменка. київ: академпрес, 2010. т. 1. 736 с.6. 
добра л.П. ефективність використання залізистих мінеральних вод курорту сойми при залізодефіцитних 7. 
анеміях різного походження: автореф. дис. … канд. мед. наук. одеса, 2003. 19 с.
дсту ISO 5667-11:2005. якість води. відбирання проб. Ч. 11. настанови щодо відбирання проб підземних вод 8. 
(ISO 5667-11:1993, IDT). київ, 2005. 
дсту 878-93 (держстандарт україни). води питні мінеральні. [Перевидання, травень 1996]. київ, 1996. 88 с. 9. 
классификация минеральных вод украины. Под. ред. в.м. Шестопалова. киев: макком, 2003. 121 с.10. 
колодий в.в., Щепак в.м. некоторые геохимические особенности микрокомпонентного состава подземных 11. 
вод нефтяных и газовых месторождений украины. Геология горючих ископаемых. № 42. 1972.
королюк м.а., иванова л.и., майорова и.г. метод определения активности каталазы. 12. Лабораторное дело. 
1988. № 1. с. 16—19.
лапач с.н., Чубенко а.в., Бабич П.н. статистические методы в медико-биологических исследованиях с ис-13. 
пользованием Excel. киев: морион, 2001. 407 с.
малеваный г.г. минеральные воды харьковской области. харьков, 1971. 92 с.14. 
мінеральні води україни. київ, 2005. 576 с. 15. 
моисеев а.Ю. особенности химического состава и бальнеологического применения минеральных вод. киев: 16. 
ким, 2017. 464 с.
моисеев а.Ю. комплекси мікроелементів у природних мінеральних водах. 17. Геохімія та рудоутворення. 2014. 
вип. 34. с. 85—91. https://doi.org/10.15407/gof.2014.34.085
моисеева н.П., Шестопалов в.м., моисеев а.Ю. органическое вещество минеральных вод типа "нафтуся". 18. 
Геохімія та рудоутворення. 2013. вип. 33. с. 53—63. https://doi.org/10.15407/gof.2013.33.053
огняник м.с. мінеральні води україни. Підруч. київ: кну ім. тараса Шевченка, 2000. с. 81. 19. 
Павленко о.в. складання кадастру родовищ та проявів мінеральних вод донецької області. артемівськ, 2004. 201 с.20. 
Плотников н.а. Йодо-бромные воды и их месторождения. 21. Труды Моск. геол. инта. 1959. 35. 
моісеєв а.Ю., родіонова н.к., дружина м.о., липська а.І., гриневич Ю.П., ганжа о.Б., костукова л.в. 22. 
вплив природних мінеральних вод з підвищеним вмістом заліза на вільнорадикальні процеси і склад перифе-



66 ISSN 25192396. Mineral. Journ. (Ukraine). 2021. 43, No. 1

В.М. ШЕСТОПАЛОВ, А.Ю. МОІСЕЄВ, Н.П. МОІСЕЄВА та ін.

ричної крові щурів, опромінених у дозі 5,0 гр. Зб. наук. пр. Інту ядерних досліджень. 2005. № 2 (15). с. 131—136. 
https://doi.org/10.15407/jnpae
серкиз я.и., дружина н.а., хриенко а.П. хемилюминесценция крови при радиационном воздействии. 23. 
киев: наук. думка, 1989. 176 с.
скаржинский в.и. Эндогенная металлогения донецкого бассейна. киев: наук. думка, 1973. 204 с.24. 
Швай л.П. распределение йода в подземных водах днепровско-донецкой впадины. 25. Докл. АН УССР, Сер. Б. 
1984. № 7. с. 23—28.
Шевченко г.р. кадастр родовищ та проявів мінеральних вод луганської області. луганськ, 2006. 210 с.26. 
Шестопалов в.м., моісеєв а.Ю., родіонова н.к., ганжа о.Б., маковецька л.І., дружина м.о. вплив міне-27. 
ральної води Березівського родовища на кровотворну систему опромінених тварин. Ядерна фізика та енерге
тика. 2015. 16, № 1. с. 68—76. https://doi.org/10.15407/jnpae2015.01.068
Шестопалов в.м., моисеева н.П. способ консервации железистых минеральных вод органическими кисло-28. 
тами. Авт. право № 11998 от 14.07.1998.
Шестопалов в.м., негода г.м., моісеєва н.П., дружина м.о., сухоребрий а.о., онищенко І.П. Формуван-29. 
ня мінеральних вод україни. київ: наук. думка, 2009. (Проект "наук. кн."). 312 c. 
Шестопалов в.м., негода г.м., моісеєв а.Ю., моісеєва н.П. мінеральні води Південного регіону україни. 30. 
Геол. журн. 2019. № 1 (366). с. 78—87. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.1.159242
янчев в.к., сулейманов с.П., решетов и.к. минеральные кремнистые природные воды харьковщины. 31. Сб. 
науч. ст. "Вода и здоровье 2000". одесса: оЦнтЭи, 2000. с. 240—242.

надійшла 08.08.2020

REFERENCES

Baku1. lina, A.G. and Skopintsev, B.а. (1969), Gidrochim. materialy, Vol. 52, pp. 133-141 [in Russian]. 
Baraboy, V.A. (2006), 2. Bioantioksidanty, Kniga plyus, Kyiv, UA, 461 p. [in Russian]. 
Berridzh, M.L. (1985), 3. V mire nauki, No. 5, RU, pp. 98-109 [in Russian]. 
Bondarenko, V.V. and Kulikov, G.V. (1984), 4. Podzemnye promyshlennye vody, Nedra, Moscow, RU, 355 p. [in Russian].
Vovk, I.F. and Nikolayenko, T.S. (1976), 5. Geochemistry, Vol. 2, RU, pp. 413-421 [in Russian]. 
Rudko, G.І. and аdamenko, о.м. (ed) (2010), 6. Introduction to medical geology, Vol. 1, Akadempres, Kyiv, UA, 736 p. 
[in Ukrainian]. 
Dobra, L.P. (2003),7.  Efficiency of iron mineral waters of Soymi spa in the treatment of ironed efficiency anemia of different 
genesis, PhD medical sci. dissertation, Ukr.-Sci. Research Inst. Medical Rehabilitation and Kurortology, Ministry of 
Health of Ukraine, Odesa, UA, 19 p. [in Ukrainian].
(2005) DSTU ISO 5667-11:2005. 8. Water quality. Sampling. Pt 11. Guidance on groundwater sampling (ISO 5667-11: 
1993, IDT), Kyiv, UA, 2005 [in Ukrainian].
(1996) DSTU 878-93. 9. Mineral drinking water. [Reprint, May 1996], Kyiv, UA, 88 p. (State Standard of Ukraine) [in 
Ukrainian].
Shestopalov, V.M. (ed.) (2003), 10. Classification of mineral waters of Ukraine, Makkom press, Kyiv, UA, 121 p. [in 
Russian].
Kolodiy, V.V. and Shchepak, V.M. (1972), 11. Geologiya goryuchikh iskopayemykh, No. 42, Lviv, UA [in Russian]. 
Korolyuk, м.а., Ivanova, L.I. and Mayorova, I.G. (1988), 12. Laboratory case, No. 1, Moscow, RU, pp. 16-19 [in 
Russian]. 
Lapach, с.N., Chubenko, а.V. and Bаbich, P.N. (2001), 13. Statistical methods in biomedical research using Excel, Morion 
press, Kyiv, UA, 407 p. [in Russian]. 
Malevany, G.G. (1971), 14. Mineral waters of the Kharkov region, Kharkov, UA, 92 p. [in Russian]. 
(2005), 15. Mineral waters of the Ukraine, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 576 p. [in Ukrainian].
Moiseev, A.Yu., (2017), 16. Features of chemical composition and balneological application of mineral waters, Kim publ., Kyiv, 
UA, 464 p. [in Russian]. 
Moiseev, A.Yu., (2014), 17. Geochemistry and Ore Formation, Vyp. 34, Kyiv, UA, pp. 85-91 [in Ukrainian]. https://doi.
org/10.15407/gof.2014.34.085 
Moiseeva, N.P., Shestopalov, V.M. and Moiseev, A.Yu. (2013), 18. Geochemistry and Ore Formation, Vyp. 33, Kyiv, UA, 
pp. 53-63 [in Russian]. https://doi.org/10.15407/gof.2013.33.053 
Ognyanik, M.S. (2000), 19. Mineralni vody Ukrayiny, Pidruchnyk, Kyiv National University, Kyiv, UA, p. 81 [in Uk rainian].
Pavlenko, O.V. (2004), 20. Compilation of the cadastre of deposits and manifestations of mineral waters of Donetsk region, 
Geofond, Artemivsk, UA, 201 p. [in Ukrainian].
Plotnikov, N.A. (1959), 21. Tr. Mosk. geologorazved. Instituta im. Ordzhonikidze, Vol. 35, Moscow, RU [in Russian]. 
Moiseev, A.J., Rodionova, N.K., Druzhyna, N.A., Lypska, A.I. Grinevich, Yu.P., Ganzha, о.B. and Kostukova, L.V. 22. 
(2003), Nuclear Physics and Atomic Energy, No. 2 (15), Kyiv, UA, pp. 131-136 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/
jnpae
Serkiz, Ya.I., Druzhyna, N.A. and Hrienko, а.P. (1989), 23. Chemiluminescence of blood under radiation exposure, Nauk. 
dumka, Kyiv, UA, 176 p. [in Russian]. 



67ISSN 25192396. Мінерал. журн. 2021. 43, № 1

МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ СХІДНОгО РЕгІОНУ УКРАЇНИ

Scardzhinsky, V.I. (1973), 24. Endogenous metallogeny of the Donetsk basin, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 204 p. [in Russian]. 
Shvay, L.P. (1984), 25. Dopov. AN UkrRSR, Ser. B, No. 7, Kyiv, UA, pp. 23-28 [in Russian]. 
Shevchenko, R. 26. Kadastr mestorozhdeniy i proyavleniy mineral’nykh vod Luganskoy oblasti, Lugansk, UA, 2006. 210 p. [in 
Ukrainian].
Shestopalov, V.M., Moiseev, A.J., Rodionova, N.K., Ganzha, O.B., Makovetska, L.I. and Druzhyna, M.J. (2015), 27. 
Nuclear Physics and Atomic Energy, Vol. 16, No. 1, Kyiv, UA, pp. 68-76 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/
jnpae2015.01.068
Shestopalov, V.M. and Moiseyeva, N.P. (1998), 28. Sposob konservatsii zhelezistykh mineral’nykh vod organicheskimi 
kislotami, Avtorskoye pravo No. 11998, Opubl. 14.07.1998.
Shestopalov, V.M., Nehoda, H.M., Moiseyeva, N.P., Druzhina, M.O., Sukhorebryy, A.O. and Onyshchenko, I.P. 29. 
(2009), Formation of mineral waters of Ukraine, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 312 p. [in Ukrainian]. 
Shestopalov, V.M., Negoda, H.M., Moiseyev, A.Yu. and Moiseyeva, N.P. (2019), 30. Geol. Journ., No. 1 (366), Kyiv, UA, 
pp. 78-87 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.1.159242
Yanchev, V.K., Suleymanov, S.P. and Reshetov, I.K. (2000), 31. Collection of scientific articles "Water and Health 2000". 
OZNTEI, Odessa, UA, pp. 240-242 [in Russian]. 

Received 08.08.2020

V.M. Shestopalov, DrSc (Hydrogeology), Academician of the NAS of Ukraine
Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine
55-b, O. Honchar Str., Kyiv, Ukraine, 03054 
E-mail: vmshest@gmail.com; ScopusID 7005559051
A.Yu. Moiseyev, PhD (Biological), Senior Research Fellow
Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine
55-b, O. Honchar Str., Kyiv, Ukraine, 03054 
ScopusID 36191088400
N.P. Moiseyeva, PhD (Chemistry), Senior Research Fellow, Leading Researcher
Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine
55-b, O. Honchar Str., Kyiv, Ukraine, 03054 
ScopusID 7005063353
M.O. Druzhyna, DrSc (Biological), Senior Research Fellow, Leading Researcher
R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology 
and Radiobiology of the NAS of Ukraine
45, Vasylkivska Str., Kyiv, Ukraine, 03022 
E-mail: druzhyna@nas.gov.ua; ScopusID 6504487049
G.V. Lesyuk, Junior Research Fellow
Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine
55-b, O. Honchar Str., Kyiv, Ukraine, 03054 
E-mail: Kyiv.ualesiuk.galya@gmail.com
https://orcid.org/0000000172182358

MINERAL WATERS OF THE EASTERN UKRAINE

This article considers the distribution, formation, and chemical composition of mineral waters of the Eastern region of 
Ukraine, and, in particular, Donetsk, Luhansk, and Kharkiv regions. The main types of mineral waters, most characteristic 
of the Eastern region of Ukraine, are determined. Their formation and distribution are considered. Manifestations of ferrous, 
bromine, boron and iodine waters have been studied in this region, which significantly expands hydromineral and 
balneological resources. The application of ferrous mineral waters to organisms exposed to radiation has been studied. Since 
one of the consequences of radiation damage is a violation of oxidative homeostasis, the effect of ferrous mineral waters on 
the course of free radical processes in the body was studied. The peculiarities of the organic composition and biological 
properties of Berezivsky mineral waters have been studied to identify them as Naftusya-type waters. It is established that 
Berezivsky mineral waters do not have a pronounced radiomodifier effect. They are inhibitors of the enzymatic activity of 
catalase — a key regulator of oxidative metabolism, which leads to a deterioration in the vital functions of the body after 
irradiation. According to the obtained data of mass spectra, active organic substances of different classes, which are part of 
mineral waters of the Naftusya type, differ from organic substances of Berezivsky mineral waters, both qualitatively and 
quantitatively. Therefore, Berezivsky mineral waters cannot be referred to as the class of mineral waters of the Naftusya type. 
Some studies were also conducted and an array of statistics was obtained, which showed that the mineral waters of the 
Podilsk region, Naftusya and Berezivsky waters have pesticide concentrations less than 0.01 ng/dm3, i.e. 10 000 times lower 
than their permissible concentrations according to international standards. This confirms the possibility of widespread use 
and export of Ukrainian mineral waters, which is of national importance. Prospects for the development and use of mineral 
waters in the Eastern region are shown.
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