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Схарактеризовано розвідані запаси та географію поширення мінеральних вод у Карпатському
регіоні України. Проаналізовано сучасний стан використання мінеральних вод підприємствами
харчової і санаторно-курортної галузей регіону. У контексті сталого галузевого розвитку
окреслено й досліджено актуальні питання національного виробництва мінеральних вод.
Наведено економіко-географічний аналіз тенденцій змін структури та обсягів виробництва
мінеральних вод в областях Карпатського регіону.
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Карпатський регіон України має багатий природно-ресурсний потенціал, що ство-
рює передумови для активного розвитку різних галузей господарства. Зокрема, у регі-
оні є значні запаси підземних мінеральних вод з різноманітним складом.

В Україні простежується чітка тенденція до зростання популярності вживання
мінеральних вод, що приводить до збільшення кількості виробництв, які займаються
промисловим розливом мінеральних вод.

Дослідження запасів та виробництва мінеральних вод Карпатського регіону має
стратегічне значення для населення, адже воно є складовою частиною харчової про-
мисловості, рекреаційного комплексу, медичної галузі.

Виробництво мінеральних вод – одне з найперспективніших та прибуткових видів
підприємницької діяльності в регіоні, а дотримання стандартів у їхньому продуку-
ванні – важлива запорука нашого здоров’я. Окрім того, важливим завданням органів
державної влади та місцевого самоврядування є забезпечення належного нагляду за
розробкою родовищ та їхньою промисловою експлуатацією, охорони мінеральних вод
від забруднення та виснаження.

Наша мета – вивчити передумови розвитку виробництва мінеральних вод в облас-
тях регіону, виявити особливості формування ринку мінеральних вод та їхніх чинників,
оцінити перспективи розвитку галузі в Карпатському регіоні.

Висока актуальність питань раціонального використання мінеральних вод викликає
значний інтерес до неї зарубіжних і вітчизняних дослідників.

Проблемам та перспективам використання мінеральних вод в Україні присвячено
праці Р. Байцара [1], Т. Негоди [16], М. Огняника [6], М. Рутинського [9], М. Си-
вого [10], О. Федунь [16], І. Шаповалової [18], В. Шестопалова [17, 19] та багатьох
інших.
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Ми використовували статистичні матеріали Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни, Служби статистики України, управлінь статистики в областях України, Державної
служби геології та надр України, обласних департаментів екології та природних
ресурсів.

Державна служба геології та надр України веде розшуково-розвідувальні та інші
роботи щодо геологічного вивчення мінеральних підземних вод в Україні, провадить
державний облік родовищ і запасів вод, моніторинг, видає у визначеному порядку
спеціальні дозволи на користування надрами.

Важливими передумовами для розвитку виробництва мінеральних вод у Карпатсь-
кому регіоні України є такі:

1) багатий гідромінеральний потенціал регіону. Наявність різних типів та груп
мінеральних вод. Із 12 українських родовищ унікальних підземних мінеральних вод
першої категорії вісім родовищ розміщено в Карпатському регіоні (три у Львівсь-
кій обл., п’ять у Закарпатській обл.);

2) області є частиною унікальної Карпатської лісогірської геоекосистеми, чисте
довкілля, менша забрудненість підземних вод;

3) гідромінеральні ресурси визначають пріоритетність розвитку відпочинкового,
оздоровчого та санаторно-курортного туризму. На базі цілющих мінеральних джерел
сформовані санаторно-курортні системи національного значення;

4) щораз більший ринковий попит на чисту та корисну воду.
Для аналізу виробництва мінеральних вод у регіоні важливим завданням є оцінка

бальнеологічних запасів в областях регіону. Дані про це можна почерпнути в різнома-
нітних електронних базах даних, літературних і статистичних матеріалах.

ДНВП “Геоінформ України”, науково-виробнича установа Державної служби гео-
логії та надр України, провадить збирання, опрацювання, зберігання і використання
геологічних інформаційних ресурсів. На їхньому інформаційному порталі можна
знайти інформацію про видані дозволи на користування родовищами мінеральних вод
на території певних адміністративно-територіальних одиниць [27].

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів веде відповідний Центр, ство-
рений на базі Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації
та курортології МОЗ України. Станом на 30 січня 2014 р. тут є база даних про
200 родовищ мінеральних вод в Україні, наведено детальний опис свердловин та
джерел, їхніх водокористувачів [2].

У “Національній доповіді про стан навколишнього природного середовища в Укра-
їні у 2012 р.” зазначено, що станом на 1 січня 2013 р. в Україні розвідано та
підготовлено до промислового використання 298 ділянок родовищ підземних вод, які
зосереджені на 225 родовищах підземних мінеральних вод. Експлуатаційні запаси
розвіданих родовищ становлять 89 539,6 м3/добу. Із загальної кількості розвіданих
ділянок родовищ мінеральних вод експлуатують 171 ділянку (57,4 %) [5].

На території нашої держави підземні мінеральні лікувальні та лікувально-столові
води розвідані на 157 родовищах (225 ділянок) із загальною кількістю запасів
71 341,2 м3/добу, з яких 126 ділянок розробляють. Природно-столові води розвідані на
68 родовищах (73 ділянки) із загальним обсягом запасів 18 198,4 м3/добу, з них
розробляють 45 ділянок.

За даними Державної служби геології та надр України, серед областей Карпатського
регіону України Львівська обл. має найбільші запаси мінеральних вод (понад
5 000 м3/добу) і належить до групи областей з найбільшими балансовими експлуата-
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ційними запасами мінеральних вод (разом із Вінницькою, Запорізькою, Одеською,
Донецькою областями та АР Крим). Закарпатська обл. посідає друге місце серед облас-
тей регіону (від 4 000 до 5 000 м3/добу), а Івано-Франківська та Чернівецькі області
мають найменші балансові експлуатаційні запаси мінеральних вод (від 500 до
1 000 м3/добу) (табл. 1).

Таблиця 1
Балансові експлуатаційні запаси та видобуток підземних мінеральних вод

в областях Карпатського регіону, 1.01.2013 р. *

Область,
регіон

Запаси
підземних
мінераль-
них вод,
м3/добу

Видобуток підземних
мінеральних вод,

у тім числі скид та
природне розванта-

ження, м3/добу

Використання
підземних вод,

м3/добу

Частка
викорис-
тання від
запасів, %

Івано-Франківська 901,40 111,08 24,27 2,69
Закарпатська 4 234,00 811,21 788,66 18,67
Львівська 5 174,40 2 060,02 939,79 18,16
Чернівецька 888,40 45,61 45,21 5,09
Карпатський регіон 1 1198,2 3 027,92 1 797,93 11,15
Усього в Україні 89 539,60 7 474,77 4 917,41 5,54

* Складено автором за даними Державної служби геології та надр України [25].

В Україні налічується 129 ділянок вод зі специфічними компонентами та властивос-
тями, ці води мають найбільші лікувальні властивості. Вуглекислі води найбільше
поширені у Карпатському регіоні України, а саме – у Закарпатті (Голубинське
(Лужанське), Келечинське, Новополянське, Полянське, Шаянське родовища). Львівсь-
ка обл. має найбільші запаси вод із підвищеною концентрацією органічних речо-
вин (Східницьке, Трускавецьке родовища) (див. табл. 2).

У Карпатському регіоні є близько 32 % усіх родовищ мінеральних вод в Україні, тут
виділено дві великі провінції мінеральних вод: вуглекислих, азотно-метанових та
метанових. Поширені також води без специфічних компонентів і властивостей. Серед
мінеральних вод специфічного складу виділяють вуглекислі, сірководневі, борні,
йодобромні, хлоридні, гідрокарбонатні води. В Україні до Карпатської гірсько-
складчастої області приурочені основні родовища і прояви слабко мінералізованих
лікувальних вод типу Нафтуся [6, с. 106].

Міністерство охорони здоров’я України подає інформацію, що станом на 1 січня
2014 р. в Україні є 283 користувачі природних лікувальних ресурсів, з яких 95 вико-
ристовують бальнеологічні ресурси мінеральних вод на території Карпатського
регіону [8].

За даними ДНВП “Геоінформ України”, станом на 1 вересня 2014 р. в областях
Карпатського регіону видано 90 спеціальних дозволів на геологічне вивчення надр,
у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодер-
жавного значення, та видобування корисних копалин (мінеральної води). Найбільшу
кількість дозволів на розробку родовищ та видобуток мінеральної води видано
підприємствам, що розміщені у Львівській обл. (35), на другому місці – Закар-
патська обл. (33), підприємства Івано-Франківської та Чернівецької областей отримали
найменшу кількість спецдозволів (відповідно, 12 і 10). Проте деякі з цих підприємств
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тимчасово припинили діяльність з розливу мінеральних вод, тому точну кількість
виробників мінеральних вод визначити важко (наприклад, ПРАТ “Олеський завод міне-
ральних вод” не працює, дозвіл на розробку Олеського родовища дійсний до 2027 р.).

Таблиця 2
Типи мінеральних вод та ділянки їхнього поширення *

Типи мінеральних вод Кількість
ділянок Адміністративні області

Борна 2 Закарпатська

Бромна 22

АР Крим, Волинська, Дніпропетровська,
Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська,
Полтавська, Рівненська, Тернопільська,
Херсонська, Хмельницька

З підвищеною концентрацією
органічних речовин 19 Вінницька, Івано-Франківська, Львівська,

Тернопільська, Хмельницька
Залізиста 3 Донецька
Йодно-бромна 2 Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська
Йодно-бромна борна 3 Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська

Кремниста 8 Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська,
Харківська

Радонова 30
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька,
Житомирська, Київська, Кіровоградська,
Рівненська, Хмельницька, Черкаська

Сульфідна 12 АР Крим, Закарпатська, Львівська, Терно-
пільська, Чернівецька

Вуглекисла 10 Закарпатська
Вуглекисла борна 10 Закарпатська
Вуглекисла залізиста 2 Закарпатська
Вуглекисла йодно-бромна 1 Закарпатська
Вуглекисла кремниста 3 Закарпатська
Вуглекисла миш’яковиста 2 Закарпатська
Усього 129

* Складено автором за даними Державної служби геології та надр України [25].

За видобутком мінеральних лікувальних вод серед областей Західної України у
2012 р. перше місце посідала Львівська обл. з показником 2 060 м³/добу (використову-
ють 18,2 % її запасів, експлуатаційні запаси становлять 5 174 м³/добу). Друге і третє
місце займають Закарпатська та Івано-Франківська області, відповідно, з показниками
811 та 111 м³/добу. З наявних у цих областях запасів використовують 19 % у Закар-
патській обл. та лише 3 % у Чернівецькій. Експлуатаційні запаси мінеральних ліку-
вальних вод цих областей, відповідно, становлять 4 234 та 901 м³/добу. Найменший
видобуток лікувальних вод зафіксовано у Чернівецькій обл., експлуатаційні запаси
наявних її родовищ становлять 888 м³/добу [5].

Основним нормативним документом в Україні, що регламентує якість фасованих
мінеральних вод, є ДСТУ 878:2006 “Води мінеральні природні фасовані. Технічні
умови”. Цей стандарт визначає види фасованих мінеральних вод, вимоги щодо
показників безпечності мінеральних вод, вимоги щодо маркування, пакування й умов
транспортування і зберігання [4].
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Відповідно до чинного стандарту, залежно від загальної мінералізації фасовані
мінеральні води поділяють на такі види: природні столові, розведені столові, природні
лікувально-столові, розведені лікувально-столові, природні лікувальні.

Згідно з Державним стандартом, мінеральними вважають ті води, які розливають
прямо в місцях видобутку, і ті, які транспортують для розливання в місця споживання.
Міжнародні стандарти щодо цього набагато жорсткіші [20]. Таку воду не можна
транспортувати, бутилювати чи консервувати. Європейська законодавча практика не
передбачає використання поняття “столова мінеральна вода”, а замість цього застосо-
вується термін “природна мінеральна вода”, яким означають усі мінеральні води, які
добувають безпосередньо з природного джерела. Тому українські фахівці висловлюють
думку, що важливо усунути розбіжності в законодавстві України та країн ЄС щодо
організації виробництва, торгівлі й маркування, оскільки стандарти якості на мінераль-
ну воду в Україні не відповідають європейським нормативам [1].

У ході аналізування динаміки виробництва мінеральних вод упродовж 2003–
2013 рр. в Україні спостерігаємо постійне зростання обсягів розливу мінеральних
негазованих вод від 6,5 до 40,4 млн дал., виробництво ж мінеральної газованої води
зростало, починаючи з 2003 р., і 2007 р. досягло максимального показника 130 млн дал.
У наступні роки виробництво мінеральних газованих вод зменшувалося, і 2013 р.
становило 88,6 млн дал. (рис. 1).
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Рис. 1. Виробництво мінеральної води в Україні, 2003–2013 рр., тис. дал.

Виробництво мінеральної негазованої води в Україні 2013 р. зросло порівняно з
попереднім роком на 7,4 %, причому виробництво мінеральної газованої води у 2013 р.
порівняно з попереднім роком скоротилося на 8,7 %. Це свідчить про зростання попиту
в Україні на мінеральні негазовані води.

У виробництві мінеральних газованих вод упродовж 2012 р. у Карпатському регіоні
провідні позиції займали Львівська (29,7 млн дал.) та Закарпатська (14,2 млн дал.)
області. Найменші обсяги виробництва у 2012 р. зафіксовані в Івано-Франківсь-
кій (1,3 млн дал.) та Чернівецькій (275 тис. дал.) областях (див. табл. 3).
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Таблиця 3
Обсяги виробництва мінеральних вод у Карпатському регіоні, 2012 р.*

Адміністративна
область

Води натуральні мінеральні
негазовані, тис. дал.

Води натуральні мінеральні
газовані, тис. дал.

Закарпатська – 14 200
Івано-Франківська – 1 326
Львівська 17 083 29 710
Чернівецька – 275
Усього по регіону – 45 511

* Складено автором за даними Державної служби статистики України [26].

Упродовж останніх декількох років у Карпатському регіоні простежується чітка
тенденція до збільшення виробництва натуральних мінеральних газованих вод, яке
зросло майже удвічі – з 24 863 тис. дал. у 2005 р. до 45 511 тис. дал у 2012 р. (рис. 2).
У 2012 р. в Карпатському регіоні України виробляли 47 % усіх натуральних
мінеральних газованих вод в Україні.

У Львівській обл. упродовж 2013 р. виробництво мінеральних негазованих вод зрос-
ло на 12,6 %, а мінеральних газованих вод – лише на 7,5 % порівняно з попереднім роком.

Згідно з даними Головного управління статистики у Львівській обл., виробництво
натуральних мінеральних негазованих вод на одну особу населення у 2012 р. становило
67,2 л, а це вдвічі більше, ніж 2005 р., коли цей показник становив 33,4 л. Порівняно
з іншими областями Карпатського регіону Львівська обл. за цим показником посідає
перше місце.

Рис. 2. Динаміка виробництва мінеральних газованих вод в областях
Карпатського регіону, 2003–2012 рр., тис. дал.

Із 2010 по 2012 р. на підприємствах Львівської обл. зафіксовано зростання вироб-
ництва мінеральних газованих та негазованих вод (див. рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка виробництва мінеральних вод у Львівській обл.,
2005–2013 рр., тис. дал.

Виробництво натуральних мінеральних газованих вод на одну особу населення
у Львівській обл. майже вдвічі перевищує аналогічне виробництво негазованих вод.
Станом на 2012 р. цей показник становив 116,9 л, тоді як у 2005 р. – 51,4 л. За вироб-
ництвом мінеральних газованих вод на одну особу Львівська обл. посідає друге
місце (після Закарпатської).

Підприємства, що спеціалізуються на виготовленні цієї продукції, зосереджені
переважно в районах залягання відповідних природних ресурсів.

У Львівській обл. нині до експлуатації залучено 20 ділянок мінеральних підземних
вод. Особливо інтенсивно використовують мінеральні води Передкарпаття (курорти
Трускавець, Моршин і Шкло). Зона поширення мінеральних вод з підвищеним вмістом
органіки типу Нафтуся охоплює майже всю гірську територію області й південну
частину Передкарпатського прогину. У її межах розташовані курорти Трускавець,
Східниця, Верхньосиньовидненське родовище та близько 40 інших джерел цього типу.
У зоні поширення лікувальних розсолів з підвищеним вмістом сульфатів розташований
курорт Моршин. Мінеральні води використовують для лікувальних цілей і промисло-
вого розливу.

У Карпатському регіоні загалом та Львівській обл. зокрема абсолютним лідером
з виробництва мінеральних вод є компанія IDS Group, друге за обсягами виробництва
мінеральних вод в області є ТОВ “Карпатські мінеральні води”.

Компнія IDS Group Ukraine виробляє природні мінеральні води під брендами, що
добре відомі українському споживачеві, – “Моршинська”, “Трускавецька Аква-Еко”,
“Трускавецька кришталева”, “Домашня з Трускавця” [28].

Моршинський завод мінеральних вод “Оскар” почав працювати 1995 р., воду під
торговою маркою “Моршинська” розливають з джерела № 4 Моршинського родовища.
“Трускавецьку Кришталеву” та “Трускавецьку Аква Еко” видобувають з джерел
ландшафтного заповідника курорту “Трускавець” і розливають на Трускавецькому
заводі мінеральних вод.
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Підприємство “Карпатські мінеральні води” (торгова марка “Карпатська джерель-
на”) розташоване на великому Струтинському родовищі прісних підземних вод
у Золочівському р-ні Львівської обл. [29].

Найбільшими виробниками мінеральних вод на Закарпатті є ВАТ “Свалявські міне-
ральні води”, ТОВ “Аква-Поляна”, ТОВ “Шаяни”, ТОВ “Плосківський завод мінераль-
них вод”, МПП “Алекс”, ТОВ “Маргіт” [21].

ВАТ “Свалявські мінеральні води” є одним з найбільших підприємств за обсягами
розливу мінеральної води у Свалявському р-ні Закарпатської обл., яке виробляє майже
40 % промислової продукції району та близько 45 % фасованих вод в області. Асорти-
мент продукції – мінеральна вода “Поляна Квасова”, “Лужанська” та “Свалява”.

Промисловий розлив мінеральних природних столових вод в Івано-Франківсь-
кій обл. ведуть на п’яти родовищах із затвердженими запасами за промисловими
категоріями (“Пістинська джерельна”, “Перлина заходу”, “Рогатинська джерельна”,
“Діброва лісова”, “Роксолана”) і на двох родовищах мінеральних лікувально-столових
вод (“Рогатинська”, “Перегінська”). Станом на 1 січня 2013 р. на базі джерел міне-
ральних вод працювало 11 підприємств з розливу та реалізації лікувально-столової та
природної столової води [22].

На заводі мінеральних вод СП ТОВ “Галпласт” розливають природну лікувально-
столову воду ТМ “Рогатинська джерельна” та “Рогатинська”, яку видобувають
з артезіанської свердловини в екологічно чистому регіоні біля м. Рогатин Івано-Фран-
ківської обл. Завод мінеральних вод ТОВ “Тирлич” є виробником мінеральної природ-
ної столової води “Пістинська джерельна” у c. Пістинь Косівського р-ну.

У Чернівецькій обл. проведено паспортизацію мінеральних джерел та складено
каталог, де описано 43 джерела, які за дебетом і якістю придатні для промислового
освоєння. Відбувається промисловий розлив столових i лікувальних вод –
ТМ “Брусницька”, “Бусницька нова”, “Буковинська”, “Валякузмінська”, “Роса на
світанку”, “Кельменчанка”, “Хрещатик”, “Хотинська” тощо. На базі мінеральних
джерел побудовані й працюють близько 40 цехів з розливу столової води та Буденець-
кий завод мінеральної води в Сторожинецькому р-ні (ТМ “Буковинська”) [24].

На базі Брусницького родовища сульфідних мінеральних вод у Кіцманському р-ні
функціонує бальнеологічний санаторій “Брусниця”, ТОВ “Агрофірма Калина” розливає
лікувально-столову воду “Брусницька”.

У с. Хрещатик Заставнівського р-ну працює завод мінеральних вод “Хреща-
тик” (ПП “Фортуна”), що випускає мінеральні води під торговими марками
“Хрещатик”, “Кітроська”, “Йодіс-Бук”.

Широко застосовують мінеральні води в санаторно-курортному господарстві, що
сприяє розвитку бальнеологічних курортів. Відповідно до класифікації, бальнеологіч-
ними вважають курорти, що мають природні джерела мінеральної води. У Закарпатсь-
кій обл. найбільш популярними є Голубине, Поляна, Синяк, Свалява, у Івано-Фран-
ківській обл. бальнеогрязьовими курортами є Черче, Ворохта, Яремче, Косів, Львівсь-
ка обл. відома бальнеологічними курортами Трускавець, Моршин, Немирів, Любінь
Великий.

Ринок мінеральних вод в Україні динамічно розвивається. Це можна пояснити
зростанням культури споживання мінеральної води, погіршенням екологічної ситуації
та якості водопровідної води, посиленою рекламою, виходом регіональних виробників
мінеральних вод на загальнонаціональний рівень.
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Упродовж останніх років промисловий розлив мінеральних вод в Україні сформу-
вався як високоприбуткова галузь харчової промисловості, про що свідчить велика
кількість виробників.

Карпатський регіон має значний гідромінеральний потенціал, тут є близько 32 %
усіх родовищ мінеральних вод в Україні, зосереджено 12,5 % усіх експлуатаційних
запасів підземних мінеральних вод нашої держави.

Виробники мінеральних вод Карпатського регіону посідають провідні позиції на
українському ринку мінеральних вод, торгові марки напоїв мають попит у споживачів.

Зокрема, якщо 2012 р. частка Карпатського регіону України в загальному вироб-
ництві безалкогольних напоїв в Україні становила лише 5 %, то тут виробляли 47 %
усіх натуральних мінеральних газованих вод в Україні. У виробництві мінеральних
газованих вод у Карпатському регіоні провідні позиції займають Львівська та Закар-
патська області.

Протягом останніх років на українському ринку чітко окреслилася тенденція до
зменшення споживання традиційної сильногазованої води, тому фахівці очікують
подальшого зростання виробництва негазованої води. Проте часто споживачі не
впевнені в якості фасованих мінеральних вод, тому необхідно посилити вимоги до
якості фасованих мінеральних вод відповідно до їхнього призначення та запровадити
контроль за добуванням і виробництвом мінеральної лікувальної води.
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CARPATHIAN REGION OF UKRAINE IN THE PRODUCTION SYSTEM
OF MINERAL WATER NATIONAL COMPLEX

Oksana Stetsyuk

Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

The proven reserves and geographical distribution of mineral waters in the Carpathian region
of Ukraine were characterized. The current state of mineral waters by food enterprises and health resort
in the region were analyzed. The actual questions of national production of mineral waters in the context
of sustainable development industry were investigated. The economic and geographical analyses
of trends and structural changes in production of mineral waters in the Carpathian region were done.

Key words: Carpathian region, mineral water, hydromineral potential, geography of mineral water,
field of mineral water, mineral water resources, product of mineral water.


