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Основні характеристики, суть розробки: Підтоплення земель є одним із найбільш не-

безпечних природних та техногенних процесів, наслідком якого є втрата родючості ґрунтів 
та несучої здатності масивів гірських порід,  пошкодження фундаментів споруд та підземних 
комунікацій, приріст сейсмічної бальності території, активізація зсувів, карсту, суфозії, тех-
ногенного забруднення. Площі природного та техногенного підтоплення охоплюють близько 
70 тис. кв. км або 12% території України. 

З метою вивчення процесів підтоплення розроблено спеціалізований комплекс мікрогео-
фізичних досліджень. Польові геофізичні дослідження виконуються методами мікроелектро-
зондування, резистивиметрії, георадарної зйомки та сейсморозвідки КМЗХ. Результати мік-
рогеофізичних досліджень були перевірені прямими гідрогеологічними методами на ділян-
ках з різними умовами підтоплення. При узагальнені, інтерпретації та аналізі отриманих 
комплексних даних використовуються кореляційно-регресійні методи. Для виділення та ви-
вчення зон підтоплення ґрунтів розробляються геолого-геофізичні моделі ВЧР. 

Результати проведених досліджень показують, що при вивченні процесів підтоплення 
важливе значення має не тільки аналіз гідрогеологічної обстановки, але і вияснення конкрет-
них особливостей геологічного середовища та визначення фізичних параметрів верхньої час-
тини розрізу (ВЧР). 

Такі задачі можуть успішно вирішуватись шляхом побудови та використання комплекту 
погоризонтних  карт питомих електричних опорів ґрунтів і порід та карти геолого-
геофізичних моделей ВЧР, що дозволяє з достатньою детальністю та достовірністю вивчати 
підтоплення земель і зміни їх властивостей (рис. 1).  

Патентно-, конкурентоспроможні результати: Відсутність подібних аналогів в 
Україні робить розробку конкурентоспроможною. 

Порівняння із світовими аналогами: розробка за науковим рівнем відповідає аналогічним 
дослідженням у країнах Європи та світу. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реа-
лізації, показники, вартість: Низька вартість досліджень в порівнянні з прямими гідрогео-
логічними методами, висока інформативність, зменшення обсягів буріння свердловин. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізо-
вані результати розробки: Міністерство охорони навколишнього середовища України, Мі-
ністерство надзвичайних ситуацій України, Держводгосп України органи місцевого самоуп-
равління, освітні та наукові організації, що проводять різноманітні дослідження пов'язані із 
вирішенням завдань захисту території від підтоплення. 

Стан готовності розробки: Розробка готова до застосування. 

Результати впровадження: Технологія пройшла апробацію в ПДРГП “Північгеологія”, 
ДГП “Агрогеофізика”, ДГП “Геосервіс”, при виконанні госпдоговірних тем. Результати 
впроваджені в навчальному процесі і наукових роботах геологічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 
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