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Срібне 
озеро
Площа поверхні 1,5-2 га. 
Максимальна глибина - 80 метрів. 

Рис.1. Карта розміщення родовищ радонових вод на території України

Срібне озеро (фото взято з інтернет-ресурсу
https://funtime.kiev.ua/where-to-go/serebryanoe-ozero-skala)

Карта ландшафтного заказника «Велика і мала скелі
(фото взято з інтернет-ресурсу 
https://goo.gl/maps/NaFoqbv7fDMMQGRk9)



Визначення рН зразків води

Аналізовані зразки води мають значення рН 8,787, вода у Срібному
озері є лужною і придатна тільки для зовнішнього застосування .

  

 

Визначення водневого показника зразків води

(фото зроблено Холявінською Анною 

29 листопада 2019 р. )



Визначення загальної

твердості води 
 Класифікація природних вод за твердістю:

 дуже м’яка - до 1,5 мг-екв/дм3;

 м’яка - 1,5 - 3 (мг-екв/дм3);

 середня - 3 - 6 (мг-екв/дм3);

 жорстка - 6 - 10 (мг-екв/дм3);

 дуже жорстка - більше 10 мг-екв/дм3.
Таблиця 1. 

Результати дослідження твердості аналізованих 

зразків води

№ зразка Загальна твердість води, ммоль-екв/л

1. 3,1

2. 3,2

3. 3,4

Середнє

значення

3,23

Обладнання для визначення твердості води

(фото зроблено Холявінською Анною 

28 листопада 2019 р. )



Визначення загального 
вмісту заліза

Таблиця.2.

Результати визначення концентрації заліза води із Срібного 

озера

№ проби Концентрація Fe3+

1. 0,2 мг/л

2. 0,18 мг/л

3. 0,21 мг/л

Середнє

значення

0,2 мг/л

Визначення оптичної густини розчину 

(фото зроблено Холявінською Анною 30 листопада 2019 

р. )



Виявлення йонів Натрію і Калію 
за кольором полум’я

(фото зроблені Холявінською Анною 30 листопада 2019 р. )

Виявлення іонів Натрію Виявлення іонів Калію



Виявлення сульфат- і силікат-
аніонів

Виявлення сульфат-аніонів Виявлення силікат-іонів

(фото зроблені Холявінською Анною 30 листопада 2019 р.)



Виявлення аніонів другої 
аналітичної групи

Визначення бромід-іонів

Виявлення хлорид-іонів

Визначення 
йодид-іонів

(фото зроблені Холявінською Анною 30 листопада 2019 р.)



Результати дослідження

Виявлено: силікат-, бромід-, 
хлорид-аніони, катіони 

Калію і Натрію.

Борати, карбонати, йодиди, 
сульфати, фосфати, катіони 
Аргентуму відсутні, катіони 
Кальцію і Магнію наявні у 

залишкових кількостях.

Показник Значення 

Водневий показник рН 8, 9 

Загальна жорсткість води  3,1 ммоль/л 

Вміст заліза  0, 2 мг/л. 

Вміст радону (ОАР) 3,28 Бк/л 
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Таблиця 3.

Узагальнені результати дослідження хімічного складу води Срібного озера



Рекомендації щодо використання у 
лікувальних цілях води зі Срібного озера

1. Оскільки потенційні терапевтичні властивості води потребують офіційного та глибокого дослідження, місцевій владі

варто звернутися до офіційних органів з метою проведення комплексних досліджень та отримання

підтверджувальних документів.

2. Місцевій громаді рекомендовано розробити перспективний план розвитку території, покращення інфраструктури та

інформаційного супроводу.

3. Зважаючи на світовий досвід влаштування курортних екологічних зон відпочинку, доцільною є пропозиція

влаштування «зеленого санаторію» у селі Протопопівка Олександрійського району Кіровоградської області, що є

найближчим до описуваного водного об’єкта.

4. Оскільки на території заказника заборонене будівництво, зручним варіантом є перевезення до озера, приймання

регламентованої водної процедури, з огляду на фізичний стан людини, і трансфер до санаторію, що не знаходиться на

території природно-заповідного об’єкта.

5. Для збереження екологічного і санітарного стану озера і запобіганню його забруднення обов’язковим є організація

вивозу сміття та облаштування біотуалетів.

6. У зв’язку з наявним екологічним навантаження та можливістю його наростання з часом, необхідно розглянути

питання про підвищення заповідного статусу території та здійснення функціонального зонування.
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