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Схарактеризовано сучасну демографічну ситуацію Перемишлянського району (Львівсь-
ка обл.). З’ясовано структуру господарського комплексу і земельного фонду регіону. Виконано
інтегральне оцінювання напруженості геоекологічної ситуації адміністративно-територіальних
утворень досліджуваного району.
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Земельний фонд будь-якої території – це її основне багатство і територіальна база
для ведення господарської діяльності. Останніми роками посилення антропогенного
впливу на всі види природних ресурсів спричинює їхні серйозні зміни, які здебільшого
є незворотними. Можна стверджувати, що під впливом природокористування відбува-
ється заміна природних ландшафтів антропогенними. Проблеми вивчення та аналізу
цих змін є важливою складовою оптимізації і налагодження природокористування, а
також поліпшення відносин у системі людина–природне середовище.

Перемишлянщина не належить до промислових районів Львівщини, проте помітни-
ми є антропогенні зміни в землекористуванні. Наша мета – з’ясування поселенського
навантаження, структури земельного фонду та оцінка ролі дестабілізувальних чинників
у межах адміністративно-територіальних утворень досліджуваного району.

З кожним роком названі проблеми щораз більше загострюються. Особливо поміт-
ною стала несприятлива екологічна ситуація в межах території поселень, що познача-
ється на системі демографічних показників, які здатні фактично відобразити рівень
природного і суспільного благополуччя території.

Екологічні проблеми, виникнення яких пов’язане з існуванням поселень, тривалий
час перебувають у полі зору вчених-географів: В. Барановського, Л. Воропай, Н. Габ-
чак, Г. Григор’євої, В. Гуцуляка, О. Дмитрука, А. Ісаченка, О. Керничної, І. Ковальчу-
ка, І. Круглова, В. Круля, Г. Круль, К. Кубенко, Л. Куниці, Л. Курганевич, Т. Меліхової,
А. Мельника, Ю. Олішевської, Т. Павловської, М. Петровської, О. Пилипович, Г. Сади-
кової, П. Шищенка та ін.

Вивчення статистичних матеріалів останнього десятиріччя переконливо свідчить,
що у Львівській обл. загалом і в окремих її районах зокрема, демографічна ситуація
змінилася. Тому проаналізуємо детальніше поселенське навантаження і структуру
земельного фонду Перемишлянського р-ну Львівської обл. та їхній вплив на форму-
вання геоекологічної ситуації.
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Перемишлянський район розташований у південно-східній частині Львівської обл.
Він межує на півночі із Золочівським р-ном, на північному заході – Пустомитівським,
на сході – з Тернопільською обл., на півдні – з Івано-Франківською обл., на південному
заході – з Жидачівським, на заході – з Миколаївським районами.

Досліджуваний район належить до регіонів, давно освоєних людиною. За першими
письмовими згадками, які орієнтовно визначають час виникнення поселення, ми виді-
лили: найдавніші (XIII–XV ст.); середнього віку (XVI–XVIII ст.) і порівняно молоді
(XIX ст.). Найстарішим населеним пунктом є Бібрка (1211), а наймолодшим – Шпиль-
чина (1850) (рис. 1).

Рис. 1. Перші писемні згадки про поселення Перемишлянського р-ну.
Час заселення території, роки: 1 – 1211–1275; 2 – 1276–1350; 3 – 1351–1425; 4 – 1426–1500;

5 – 1501–1575; 6 – 1576–1650; 7 – 1651–1725; 8 – 1726–1800; 9 – 1801–1875. Складено за [3, 10].

Станом на 01.01.2010 р. кількість наявного населення в Перемишлянському р-ні стано-
вила 40,9 тис. осіб, з них міське населення – 10,7, сільське – 30,2 тис. осіб. Протягом 1980–
2010 рр. населення району зменшувалося (60,0 і 40,9 тис. осіб, відповідно) (див. рис. 2).

Коефіцієнт природного приросту в Перемишлянському р-ні є від’ємним. Зокрема, у
2000 р. він становив -8,9 ‰, а до 2010 р. зріс до -9,7 ‰. Найнижчий природний приріст
простежено в 2005 р. (-10,8 ‰) (див. рис. 3).

На демографічний потенціал Перемишлянського р-ну впливає не лише природний
приріст населення, а й різноманітні міграційні рухи. Сальдо міграції (різниця між прибу-
лими та вибулими) в районі є від’ємним і становить -343 особи (-8,3 ‰) для внутрішньо-
регіональної і -103 особи (-2,4 ‰) для зовнішньорегіональної міграції (див. рис. 4).
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Рис. 2. Динаміка кількості населення Перемишлянського р-ну. Складено за [4, 7].
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Рис. 3. Динаміка природного приросту населення Перемишлянського р-ну. Складено за [4, 7].

Рис. 4. Динаміка механічного руху населення Перемишлянського р-ну.
Сальдо міграції: 1 – внутрішньорегіональне; 2 – зовнішньорегіональне. Складено за [4, 7].
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Середня щільність населення в Перемишлянському р-ні становить 67 осіб/км². Про-
те вона не є однаковою по території району (рис. 5), що пояснюють розміщенням насе-
лених пунктів і механічною міграцією населення з малих сіл у більші й у міста.

Рис. 5. Щільність населення в Перемишлянському р-ні станом на 01.01.2010 р., осіб/км2:
1 – 90–140; 2 – 140–190; 3 – 190–240; 4 – 240–290; 5 – >290. Складено за [10].

Територіально-адміністративні утворення Перемишлянського р-ну: 1, 2, 4–13, 15–29 – сільські
ради: 1 – Суходільська; 2 – Великоглібовецька; 4 – Романівська; 5 – Стрілківська; 6 – Свіржська;
7 – Станимирська; 8 – Ланівська; 9 – Ушковичівська; 10 – Коросненська; 11 – Лагодівська;
12 – Добряницька; 13 – Осталовицька; 15 – Липовицька; 16 – Борщівська; 17 – Вишнівчицька;
18 – Вовківська; 19 – Чемеринецька; 20 – Білецька; 21 – Брюховицька; 22 – Дунаївська;
23 – Подусільнянська; 24 – Подусівська; 25 – Болотнянська; 26 – Дусанівська; 27 – Іванівська;
28 – Бачівська; 29 – Кореличівська; 3, 14 – міста: 3 – Бібрка; 14 – Перемишляни.

Найбільшу щільність населення простежено у Бібрській (348 осіб/км²) та Перемиш-
лянській (367 осіб/км²) міських радах. Понад 290 осіб/км² 2010 р. було у Великоглібо-
вецькій та Подусівській сільських радах; 240–290 осіб/км² є у Стрілківській, Станимир-
ській, Осталовицькій та Болотнянській сільських радах. Ланівська, Корелицька, Брю-
ховецька, Вовківська, Борщівська і Лагодівська сільські ради мають щільність населен-
ня 190–240 осіб/км². Найбільше – десять сільських рад – мають щільність населення
140–190 осіб/км² (Суходільська, Романівська, Свіржська, Короснянська, Ушковицька,
Добряницька, Липовецька, Іванівська, Бачівська, Білецька).

Найменша щільність населення (90–140 осіб/км²) у Дусанівській, Подусільнянській,
Вишнівчицькій, Чемеринецькій і Дунаївській сільських радах.

Перемишлянський р-н утворений у грудні 1939 р. З 1962 р. його територія належала
до складу Золочівського р-ну, а 04.01.1964 р. Перемишлянський район відновлено в
дещо змінених межах. Площа адміністративного району займає 91,8 тис. га, що стано-
вить 4,2 % території Львівщини. До Перемишлянського р-ну віднесено 89 населених
пунктів, об’єднаних у 29 місцевих рад, з яких дві міські й 27 сільських [9].
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Провідну роль у структурі господарства району посідає сільське господарство, на
яке в сукупній валовій продукції припадає близько 75 % (головне антропогенне наван-
таження на природні комплекси району спричинене, насамперед, впливом аграрного
сегмента), промисловості – близько 25 %. Активний розвиток агропромислового ком-
плексу в районі простежено у середині XX ст.

На початок 2010 р. земельний фонд Перемишлянського р-ну становив 91,79 тис. га, з
яких 59,2 тис. га займають сільськогосподарські землі (64,4 % від загальної площі);
28,71 – ліси та лісовкриті площі (31,3); 2,6 – забудовані землі (2,8); 0,8 тис. га – землі під
водою (0,8 %). У середньому на одного мешканця Перемишлянщини припадає 2,24 га
земельного фонду (для порівняння: в Україні – 1,25 га; у Львівській обл. – 0,86 га).

Розподіл сільськогосподарських земель на території району в межах адміністратив-
но-територіальних утворень відображено на рис. 6.

Рис. 6. Частка площі адміністративно-територіальних утворень Перемишлянського р-ну,
зайнята сільськогосподарськими землями станом на 01.01.2010 р., %: 1 – <40; 2 – 41–60;

3 – 61–80; 4 – >80. Цифрами позначено (див. рис. 5). Складено за [8].

До сільськогосподарських угідь належать рілля, багаторічні насадження, сіножаті та
пасовища. З усієї площі сільськогосподарських угідь (59,2 тис. га) на ріллю припадає
39,34 тис. га (66,5 % від площі сільськогосподарських угідь), на багаторічні насаджен-
ня – 1,1 (1,8), на сіножаті – 5,6 (9,6), на пасовища – 11,8 тис. га (19,9 %). На одну люди-
ну в Перемишлянському р-ні припадає 1,44 га сільськогосподарських земель і 0,96 га
ріллі (для порівняння: в Україні – 0,89 і 0,68 га; у Львівській обл. – 0,50 і 0,31 га).

Ступінь розораності земель характеризує їхню екологічну стійкість. Найбільш еко-
логічно нестійкими є ті райони, у яких розорані землі значно переважають над умовно
стабільними угіддями, до яких належать сіножаті, пасовища, землі, вкриті лісом, чага-
рником, болота [2]. Районування Перемишлянського р-ну за стійкістю земельних угідь
показано на рис. 7, де показник стійкості відповідає відношенню площі умовно ста-
більних угідь до площі ріллі. Загалом коефіцієнт екологічної стійкості для Перемиш-
лянського р-ну становить 1,17.
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У структурі посівних площ району переважають зернові культури. В 2010 р. всіма
категоріями господарств зібрано 8 450 га зернових культур і намолочено 23 680 т зер-
на. Урожайність становить 27,9 ц з 1 га. Цукрові буряки викопано на площі 230 га,
зібрано 10 тис. т буряків за врожайності 430 ц з 1 га. Зібрано картоплю з 3 250 га і овочі
з 609 га, виробництво яких, відповідно, становить 50,2 і 10,0 тис. т.

Рис. 7. Ступінь екологічної стійкості земельних угідь Перемишлянського р-ну: 1 – 0,1–0,5;
2 – 0,51–0,9; 3 – 0,91–1,3; 4 – 1,31–1,7; 5 – >1,7. Цифрами позначено (див. рис. 5). Складено за [8].

Поза обробітком залишається 19,5 тис. га, або 51,3 % ріллі, у тім числі цілина і пе-
релоги – 7,9 тис. га, випасання худоби – 8,1, самозаліснено – 3,5 тис. га.

Сільськогосподарським виробництвом у 2010 р. займалися 16 сільськогосподарсь-
ких підприємств, 16 фермерських господарств і 11,7 тис. індивідуальних приватних
господарств. Питома вага виробництва валової продукції в сільськогосподарських
підприємствах у загальному обсязі становить 9,3 %, господарства населення – 90,7 %.

Лісовий фонд Перемишлянського р-ну станом на 01.01.2010 р. становив
28,71 тис. га. Розподіл лісів і лісовкритих площ району зображено на рис. 8.

У районі переважають ліси першої групи – 15,98 тис. га (55,6 % від усієї площі лі-
сів), ліси другої групи є на площі 12,6 тис. га (44,4 %). На одного мешканця району
припадає 0,7 га, вкритої лісом площі. Це значно більше, ніж на одного мешканця Укра-
їни і Львівської обл. (0,17 і 0,24 га, відповідно).

Забудовані землі займають 2,6 тис. га, або 2,83 % від усіх земель Перемишлянсько-
го р-ну. У цій категорії переважають землі під житловою забудовою – 0,74 тис. га
(28,4 % від забудованих земель), під промисловою зайнято 0,08 тис. га (3,1 %).

Водні ресурси Перемишлянського р-ну розміщені нерівномірно (див. рис. 9). Пло-
ща, зайнята внутрішніми водами, становить 0,86 тис. га (0,93 %). Тут переважають малі
річки. Болота займають 64,13 га і є низинними.

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом ста-
новлять 307,66 га.



М. Петровська, І. Михайлів
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 41

238

Рис. 8. Частка площі адміністративно-територіальних утворень Перемишлянського р-ну, зайнята
лісами та іншими лісовкритими площами станом на 01.01.2010 р., %: 1 – <10; 2 – 11–20;

3 – 21–30; 4 – 31–40; 5 – 41–50; 6 – >50. Цифрами позначено (див. рис. 5). Складено за [8].

Рис. 9. Частка площі адміністративно-територіальних утворень Перемишлянського р-ну, зайнята
внутрішніми водами станом на 01.01.2010 р., %: 1 – <0,6; 2 – 0,61–0,9; 3 – 0,91–1,2;

4 – 1,21–1,5; 5 – >1,5. Цифрами позначено (див. рис. 5). Складено за [8].

У Перемишлянському р-ні зосереджено різноманітні природні ресурси, також наяв-
ні історико-культурні об’єкти. Оцінки природно-ресурсного потенціалу свідчать про
домінування земельних ресурсів – 44,3 %, а також природно-рекреаційних – 19,3, вод-
них – 19,1, лісових – 13,9, мінеральних – 2,8 % [6].
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Переважаючими ресурсами у забезпеченості населення є лісові – 282 бали. Забезпе-
ченість населення водними ресурсами – 123 бали – сприяє розвитку рекреаційної галу-
зі [6]. Численні озера, ставки, мисливські угіддя дають змогу розвивати мисливство та
рибальство. На території Перемишлянського району функціонують декілька баз відпо-
чинку й оздоровчих таборів (“Узлісся”, “Ріпище”).

Сумарний бал забезпечення природно-ресурсним потенціалом населення Перемиш-
лянського р-ну в розрахунку на одну особу становить 84 (для порівняння, по Львівсь-
кій обл. – 72).

Природоохоронні об’єкти займають лише 934,55 га (1,01 %), що є недостатнім,
оскільки вони слугують не лише цілям охорони, а й рекреації, туризму, естетичному
вихованню і зростанню зацікавленості екологічними проблемами серед населення.

Щодо порушених земель, то найбільша їхня площа в районі зафіксована 1990 р. –
228 га. До 2005 р. вона суттєво зменшилася (75 га), а в 2007–2010 рр. була незмін-
ною – 83 га.

Максимальну площу відпрацьованих земель простежено також у 1990 р. – 51 га.
Аналогічно, як і з порушеними землями, на 2000 р. їхня площа зменшилася до 16 га, а
протягом 2005–2010 рр. не змінювалася (24 га).

Район займає не дуже вигідне транспортно-географічне положення. Землі транспор-
ту і зв’язку охоплюють у районі 630,18 га (0,68 % від усієї площі району). Залізнична
мережа частково забезпечує зв’язок з обласним центром і водночас потребує реконст-
рукції, зниження небезпеки аварій, забезпечення моніторингу стану полотна доріг і
залізничних насипів.

Основні господарсько-транспортні перевезення виконують автомобільним транспо-
ртом. У районі достатньо розвинута мережа доріг з твердим покриттям. Загальна про-
тяжність доріг становить близько 370 км, з них 77,5 км з асфальтобетонним покриттям,
зокрема, такі автомобільні шляхи, як Куровичі–Мукачеве, Перемишляни–Бережани.

Головними підприємствами-забруднювачами в Перемишлянському р-ні є Переми-
шлянський приладобудівний завод “Модуль” (виробництво друкованих плат); Колек-
тивне підприємство “Меблевик” (виробництво меблів, деревообробка); Великоглібове-
цький деревообробний завод; “Електроконтакт Україна” (виробник електричних кабе-
льних мереж); ДП “Полісинтез” (виробляє пінополіуретан еластичний (поролон)).

Ми виконали інтегральне оцінювання напруженості геоекологічної ситуації для те-
риторії сільських рад. Для цього спочатку визначили спектр чинників техногенного
впливу на компоненти довкілля, серед яких – рілля, багаторічні насадження, сіножаті,
пасовища, сільськогосподарські будівлі, сільськогосподарські шляхи, житлова забудо-
ва, землі промисловості, землі комерційного і громадського користування, активні
торфорозробки, активні кар’єри і шахти, відпрацьовані торфорозробки, кар’єри і шах-
ти, автошляхи, залізниці, інженерно-технічна інфраструктура, землі для відпочинку,
кам’янисті землі, піщані землі та яри. Потім обчислили частку площі адміністративно-
територіальних утворень, на якій діють ці чинники. Отриману систему показників
згрупували за п’ятибальною шкалою. Роль кожного показника уточнили множенням
бальної оцінки цих чинників на коефіцієнт сили його впливу на екологічну ситуацію.
Коефіцієнт сили впливу визначено методом експертних оцінок у межах від 1,0 до 2,0.
Сума бальних оцінок кожного дестабілізувального чинника розраховано для кожного з
адміністративно-територіальних утворень досліджуваного регіону і використано як
інтегральний показник екологічного напруження.
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Оцінка ролі дестабілізувальних чинників у межах адміністративно-територіальних
утворень Перемишлянського р-ну дала змогу виділити райони з дещо сприятливою,
задовільною та напруженою геоекоситуаціями (рис. 10).

Дещо сприятливу геоекологічну ситуацію простежено в таких сільських радах: Су-
ходільська, Романівська, Станимирська, Ланівська, Свіржська, Вишнівчицька, Дусанів-
ська, Подусівська, Коросненська. Напружена ситуація є в адміністративно-
територіальних утвореннях: Бібрська, Стрілківська, Брюховецька та Перемишлянська
сільські ради. У решті сільських рад геоекоситуація задовільна. Кризової та сприятли-
вої геоекологічної ситуації не зафіксовано.

Отже, Перемишлянський р-н давно освоєний людиною (перші поселення виникли у
XIII ст.). Станом на 01.01.2010 р. кількість населення в р-ні становила 40,9 тис. осіб, з
них міське населення – 10,7, сільське – 30,2 тис. осіб.

Природний приріст населення у 2010 р. був від’ємним (-9,7 ‰).
Середня щільність населення у Перемишлянському р-ні становить 67 осіб/км². Най-

більша щільність простежена у Бібрській (348 осіб/км²) та Перемишлянській
(367 осіб/км²) міських радах.

Рис. 10. Інтегральне оцінювання напруження геоекологічної ситуації адміністративно-
територіальних утворень Перемишлянського р-ну станом на 01.01.2010 р., бали:

1 – <25 (сприятлива); 2 – 25–40 (дещо сприятлива); 3 – 41–55 (задовільна);
4 – 56–70 (напружена); 5 – >70 (кризова). Цифрами позначено (див. рис. 5). Складено за [8].

Площа адміністративного району займає 91,8 тис. га, що становить 4,2 % території
Львівщини. До Перемишлянського р-ну належать 89 населених пунктів, об’єднаних у
29 місцевих рад, з яких дві міські і 27 сільських.

Провідну роль у структурі господарства району відіграє сільське господарство, на
яке в сукупній валовій продукції припадає близько 75 %, чому сприяють великі площі,
зайняті під сільськогосподарські угіддя (64,4 % від загальної площі району). У серед-
ньому на одного мешканця Перемишлянщини припадає 2,24 га земельного фонду,
1,44 га сільськогосподарських земель і 0,96 га ріллі. Коефіцієнт екологічної стійкості
земельних угідь становить 1,17.
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Оцінка ролі дестабілізувальних чинників у межах адміністративно-територіальних
утворень Перемишлянського р-ну дала змогу виділити райони з дещо сприятливою,
задовільною та напруженою геоекоситуаціями.

Різноманітність природних умов, наявність екскурсійних маршрутів, історико-
культурних об’єктів та певна інфраструктура дають змогу визнати перспективною
рекреаційно-туристичну галузь.
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SETTLEMENT PRESSURE AND STRUCTURE OF THE LAND RESOURCES
OF PEREMYSHLYANY DISTRICT (LVIV REGION) AS A FACTOR

OF FORMATION OF GEOECOLOGICAL SITUATION

Myroslava Petrovska, Iryna Mykhayliv

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

The modern demographic situation of Peremyshlyany district (Lviv region) has been described.
The structure of the economic complex and of the land resources of the region has been found out.
The integral evaluation of pressure of geoecological situation of administrative-territorial formations
of the local district has been carried out.

Key words: population, natural increment, density of population, economic complex, fund of land,
geoecological situation.

ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ НАГРУЗКА И СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА
ПЕРЕМЫШЛЯНСКОГО РАЙОНА (ЛЬВОВСКАЯ ОБЛ.) КАК ФАКТОР

ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Мирослава Петровская, Ирина Мыхайлив

Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
ул. П. Дорошенко, 41, 79000, г. Львов, Украина

Охарактеризовано современную демографическую ситуацию Перемышлянского р-на (Львов-
ская обл.). Выяснено структуру хозяйственного комплекса и земельного фонда региона. Выпол-
нено интегральную оценку напряженности геоэкологической ситуации административно-
территориальных единиц исследуемого района.

Ключевые слова: население, естественный прирост, плотность населения, хозяйственный
комплекс, земельный фонд, геоэкологическая ситуация.


