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2 ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 

ТА ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

2.1 Стратегія створення нових об’єктів природно-заповідного фонду на 

приміських землях Львова

Вибір категорій природно-заповідного фонду

Созологічна оцінка приміських земель м.Львова (див. Т1, Т2) показала, що 

найбільше природоохоронне значення мають такі ландшафтні комплекси:

1) лісові місцевості Брюховицько-Голосківського горбогір’я, включно з 

Кортумовою горою;

2) лісові місцевості Лисиницько-Давидівського горбогір’я включно з 

долиною річки Марунька і зеленою зоною Майорівка;

3) торфово-болотні урочища Білогорщі;

4) збережені лісові і лучні урочища в заплаві р.Полтва.

Зазначимо, що два перші ландшафтні комплекси окрім созологічного, мають 

важливе рекреаційне значення. Тому, при включенні їх до природно- 

заповідного фонду найоптимальнішою є категорія регіонального ландшафтного 

парку. Адже згідно з Законом України «Про природно-заповідний фонд» на 

регіональні ландшафтні парки покладається виконання таких завдань:

-  збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та 

об’єктів;

-  створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів 

рекреаційної діяльності в природних умовах з додержання режиму охорони 

заповідних природних комплексів і об’єктів;

-  сприяння екологічній освітньо-виховній роботі.

Досвід показує (див. розд. 1.1 Т.І), що при великомасштабній реорганізації 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду виникає небезпека 

формальних спекуляцій, при яких природоохоронний статус уже існуючих 

об’єктів може бути пониженим, або взагалі втраченим. Зазначимо, що зміна
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меж, категорії та статусу територій об’єктів природно-заповідного фонду 

проводиться за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі 

охорони навколишнього природного середовища на підставі відповідного 

експертного висновку (Ст. 24 Закону України «Про ПЗФ»). Така процедура 

зазвичай є довготривалою, тому такі об’єкти на довгий період можуть 

залишитися без відповідного контролю.

Уникнути цих загроз дозволить поетапна організація регіонального 

ландшафтного парку.

На першому етапі доцільно визначити перспективну територію парку для її 

резервування. Згідно зі Ст. 25 Закону України «Про ПЗФ» резервування 

проводиться «з метою недопущення знищення або руйнування в результаті 

господарської діяльності цінних для заповідання природних територій та 

об’єктів до прийняття у встановленому порядку рішень про організацію чи 

оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду і виділення 

необхідних для цього коштів». На цьому етапі визначаються особливо цінні 

природні та історико-культурні комплекси та об’єкти з наданням їм 

відповідного природоохоронного статусу.

На другому етапі проводиться функціональне зонування парку з 

включенням до нього новостворених природоохоронних об’єктів, а також 

реорганізація, за необхідності, існуючих об’єктів ПЗФ та затвердження 

регіонального парку у встановленому порядку.

Регіональний ландшафтний парк може бути створений за двома моделями. 

Однією із моделей є його організація на базі РЛП "Знесіння" шляхом його 

розширення (попередня назва «Львівський»). Такий РЛП виступатиме як 

велике природоохоронне утворення, що включатиме такі масиви: 

Брюховицько-Голосківським (лісові місцевості Брюховицько-Голосківського 

горбогір’я, включно з Кортумовою горою); Винниківським (лісові місцевості 

Лисиницько-Давидівського горбогір’я включно з долиною річки Марунька і 

зеленою зоною Майорівка); Знесінським (територія РЛП «Знесіння»). На 

перерахованих територіях уже функціонують об’єкти ПЗФ (РЛП «Знесіння»;
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лісові заказники -  “Гряда», «Винниківський», «Львівський», «Чортові скелі»; 

пам’ятки природи -  “Винники», «Медова Печера», «Кортумова Гора»), при 

створенні нового РЛП неодмінно постане питання їхньої реорганізації.

Для збереження унікальних торфово-болотних комплексів Білогорщі 

обгрунтовано створення ландшафтного заказника державного значення 

«Торфовище Білогорща».

Для збереження і відтворення цінних природних комплексів у долині р. 

Полтви обгрунтовано створення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Полтвинська долина».

Критерії визначення меж та назв територій та об'єктів природно- 

заповідного фонду

Для визначення меж проектованих територій та об’єктів природно- 

заповідного фонду було враховано такі критерії:

а) обмежовані ландшафтні комплекси мають включати найцінніші природні, 

історико-культурні та рекреаційні об’єкти та забезпечувати їхню охорону та 

функціонування;

б) межі повинні відповідати призначенню об’єктів охорони, тобто 

забезпечувати диференційовану охорону відповідно до категорій ПЗФ;

в) необхідно враховувати вплив сусідніх природних комплексів, а також 

господарських об’єктів на обмежовані ландшафтні комплекси, які 

підлягатимуть охороні;

г) межа повинна мати чіткі орієнтири на місцевості;

д) межа повинна узгоджуватися з границями уже встановлених 

адміністративно-господарськими територіальних утворень;

е) обмежена заповідна територія не має перешкоджати функціонуванню 

господарських об’єктів, якщо такі розташовані коло них;

Назва об’єкту природно-заповідного фонду відіграє значну роль у його 

подальшому функціонуванні.

Як показує досвід, прикладом невдалого і необгрунтованого вибору назв є
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такі, що створені внаслідок реорганізації об’єктів ПЗФ в околицях Львова у 

1984 році. Тоді від Брюховицького ландшафтного лісопарку (3144 га) у складі 

ПЗФ залишилася лише ділянка межиріччя Млинівки-Брюхівчанки як лісовий 

заказник «Гряда» площею 1949 га. У додатку до Постанови № 495 подано, що 

така назва була присвоєна через його розташування «в зоні гряди Розточчя». 

Однак Розтоцьке горбогірне пасмо рідко називали грядою. Під поняттям 

«гряда» переважно розуміють видовжені додатні форми рівнинного рельєфу, 

які за простяганням можуть об’єднуватися у грядові пасма. Типовими такими 

формами є гряди Пасмового Побужжя на одній з яких навіть розташоване село

з назвою «Гряда». Натомість межиріччя Млинівки і Брюхівчанки зовсім не 

схоже на типові гряди ні за геоморфологічними, ні за ландшафтними ознаками. 

Враховуючи також значну віддаленість заказника від с. Гряда можна 

стверджувати, що його назва дезорієнтує не тільки звичайних користувачів, але 

й природодослідників.

На території Винниківського ландшафтного лісопарку у 1984 році було 

створено три лісових заказники з назвами «Львівський», «Винниківський», 

«Чортові скелі» та пам’ятка природи «Винниківська». Щодо першої назви, то 

вона не є оригінальною, її можна було б присвоїти кожному 

природоохоронному об’єкту в околицях Львова. Назва лісового заказника 

«Чортові скелі» стала однією з підстав необдуманої ліквідації одноіменної 

геологічної пам’ятки природи, а одинакові назви лісового заказника 

«Винниківський» і пам’ятки природи «Винниківська» вносять невизначеність у 

їхній ідентифікації.

Безумовно назви об’єктів ПЗФ повинні відображати не тільки 

місцезнаходження, але й їхнє природоохоронне (созологічне) та естетичне 

значення. Для цього найдоцільніше використовувати місцеві топоніми. Околиці 

Львова відзначаються значним топонімічним багатством. Достатньо 

інформативними і об’єктивними джерелами при відтворенні топонімів є 

різночасові картографічні матеріали. Менш достовірну, але цікаву інформацію 

щодо назв околиць населених пунктів можна отримати від місцевих жителів.

78



Аналіз згаданих джерел дозволив поділити топоніми околиць Львова на сім 

груп (Рисунок 2.1): за формою і домінантними ландшафтними ознаками, за 

приналежністю до земель певної громади, за властивостями ландшафтів, за 

приналежністю до колишній власників, за місцерозташуванням відносно форм 

рельєфу, за колишнім і теперішнім господарським використанням, назви- 

символи.

До першої групи увійшли топоніми, об’єднані за формою і домінантними 

ландшафтними ознаками: «Середня Гора», «Соснина», «Бучина», «Камички» -  

на межиріччі Млинівки і Брюхівчанки; «Кругла Гора», «Лиса Гора», «Кам’яна 

Гора», «Круглий Горб», «Чорні Лози», «Ставки» -  на території між 

Брюховичами і Голоско; «в Потоці», «на Репниську», «Білогорський Потік» -  

на території між Білогорщею і Рясне; «Лиса Гора», Великий Ліс -  між Сиховом 

і Винниками, урочище Дубина -  між Лисиничами, Сороками Львівськими і 

Кам’янополем.

Друга група включає топоніми, об’єднані за приналежністю до земель 

певної громади: горби Давидів, Рясна, Скнилів; Голосківський Потік,

Клепарівський Потік, Брюхівчанка -  у Брюховицько-Голосківському горбогір’ї; 

Ліс Вулька, Сихіський Потік, Чижківський Потік -  між Сиховим і Винниками; 

Басівський ліс, річки Зубра, Щирець, Сокільницькі Поля -  на Львівському 

плато; потік Миклашів, потік Малешкович.

Третя група обєднала топоніми, пов’язані за властивостями ландшафтів: 

Квасна вода -  видолинок на межиріччі Брюхівчанки і Голосківського потоку; 

Сухий Ліс -  урочище між Бірками і Ясниськами; Осова -  урочище на межиріччі 

Млинівки і Брюхівчанки, Погоріле -  урочище між Голоско Збиранкою і 

Брюховичами; потік Зимна Вода, урочище Торфовисько поблизу Сокільник, 

Клекучко -  територія зеленої зони Майорівка урочище де виходять джерела.

У четверту групу включено топоніми за приналежністю до колишній 

власників: Майорівка (Майєрівка) від Майєра; Кортумова Гора -  від Кортума; 

урочища Шемберка і Панська Нива -  в Білогорщі; урочище Лахова -  між 

Кривчицями і Лисиничами.
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Топоніми, що увійшли до п’ятої групи, поєднані за місцерозташуванням 

відносно форм рельєфу, зокрема, «Великий кут», «Загроди».

Рисунок 2.1 -  Топоніми приміських земель м. Львова

Шоста група -  топоніми, що об’єднані за колишнім і теперішнім 

господарським використанням: на Старих П ’єцах -  урочище у верхів’ях 

Г олосківського Потоку, де видобували глину для печей; Бобельня, Шабельня -  

урочища на межиріччі Mлинівки і Брюхівчанки; річка Mлинівка (у середній 

течії -  Недільчина), потік Mлинський (притока Mаруньки); урочища Стойло, 

Загроди, Старий цвинтар, Окописько -  в Сокільниках; Загуменки -  між Рясне і 

Солуками; село Пасіки; урочище Запілля «Глинисько».

До сьомої групи включено топоніми, що означають назви-символи: 

«З’явленська гора», «Дідичова могила», «Mеридіан», «Mедвідь», «Свинка».



Вибір власних назв проектованих територій та об’єктів природно- 

заповідного фонду, узгодження їх із місцевими топонімами здійснено у 

залежності від обраних категорії ПЗФ та їхнього созологічного, туристичного і 

рекреаційного значення. Тому проектованому регіональному ландшафтному 

парку запропоновано назву «Львівський», а його складовим частинам -  

Брюховицька, Винниківська, Знесінська.

Назви великих за площею об’єктів доцільно ув’язувати з ойконімами -  

назвами найближчих населених пунктів. Середні за площею об’єкти ПЗФ, що 

мають комплексне ландшафтне значення, доцільно називати топонімами, які 

містять ландшафтно-ідентифікаційний зміст. Такими є назви пропонованих 

ландшафтних заказників «Полтвинська долина», «Торфовище Білогорща», 

«Кортумова Г ора» (Кортумівське відділення РЛП «Львівський»), «Г олосківські 

дюни», «Середня гора». У назвах невеликих за площею об’єктів доцільно 

використовувати імена визначних дослідників, які описали їх вперше 

(гідрологічна пам’ятка природи «Озеро Ломницького», «Дендрарій 

Соколовського») і т. п.

У назвах пам’яток природи має відображатись також специфіка їхньої 

охорони: гідрологічних пам’яток -  («Долина», «Джерело», «Витік», «Верхів’я», 

«Озеро», геологічні -  («Скеля», «Пагорб», «Узвіз». Для комплексних 

природних та історико-культурних пам’яток доцільно вживати назви-символи 

«Quo vadis», «Чатові скелі», «Плакучий камінь».

Питання охорони та збереження назв регламентуються Законом України 

“Про географічні назви” (№ 2604-IV від 1.05. 2005 року ), згідно з яким 

присвоєння однієї і тієї ж назви кільком однорідним географічним об’єктам у 

межах одного населеного пункту або району не допускається. Перейменування 

географічних об’єктів можливе, як виняток, у таких випадках: повторення назв 

однорідних географічних об’єктів у межах однієї адміністративно- 

територіальної одиниці; необхідності повернення окремим географічним 

об’єктам їхніх історичних назв; суттєвої зміни функції або призначення 

географічного об’єкта. Найменування та перейменування географічних об’єктів
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у межах визначених законом повноважень здійснюють: сільські, селищні, 

міські ради -  щодо географічних об’єктів, розташованих відповідно на 

території села, селища, міста. Зважаючи на викладене Львівська міська раді та 

сільські і селищні ради приміської території м.Львова повинні провести 

відповідні заходи щодо впорядкування назв об’єктів природно-заповідного 

фонду.

2.2 Обгрунтування створення ландшафтного заказника державного 

значення «Торфовище Білогорща»

Проектований ландшафтний заказник розташований у північно-східній 

частині Білогорсько-Мальчицької давньої водно-льодовикової прохідної 

долини. Зазначена долина відокремлює Розточчя від Львівського плато і 

з ’єднує Львівську улоговину та долину Полтви з широтним відрізком долини р. 

Верещиці (див. Т.1, розд. 1.2). Територія охоплює басейн Білогорського потоку 

який включає на півдні лісопарк та населений пункт Білогорща, а з півночі 

доходить до с. Рясного. Східна межа пролягає в околицях іншого житлового 

масиву м. Львова -  Левандівки та майже доходить до залізничної станції 

Клепарів. На заході територія дослідження обмежена фрагментом кільцевої 

автотраси сполучення Холодновідка-Рясне. Відносна висота рельєфу дорівнює 

290-310 м н. р. м.

Досліджувана територія є унікальним ландшафтно-гідрологічним 

утворенням. У 30-х роках ХХ століття тогочасною польською владою вона була 

взята під охорону як пам’ятка природи «Торфовище Білогорща» (Т3. розд. 1.1). 

Глибина залягання торфу в цій місцевості становила понад 7 м, що є одним із 

найвищих показників у Львівській області. Така особливість пов’язана зі 

специфікою геолого-геоморфологічної будови та історії розвитку ландшафтів 

цієї території.
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