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У КАР’ЄРАХ ХІХ ст. У м. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ 
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У статті розглянуто особливості проявів екзогенних геоморфологічних процесів у 10 

колишніх лесових кар’єрах м. Хмельницького. На основі польових спостережень, аналізу 

інженерно-геологічних даних, а також опитування очевидців встановлено, що 

найбільшого поширення набули зсувні та ерозійні процеси, особливо на схилах 

південних експозицій заввишки понад 5 м, виположених або з вертикальними 

відслоненнями. Мінімальні прояви процесів – на схилах, терасованих під малоповерхову 

забудову. Вирішальний вплив на розвиток зсувних процесів у кар’єрах Хмельницького 

має антропогенний чинник. 

Ключові слова:  кар’єр, леси, антропогенний вплив, геоморфологічні процеси, зсуви, 

промивини, місто Хмельницький. 
 

Вступ.  

Будівельна сировина належить до тих видів природних ресурсів, які 

видобувають неподалік від споживача, тому кар’єри, копальні, каменоломні 

часто розташовані навіть у історичних, найдавніших частинах міст, як свідчить, 

зокрема, аналіз історії гірничих виробок на території Львова [3]. Такі приклади 

знаходимо по цілому світові: так, у відповідь на запит словосполучення “quarries 

in the city” пошуковик Google подає майже 98 тис. покликань, а на запит “quarries 

in urban areas” – понад 10 тис. (дані станом на 27.04.2016).  

Однак специфікація пошуку до “міських кар’єрів у лесах” (леси, лесоподібні 

суглинки і супіски – будівельна сировина №1 для України, відома в народі як 

“глина”) дає такий результат: “loess quarry” – 171 покликання, “loess quarries” – 

63, тоді як на запити “loess quarry (-ies) in the city / in urban areas”, “лесові 

кар’єри”, “лесові кар’єри у містах” отримуємо 0. Причому аналіз англомовних 

публікацій зі словосполученнями “loess quarry (-ies)” показує, що головна увага 

приділяється питанням археології, лесів як таких, палеогеографічним умовам, 

геотуризму тощо, тоді як розгляд лесових кар’єрів як антропогенних форм 

рельєфу чи середовища, де розвиваються антропогенно зумовлені 

геоморфологічні процеси, практично відсутній. Не знайдемо цієї тематики в 

одній з нещодавніх узагальнюючих публікацій про леси Європи і Китаю [10].  

З нашої точки зору, вивчення еволюції форм і процесів у лесових кар’єрах 

необхідне хоча б з огляду їх на значне поширення та неминуче поглинання при 

територіальному розвиткові поселень разом з усіма несприятливими 

геоморфологічними і геологічними умовами, що виникають у результаті 

перетворення первинної поверхні. Такі кар’єри можна знайти у великих містах, 

наприклад, у Дніпропетровську [7] чи у вже згаданому Львові [3]. Згідно 

офіційної статистики, в Україні станом на 01.01.2014 нараховувалося 1930 

родовищ цегельно-черепичної сировини  [8, с. 231]. Слід врахувати, що сюди не 
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 ввійшли давно відпрацьовані чи невеликі, стихійно використовувані родовища 

без значних промислових запасів. Нещодавнє дослідження морфології лесових 

кар’єрів м. Хмельницького показало, що хоча у перелік 2014 року з території 

міста входить лише 2 родовища цегельно-черепичної сировини і жодного 

діючого немає, у ХІХ–ХХ ст. кар’єрів було понад 20 [5]. Зникає лесовий кар’єр 

повністю після припинення експлуатації і нівелювання його первинної форми чи 

продовжує “підпільно” діяти, провокуючи сучасні процеси на забудованих і 

рекультивованих територіях, – головне питання, на яке шукатимемо відповідь у 

цьому дослідженні. 

Методи.  

Результати і висновки даного дослідження ґрунтуються на польових 

спостереженнях 1996–2001 і 2014–2016 років, під час яких використовувалися 

морфографічний та морфометричний аналіз, метод фотофіксації,  метод 

опитування очевидців. Окрім того, було проаналізовано фондові матеріали з 

інженерної геології, а саме дані інженерно-геологічних вишукувань організацій 

“Хмельницькийбудрозвідування”, УкрДІПРОводгосп, Хмельницькагропроект,  

“Житомирбудрозвідування”, звіти обстеження зсувів та результати моніторингу 

екзогенних процесів у Хмельницькій області Подільською гідрогеологічною 

партією, також фондові матеріали Хмельницькводоканалу та картографічні 

матеріали по місту Хмельницькому (Проскурову) ХІХ-ХХ ст. 

Результати.  

Геологічна будова території м. Хмельницького, а саме поширення 

четвертинних еолово-делювіальних лесів, лесоподібних суглинків і супісків, 

потужність яких за даними інженерно-геологічних вишукувань досягає понад 30 

м на межиріччі Південного Бугу і Самця (Кудрянки), здавна сприяла видобутку 

тут сировини для виробництва цегли, черепиці тощо. У подальшому, вживаючи 

назву “лесовий кар’єр”, матимемо на увазі всі кар’єри у лесах, похованих 

ґрунтах, лесоподібних суглинках і супісках плейстоцену (переважно пізнього і 

середнього, у найглибших кар’єрах – ще й раннього). 

Найдавніші достовірні дані про місцезнаходження цегелень м. 

Хмельницького і кар’єрів при них дають топографічні карти другої половини 

ХІХ ст. Як показує наше попереднє дослідження [5], таких кар’єрів 10:  

№1 (на рис. 1) – на півдні Гречан між вулицями Західною Окружною і 

Пархоменка (у геоморфологічному відношенні кар’єр розташований на лівому 

березі Плоскої);  

№2 – в районі сучасних вулиць Сковороди, Короленка, Героїв Крут (схили і 

днище балки – правої притоки Плоскої);  

№3 – найдавніший кар’єр сучасного цегельного заводу (низів’я балки – лівої 

притоки Самця);  

№4 – у Книжківцях по вул. Струмковій (правий схил балки – правої притоки 

Самця); 

№5 – Дубівський (лівий берег Самця); 

№6 – на південь від вул. Купріна (колись – балка, а тепер – східний борт 

зсуву на лівому березі Самця);  

№7 – верх вул. Березневої (верхів’я балки – лівої притоки Самця);  

№8 – новіший кар’єр сучасного цегельного заводу (балка на лівому березі 

Самця);  



106 

 

№9 – між вулицями Кам’янецькою, Інститутською, Хотовицького (правий 

схил балки – правої притоки Плоскої); 

№10 – по вул. Гагаріна (правий берег Плоскої). 

 

 
Рис. 1.  Картосхема розташування кар’єрів ХІХ ст. у  м. Хмельницькому. 

Умовні позначення: 1 – межі міста на 2002 р.; 2 – назви мікрорайонів; 3 – 

схематичне розташування і номер кар’єра (див. опис у тексті); 4 – ставки. 

 

Розгляньмо детальніше прояви сучасних екзогенних рельєфотвірних 

процесів у цих кар’єрах. 

Кар’єр у Гречанах (№1) належить до тих чотирьох, які були при цегельнях 

1860-х років [5]. Однак сучасні уступи заввишки до 8 м і відслонення на них 

пов’язані з молодшою його частиною, яка розроблялася у ХХ ст. Найдавніша ж 

частина виположена, задернована  і зайнята (частково) гілкою залізничної колії.  

З південного заходу на північний схід спостерігається 3 типи поєднання 

форми уступів з особливостями розвитку сучасних процесів (рис. 2):  1) з 

контрбанкетом до половини висоти уступа, фрагментами вертикальних 

відслонень, активним розвитком малих зсувів і ерозії, задерновані горизонтальні 

ділянки (площадка контрбанкета і його підніжжя, рис. 2а); 2) з первинними 

уступами, виположеними сучасними процесами (рис. 2б), більшою 

задернованістю, ніж у попереднього типу, з невеликими стихійними виробками, 

які у частині плавного переходу до третього типу уступу сприяють розвитку 

більших за розмірами зсувів зі стінками відриву завдовжки 20 м (рис. 6б); 3)  

виположені при рекультивації, задерновані, з мінімальним розвитком сучасних 

процесів, за винятком ділянок над підкопами (рис. 2в). 
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                    а                                             б                                             в 

Рис. 2. Типи уступів кар’єру у Гречанах: 

а – уступ із контрбанкетом і фрагментами вертикальних відслонень; б – 

уступи, виположені сучасними процесами; в – уступ, виположений при 

рекультивації (фото тут і далі – авторки, травень 2016 р.). 

 

З 10 кар’єрів ХІХ ст. чотири (№№ 2, 3, 7 і 10), а також західна частина №4  не 

розроблялися у другій половині ХХ ст., хоча переважно залишалися пустирями і, 

за свідченням мешканців, були віддані для індивідуальної забудови з кінця 1940-

х років. Для колишніх бортів кар’єрів сьогодні властиві численні тераси з 

уступами 1–4 м заввишки, зрідка до 6 м (рис. 3). Поширені підпірні стінки або 

виположення крутих схилів під городи, що запобігає розвиткові зсувних 

процесів. Зафіксовані поодинокі будинки з тріщинами, але невідомо, чи це 

результат зсувних рухів, чи нерівномірного осідання (на насипних ґрунтах, 

наприклад). Активні прояви інших процесів відсутні. 

 

 
Рис. 3. Забудова по вул. Короленка 

(терасований південно-західний схил кар’єру №2, фото – квітень 2016 року). 

 

У двох кар’єрів, які походять з ХІХ ст. (№5, східна частина кар’єра №4) 

зберігаються візуально помітні (з відслоненнями лесів) і морфологічно добре 
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збережені фрагменти бортів кар’єрів без організованої рекультивації, хоча після 

припинення експлуатації минуло понад чверть століття.  

Найбільш поширеними на незадернованих стінках є невеликі зсуви крапле- і 

конусоподібної форм (1 і 2 на рис. 4а), а матеріал нагромаджується біля 

підніжжя.  

 а 

 б 

Рис. 4.  Північний уступ східної частини кар’єру у Книжківцях: 

а – 1997, б – 2015 роки (ракурс змінено через деревну рослинність). 

 

Згодом на задернованих схилах розвиваються фронтальні зсуви більших 

розмірів: тіла зсувів – 8–30 м завширшки, 2–3 м заввишки (стрілка “3” на рис. 5а, 

б). Особливо яскраво демонструє зміну вигляду за 19 років східна частина 

кар’єру у Книжківцях: малі зсуви розвиваються лише там, де люди стихійно 

відбирають будівельну сировину, а на більшій частині північного уступу 

проходять більші зсуви за площею і потужністю задіяних відкладів (рис. 4б). 

Вони  викликані перезволоженням лесів головно двома чинниками: 

позбавленням  дернини на ділянках  для несанкціонованих городів  місцевих  
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 а 

 б 

Рис. 5. Зсуви на виположених уступах кар’єрів: 

а – Дубове (квітень 2016 р.), б – Гречани (травень 2016 р.). 

 

мешканців, що полегшує проникнення атмосферних опадів углиб, і стік води з 

розташованих вище заасфальтованих просторів. 

На незадернованих стінках до зсувних процесів активно долучається водна 

ерозія, особливо у місцях, порушених технікою, або у послаблених після 

прокладання комунікацій ґрунтах. Це найкраще демонструє східна частина 

останніх кар’єрів у Дубовому на рис. 6. Також днище цього кар’єру було і 

частково залишається досі заболоченим. 

У 2001 році на цьому схилі ерозійні процеси ще були активними, особливо по 

пониженнях, закладених ковшем екскаватора, тому назвімо їх ерозійно-

антропогенними формами (ЕАФ): борозни були завширшки 6-15, завглибшки 5-

10 см; промивини досягали глибини 18-40, ширини вгорі 22-40, по дну – 6-20 см. 

Максимальна глибина промивин тоді була 3 м [4, с. 122]. Порівняно з 1998 

роком, згладилися хіба обриси найглибших форм, особливо їхніх гребенів (у 

центрі фото від 09.04.2016 посередині схилу видно на колишніх гребенях 

відслонення, а нижче – жодних ознак гребенів), але швидше за все, з людською 

допомогою,  а не лише в результаті  природного  розмивання  порід. З  роками  
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 16.08.1998 

  21.07.2001 

  09.04.2016 

Рис. 6. Еволюція схилу з ерозійно-антропогенними формами (ЕАФ) та 

решками гребенів між ними (позначені зірочкою), східна частина кар’єру  

у Дубовому. 



111 

 

 

трав’яниста рослинність повністю вкрила схил, завдяки чому лінійна ерозія 

проявляться мінімально. 

Зате у західній частині зсувні та ерозійні процеси розвиваються активно, 

оскільки територію сплановували для спорудження гаражного масиву і для 

ліквідації наслідків зсуву, який стався у 2000 році. Тому це єдиний кар’єр у місті, 

де висота прямовисних відслонень лесів досягає 8 м . На рис. 7а, б   видно 

численні конусоподібні тіла зсувів біля підніжжя (ширина внизу 2–4 м) та 

порожнини вгорі, з яких ґрунт, перезволожений атмосферними опадами і 

послаблений через прокладання підземних комунікацій, повз, а досягнувши 

прямовисного уступу, – обвалювався. Частина зсувів спровокована відбиранням 

лесів знизу і наступним переміщенням відкладів верхніх шарів.   

 

     
а                                                                     б 

 

Рис. 7. Західна частина кар’єру в Дубовому (фото 09.04.2016):  

1 – виїмки у верхній частині схилу, 2 – зсувно-обвальне тіло біля підніжжя,  

3 – інженерні комунікації, 4 – виїмки в підніжжі. 

 

Колишній кар’єр №6 (між вулицями Купріна і Раскової) цікавий тим, що 

видобуток будівельної сировини тут розпочався з кінця ХІХ ст. у середній 

частині схилу балки спочатку на лівому, східному, її борті. Місто не тільки 

виділило землі у Дубовому для побудови військового містечка і шпиталю, але й 

для цегельного заводу тут же [2]. У ХХ ст. видобуток продовжився на правому, 

західному борті і став однією з причин порушення стійкості схилу і, зрештою, 

найбільшого на території міста Хмельницького зсуву: за даними Подільської 
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гідрогеологічної партії, площа зсувної ділянки становить 44 га. Він стався у 

проміжку між 1951 (час рекогносцирування для карти масштабу 1:25000, де 

показані обриви кар’єрів на сході і заході, однак топографія днища і схилів балки 

майже непорушена) і 1975 роками (створено Подільську інженерно-геологічну і 

гідрогеологічну партію, яка досліджує й обліковує зсуви та інші процеси у межах 

Хмельницької та Вінницької областей, зараз це Подільська гідрогеологічна 

партія). Точна дата цього зсуву, виявлення причин та історії  його розвитку, а 

також ступінь успадкування стінками відриву зсуву бортів кар’єра потребують 

окремого детального дослідження.  

Кар’єр цегельного заводу (№8) теж має багато унікальних для 

хмельницьких кар’єрів рис освоєння, рекультивації і розвитку сучасних процесів. 

Насамперед, це наявність потужного шару насипних відкладів: за 

вишукуваннями, проведеними “Хмельницькийбудрозвідуванням” у 1997 р., у 

південній частині їхня потужність становила 2,8–7,0 м. Верхній шар невлежаний, 

а нижній – влежаний, однорідний, з міцнісними характеристиками, які не 

поступаються природним лесовим відкладам нижче, зокрема, модуль загальної 

деформації Е=10 МПа для насипних ґрунтів, 14 – для лесоподібного суглинка, 

питоме зчеплення в обидвох випадках С=24.  

Територія, яка первісно була невеликою балкою на лівому березі Самця, 

зазнала значним морфологічних змін, які тривають і досі. Східна частина, яка, 

можливо, прилягала до давнішого кар’єру №3, давно віддана під індивідуальну 

забудову, а от західна зайнята промисловими будівлями на насипах і решками 

відвалів. Якраз у антропогенних відкладах знаходимо відслонення, чого немає в 

іншим досліджених кар’єрах. Станом на травень 2016 р. тут розвивається лінійна 

ерозія і невеликі зсуви (рис. 8). На топокартах середини ХХ ст. тут класичний 

підковоподібний кар’єр з північним уступом заввишки 11,5 м і південним 

обривом до долини Самця заввишки 5,7 м. Зараз від північного уступа в 

результаті підсипання території залишився каскад терас з підпірними стінками 

переважно заввишки 2,4–3,0 м.  

 а  

б 

Рис.8. Зміни у кар’єрі цегельного заводу: а – відслонення антропогенних 

відкладів у відвалах; б – уступи та тераси спланованих ділянок. 

 

На незадернованих ділянках південного уступа також розвивається площинна 

ерозія, а будівля, розташована найближче до його краю, зазнає деформацій в 

результаті можливих повільних зсувних зміщень масиву насипних ґрунтів: 
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тріщини на західній стіні, стяжки на східній і контрфорси на південній. Хоча не 

виключене і нерівномірне осідання цих грунтів як причина деформацій, чи 

поєднання обох чинників. 

Також має особливі в межах міста риси рекультивація кар’єру №9 між вул. 

Кам’янецькою, Інститутською та Хотовицького, який розробляв леси на правому 

схилі балки, правої притоки р. Плоскої, з кінця ХІХ ст. Ще на середину ХХ ст. 

тут, за картографічними даними, залишалися прямовисні уступи заввишки 15–17 

м. Однак на відміну від інших старих кар’єрів, цю територію віддали не під 

індивідуальну забудову, а під комплекс будівель дитячої обласної та міської 

лікарень і поліклінік з обширними парковими зонами.  

Якщо під будівлі схили терасували і укріпляли підпірними стінками (три 

ряди на різних рівнях, заввишки до 3,5 м, рис. 9а), то для парків уступи кар’єру 

виположували до 20-30
о
.  Нині найбільша висота колишнього уступу всього 7 м. 

Однак саме на цих уступах розвиваються зсувні процеси, про що свідчать 

невеликі зсуви завширшки 10-30 м та “п’яний” ліс (рис. 9б). Дерновий покрив 

майже відсутній, тому активно розвивається площинна і лінійна ерозія з 

утворенням промивин на стихійних стежках завглибшки до 80 см (рис. 9в). 

Особливо активні зсувні процеси у південно-західній і південній (ближче до вул. 

Інститутської) частинах колишнього кар’єру. Зокрема, для буріння свердловин 

на воду, спорудження насосної станції і аварійного резервуара води у 1970-х 

роках  Хмельницькводоканал спланував схил і днище південної частини, а також 

укріпив цей зсувний схил 40-метровим рядом з 55 армованих бетонних паль, 

швидше за все, 6-метрової довжини. Частина паль поблизу теплотраси 

відхилилася від вертикалі і зсунулася від первісної лінії на 30–40 см (рис. 9г). 

Днище кар’єра на час дослідження 01.05.2015 р. було заболочене, бо 

водночас – це частково ще й днище балки з водотоком, який живиться 

джерелами на схилах.  

Обговорення. 

З 10 розглянутих лесових кар’єрів ХІХ ст. м. Хмельницького у 6 виявлені 

прояви активних зсувних процесів. Супутнім процесом виступає лінійна ерозія і 

як наслідок – утворення промивин. Ступінь активності процесів пов'язаний з 

типом використання і формою рекультивації схилу. Так, на ділянках з 

вертикальними відслоненнями (кар’єри №№ 1, 4, 5, 6, 8) проходять обидва 

процеси, хоча зсуви – малі за розмірами і неглибокі, тоді як ерозія утворює на 

схилах завдовжки 10–30 м промивини до кількох метрів завглибшки, особливо у 

випадках успадкування антропогенних понижень від зубів ковша екскаватора. 

На виположених уступах кар’єрів №№ 1, 5, 7-9 заввишки 5–8 м лінійна ерозія 

мало розвинута через задернованість схилів, заліснення чи обробку землі на 

ділянках під городами. Окремі її прояви зустрічаються на стихійних стежках. 

Однак зсувні процеси на таких схилах характеризуються розвитком як 

повільного зміщення матеріалу (вигнуті стовбури дерев), так і швидкого 

(зафіксовані тіла зсувів і стінки відриву завдовжки до 20 м). На схилі кар’єру №5 

у 2000 р. стався значні за наслідками зсув, які ввійшов до кадастру Подільської 

гідрогеологічної партії. На частково задернованому виположеному південному 

уступі в кар’єрі №8 розвивається лінійна ерозія, тоді як зсувні процеси виявлені 

лише за деформацією будівель. 
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Не було проявів активних зсувних процесів на час дослідження на схилах 

кар’єрів №№ 2, 3, 4 (східна частина), 7, 10, які переважно під індивідуальною 

   
                                         а                                             б 

  
                                 в                                                        г 

     

Рис. 9. Освоєння кар’єру по вул. Кам’янецькій та його наслідки (усі фото – 

травень 2015 року):   

а – підпірні стінки на уступі терас між лікарняними корпусами; б – зсув і 

“п’яний” ліс на виположеному борті кар’єра; в – ерозійна промивина на 

стихійній стежці; г – фрагмент ряду паль на схилі над резервуаром 

Хмельницькводоканалу.  

 

забудовою на невисоких (до 4 м) терасах з підпірними стінками, також частини 

споруд виконують зсувозахисну функцію (фундаменти, будинків, загород, сходи 

тощо). 

Серед особливостей розвитку зсувів зупинімося найперше на експозиції 

зсувних ділянок, до яких ми віднесли ділянки зі зсувами різних розмірів, 

виявленими на момент досліджень 2015–2016 років, а також з проявами 

активних повільних зміщень – п’яним лісом, деформаціями будівель та 

зсувозахисних споруд. На зсувній ділянці однієї експозиції може бути кілька 

зсувів. Таким чином, у 3 кар’єрах зсувні ділянки мають південну експозицію; по 
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2 ділянки з південно-західною, південно-східною і північно-західною; 1 – із 

західною експозицією (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Експозиція зсувних ділянок у кар’єрах ХІХ ст. м. Хмельницького 

№ 

кар’є 
ру  

  

Екс- 
  

позиція 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Пн           
ПнСх           
Сх           
ПдСх +       +   
Пд    + + +     
ПдЗх    +    +   
Зх         +  
ПнЗх        + +  

 

Переважають південні експозиції (Пд, ПдСх, ПдЗх) – 7, тоді як північних 

(лише ПнЗх) – 2. Також більше ділянок із західними експозиціями (Зх, ПнЗх, 

ПдЗх) – 5, аніж зі східними (лише ПдСх) – 2. 

Цікаво, що домінування південних експозицій властиве  і карпатським зсувам 

[6 та інші], які розвиваються в інших типах відкладів. У нашому випадку такий 

розподіл експозиції зсувних схилів кар’єрів зумовлений не стільки впливом 

сучасних метеорологічних чинників на звітріння і перенесення матеріалу, як це 

відбувається у різних частинах Карпат, Передкарпатті і Закарпатті, а швидше 

початковим розташуванням самих кар’єрів (окрім №№ 2, 9, 10) на південних 

схилах. Це праві береги Самця, Плоскої, праві береги їхніх приток теж з 

південною експозицією. Тобто якщо клімат і відіграв важливу роль, то значно 

раніше, під час формування четвертинного покриву. Хоча, звісно, це питання 

вартує поглибленого розгляду, і наші теперішні висновки аж ніяк не 

претендують на вичерпність та однозначність. 

Що стосується морфометрії зсувних схилів, то незалежно від задернованості 

і крутості (прямовисні чи виположені при рекультивації) схилу, зсуви 

розвиваються, коли перевищення над сучасним днищем чи площадкою тераси 5 

м і більше. Такі високі виположені уступи є у 7 з 10 розглянутих кар’єрів (№№1, 

2, 4, 5, 7-9). На 5 з цих уступів (окрім кар’єрів №2 і №7) розвивається зсувні 

процеси, а на незадернованих схилах і по стихійних стежках – ерозія. Навіть 

глибокі протизсувні споруди частково ефективні, як показує зміщення паль у 

кар’єрі №9. Тому для запобігання розвитку зсувів при рекультивації варто 

робити більше невисоких терас (2–3 м) або підсипати днища потужнішим шаром 

відкладів. 
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Засаднича сприятлива  геологічна умова для розвитку зсувів –  залягання 

четвертинних відкладів різного генезису на неогенових глинах – неочікувано не 

відіграє ключової ролі у процесі зсування, бо зсуви у кар’єрах поверхневі або 

неглибокі, якщо судити за стінками відриву і потужністю переміщених відкладів 

(0,5 – 5,0 м), охоплюють верхню частину четвертинних відкладів, а до крівлі 

глин залишається від 8 м (вишукування на вул. Інститутській, південна частина 

кар’єру №9) до понад 20 м (на вул. Довженка, північніше західного краю кар’єру 

№4, і на вул. Купріна над зсувом у кар’єрі №6). Імовірно, більше значення мають 

стратиграфічні та літологічні особливості самої лесової товщі, однак і це питання 

потребує додаткового вивчення, бо найближчий досліджений опорний розріз 

знаходиться на захід від міста, у с. Шаровечка [1]. Так само недостатньо 

зрозумілий зв'язок між просадковістю і зсувами, тому що за даними інженерно-

геологічних вишукувань другої половини ХХ – початку ХХІ ст. не лише в 

розглянутих кар’єрах і на прилеглих територіях, а й на більшій частині міста, де 

поширені леси і лесоподібні відклади, верхньоплейстоценові леси і похований 

ґрунт під ними зазвичай просадкові. 

Вирішальний вплив на розвиток зсувних процесів у кар’єрах Хмельницького 

має антропогенний чинник: стихійний видобуток будматеріалів у нижній 

частині схилів і сприяння притоку води у лесову товщу, який змінює міцнісні 

характеристики порід. Стік води із заасфальтованих ділянок над брівкою 

кар’єрів, аварії водних мереж і споруд, розорювання зсувів (!) під городи – все це 

викликає чи активізує зсувні процеси. 

Висновки. 

Як свідчать дані з різних куточків світу, навіть виробки у скельних породах 

назавжди зникають з обличчя міста, як це сталося з мармуровими кар’єрами на 

Мангеттені у Нью-Йорка, які, за словами їхнього дослідника Л.Г. Конкліна, 

“давно в минулому і вкриті бетоном, сталлю, асфальтом і водою” [9]. Що вже 

тоді говорити за кар’єри у лесових відкладах! Але все ж, якщо після 100 років від 

закінчення експлуатації їхні морфологічні особливості і зникають, а за 

правильного освоєння розвиток процесів, насамперед зсувних, зведений до нуля, 

то для молодших ділянок, рекультивованих або й закинутих 30–70 років тому, це 

не так, що й доводять приклади лесових кар’єрів у місті Хмельницькому.  
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GEOMORPHOLOGICAL PROCESSES OF KHMELNYTSKYI CITY’S 

NINETEENTH CENTURY QUARRIES 

 

Oksana Koltun  

Ivan Franko National University of Lviv 

 
In Khmelnytskyi city area are remains of more than 20 loess quarries. Contemporary 

geomorphological processes of 10 from those are considered  in the article. The results base on 

field observations, analysis of geotechnical engineering data and interviews. In six former 

quarries are landslides, especially on slopes with elevation 5m and more. Accompanying 

process is water erosion. Least of processes develop on terraced for low-rise buildings slopes. 

The main reason of landslides stirring up is anthropogenic influence. 

Key words: loess quarry, geomorphological processes, anthropogenic influence, landslides, 

gullies, Khmelnytskyi city. 

 

 
 

 
 

 

 


