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Для вибраних населених пунктів Розточчя (загалом 106 об’єктів) визначено 6 типів 

рельєфних ситуацій – прості: вершинні, схилові, долинні; складні: вершинно-схилові, 

схилово-долинні, вершинно-схилово-долинні), а також характерні планувальні структури: 

компактні, компактно-розгалужені, двоядерні, лінійні, лінійно-розгалужені, групові. 

Найбільш характерними є схилові, схилово-долинні рельєфні ситуації та лінійні 

планувальні структури, їх мають 55 населених пунктів. З 36 можливих типів поєднань 

рельєфних ситуацій і планувальних структур модельованим об’єктам властиві 20 типів. 
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В останні роки багато уваги приділено вивченю залежності розміщення 

та форми міських поселень від рельєфу території. Геоморфологія займає 

особливе місце в цих дослідженнях, адже рельєф має прямий вплив на 

утворення, розвиток, архітектуру, функції та інші характеристики міських і 

сільських поселень.  Раціональне планування міських територій та залежність 

планувальних і архітектурних рішень від природних умов території стає 

головним завданням інженерно-геоморфологічних досліджень.   

В.Р.Крогіус [2,6] запропонував термін «рельєфні ситуації», які визначає 

як сукупність формоутворень рельєфу, що співпадають з проектованим 

міським середовищем», пропонуючи класифікувати їх на основі аналізу 

практики містобудування в умовах складного рельєфу та скаладає 

номенклатуру елементів, форм і типів рельєфу. Також цим автором було 

розроблено схему зв’язку рельєфних ситуацій і планувальних структур на 

основі конкретних вибраних міст, що розміщені в умовах складного рельєфу.  



Проблему впливу рельєфу на планувальні структури поселень, можемо 

знайти в роботах авторів у галузі архітектури і містобудування  [7, 3] тощо і 

геоморфології [1, 4] та ін.  

Розточчя є своєрідним регіоном де населелені пункти, зокрема сільські, 

мають неабияку «прив’язку» до природних умов території. Цей вплив 

проявляється також у специфічному характері розміщення та особливостях  

розвитку поселенської мережі. Розточчя становить цікавий фон для даного 

дослідження, оскільки має риси порівняно складного (для будівництва) 

рельєфу, якому властиві великі відносні висоти (до 204 м) та сильне 

горизонтальне розчленування. Геоморфологічні дослідження на Розточчі 

проводились багатьма українськими і польськими науковцями  (Я. Кравчук, 

Р. Гнатюк, В. Брусак, Ю. Зінько, І. Ковальчук, А. Богуцький, Я. 

Бурачинський, Е. Сковронек, Суперсон та ін.). 

Особливість даного дослідження полягає у спробі виявити 

закономірності просторового розміщення характерних рельєфних ситуацій і  

планувальних структур населених пунктів польсько-українського Розточчя. 

У роботі була використана методика визначення рельєфних ситуацій  (РС) 

населених пунктів за розміщенням по вертикалі (В. Крогіус  [2,6], П. 

Горішний [1]), за яким головні типи РС для населених пунктів (НП) прості: 

долинні, схилові, вершинні; а також складні, що можуть бути виражені, як 

поєднання двох чи більше типів: вершинно-схилові, схилово-долинні, 

вершинно-схилово-долинні. Використовуючи за основу праці [1, 2, 5, 6 та ін.] 

було визначені типи планувальних структур поселень: компактна, 

компактно-розгалужена, двоядерна, лінійна, лінійно-розгалужена і групова. 

Вихідними матеріалами виступали топографічні карти масштабу, переважно, 

масштабу 1:25 000 – 1: 50 000 та космозображення. 

Типи рельєфних ситуацій населених пунктів Розточчя 

 Виявлення типів РС і ПС структур проведено за 6 геоморфологічними 

районами Розточчя [8,9]. Загалом населені пункти Розточчя складаються з 

міських (міста і смт – на українській частині Розточчя) та сільських поселень, 



які залежно від природного положення, кількості населення, соціально-

економічних функцій мають певні особливості планового розміщення 

житлової забудови. Об’єктом дослідження виступали 106 поселень, з них: 13 

міст, 5 смт і 88 сіл з населеням більше 500 осіб. 

На Горайсьму Розточчі розташовані два МНП: Янів Любельскі, і 

Фрамполь. Також для дослідження рельєфних ситуацій було вибрано 26 

сільських населених пунктів (СНП). Найбільшим містом Ґорайського 

Розточчя є Янів Любельскі, що  розташоване на ПдЗх межі Горайського 

Розточчя на південних схилах Янівського підняття. Через місто протікає р. 

Бяла, котра ділить його на дві частини. Відносно долини місто 

характеризується лівосторонньою асиметрією. Для міської забудови  

властива схилова РС. Слід зазначити, що схили доволі пологі з чим пов’язане 

прикордонне розташування міста (Розточчя,  Білґорайська рівнина). 

Перевищення висот лівобережної частини міста складає  близько 30 м (від 

213 до 247 м на  східній околиці). Район міста Заольштинє, що розташований 

на правому березі на випуклих схилах має менше перевищення (до 20 м). 

Місто Фрамполь має також схилову РС,  розташоване на південних схилах 

підняття Фрамполя. На ПдСх від міста піднімається гора Копичизна (310 м). 

Абсолютні висоти коливаються від 260 м (ПнСх) до 240 м (ПдЗх).  

Для СНП Ґорайського Розточчя найбільш характерні схилові та 

схилово-долинні РС (таблиця). Більшість сіл  розташовані безпосередньо біля 

днищ рік на придолинних схилах (Вєжховіска І і ІІ, Ґодзішув, Модлібожице, 

Бяла І і ІІ та інші). Абсолютні висоти становлять загалом від 210 до 280 м. 

Відносні висоти забудованої території коливаються від 10 до 40 м. 

Вершинно-схилова РС в межах Горайського Розточчя трапляється, як 

виняток, характерна для сіл Теодорувка та Анджеюв. Село Теодорувка має 

найбільші абсолютні висоти серед НП регіону (від 290 до 326 м). Подібна 

ситуація і для с. Анджеюва (підняття Годзішова) розташоване на дещо 

нижчому гіпсометричному рівні (270-280 м). Чітко виражену схилову РС має 

с. Отроч, що розміщене практично в центральній частині горбів Отроча, на



Типи поєднань рельєфних ситуацій і планувальних структур населених пунктів за регіонами Розточчя 

Рельєфні ситуації Планувальні структури 
Геоморфологічні райони Розточчя 

Разом 
Ґорайське Щебжешинське Томашівське Равське Янівське Львівське 

вершинна лінійна - - 1 - - - 1 

схилова 

компактна 3(1) - 1 - 1(1) - 5(2) 

компактно-розгалужена 1 - 1(1) - - 1 3(1) 

двоядерна 1(1) - - - - - 1(1) 

лінійна 11 5 11 2 2 2 33 

лінійно-розгалужена 1 1(1) 1 2 1 - 6(1) 

групова 1 1 - - - - 2 

долинна 

компактна - - - 1 - - 1 

компактно-розгалужена - - - 1(1) - - 1(1) 

лінійна - 1 - - - - 1 

лінійно-розгалужена - - - - - 1 1 

вершинно-схилова лінійна 2 1 2 - - - 5 

схилово-долинна 

компактна - - 1 - 1 1(1) 3(1) 

компактно-розгалужена - - 2(2) 1(1) 1(1) 3(2) 7(6) 

двоядерна - - - 2(2) 1(1) - 3(3) 

лінійна 7 3 4 5 1 2 22 

лінійно-розгалужена 1 1 1(1) - - 3 6(1) 

вершинно-схилово-

долинна 

компактно-розгалужена - - - - 1 1(1) 2(1) 

лінійна - - 2 - - - 2 

групова - - - 1 - - 1 

Разом 28(2) 13(1) 27(4) 15(4) 9(3) 14(4) 106(18) 



абсолютних висотах 280-310 м. Поселення цікаве  тим, що поблизу немає 

природних водойм, а це досить рідкісне явище для СНП. Типовий приклад 

схилово-долиної РС має село Заставє, що розташоване на лівому березі 

р.Бяла Лада (підніжжя пасм Абрамова), межах забудови  перевищення висот 

складає близько 40 м (250-290 м). Деякі села знаходяться на межі природних 

районів Ґорайського і Щебжешинського Розточчя.  

 Геоморфологічний район Щебжешинського Розточчя найменший за 

площею з досить складним і малопридатним для заселення ерозійним 

рельєфом, його середня частина майже повністю зайнята горбами, що 

розділені сухими долинами. Поселення в основному приурочені до крайових 

ділянок, а саме,  долин які обмежують регіон з заходу – долина Ґорайця і  зі 

сходу – долина Звєжинца. Єдиним МНП в геоморфологічному районі є місто 

Щебжешин, яке розташоване на північній межі Щебжешинського і 

Томашовського Розточчя у підніжжі однойменних асиметричних горбів, 

східна частина якого прорізана сухими долинами. Місто розміщене на лівому 

березі р. Вепш, але незважаючи на близьке розташування до водотоку займає 

лише схилову РС, оскільки долина річки не забудована і відділена від 

забудованих ділянок уступом. Ринкова площа розташована на досить 

пологих схилах першої надзаплавної тераси [9] (210 м).  

Сільські поселення мають переважно схилову, меншою мірою  

схилово-долинну і долину рельєфну ситуацію. Абсолютні висоти становлять 

від 210 до 300 м, відносні висоти – від 10 до 40 м. На південно-західних 

схилах пасм Терешполя у підніжжі крутих схилів розташовані три поселення 

(Терешполь- Заоренда, -Зигмунти і -Кукелкі), що приурочені до схилової РС 

з абсолютними висотами від 250 до 290 м н.р.м. Специфічним розміщенням 

відзначається с. Гедвіжин, що має вершинно-схиловою РС на абсолютних 

висотах 230-250 м. 

Томашівське Розточчя розміщене в центральній частині височини, 

охоплює численні плато і пасма, що розділені мережею долин. Для більшості 

поселень характерна схилова РС. На терені розміщено чотири МНП, причому 



три приурочені до долин порівняно великих річок (Вєпш, Солокія). 

Найбільше місто регіону Томашів Любельскі, більша частина території якого 

розміщена в долині Солокії, практично повністю на правому березі річки, 

лише південно-західна окраїна міста займає північно-східні схили плато 

Пасєк. Перевищення асолютних висот в межах міста приблизно 40 м, 

найнижчий рівень займає північно-східна частина 260-280 м,  а на 

південному заході абсолютні висоти зростають до 300-305 м. Міста, 

розташовані в долині Вєпша, займають схилово-долинну РС, при тому 

більша частина забудови – на пологих схилах надзаплавних терас [9]. Місто 

Звєжинец розміщене на західній окраїні регіону, перевищення становить 

близько 20 м при абсолютних висотах 220-240 м, відносно долини Вєпша 

характеризується правосторонньою асиметрією. Більша частина Красноброду 

розташована на лівому березі річки, на злитті Вєпша з сухими долинами 

Намулє і Подкляштор, займає дещо вищий гіпсометричний рівень (до 260-

270 м). Місто Юзефув має схилово-долинну РС, зокрема займаючи слабко 

нахилену поверхню надзаплавної тераси [9]. Його більша частина збудована 

на лівому березі річки Непришка (притока Танева), а абсолютні висоти 

складають 240-260 м.  

СНП в більшості приурочені до схилової РС (13 сіл з 23 

досліджуваних). З них багато таких, що розташовані у підніжжі горбів чи 

пасм на порівняно пологих схилах. Чотири поселення займають схилово-

долинну РС. Села Майдан Ґурни і Суховоля займають вершинно-схилову РС 

та розташовані на однойменних плато. Цікавим розміщенням 

характеризується поселення Пасєкі, що займає вершинне положення в 

південно-східній частині плато Пасєк. Комплексна (вершинно-схилово-

долинна) РС характерна для двох поселень, що розміщені в західній 

(Бондиж) та південо-західній (Нова Цьотуша) частині району. Села 

Томашівського Розточчя розміщені на абсолютних висотах від 240 до 345 м. 

Порівняно високий гіпсометричний рівень займають поселення Майдан 



Гурни (до 345 м, причому перевищення в межах забудови становить близько 

65 м), Пасєкі (330-340 м), Станіславув (300-310 м) та інші. 

На Равському Розточчі розташовані чотири невеликі МНП: один на 

території Польщі і три в українській частині цього району. Місто Нароль (з 

населенням всього 2,1 тис. осіб) розташоване в північно-західній частині 

Розточчя на річці Танев. Річка розділяє місто на дві частини, більша частина 

забудови розміщена на правому березі. Місто займає схилово-долинну РС на 

абсолютних висотах 270-280 м.  

В українській частині Равського Розточчя розташовані міста Рава-

Руська, смт Немирів і Магерів (усі у прикрайовій частині височини). Рава-

Руська збудована на правому березі р. Рати, характеризується виключно 

долинною РС (240-260 м). Немирів розташований на південно-західній 

окраїні Равського Розточчя, займає схилово-долинну РС (абсолютні висоти 

250-260 м) та характеризується правосторонньою асиметрією відносно р. 

Смердик. Магерів приурочений до схилово-долинної РС (250-260 м), більша 

частина селища. 

 У північній частині території району розташовані сільські поселення, 

що мають здебільшого схилову РС. Наприклад, село Єнджеювка 

розташоване на пологих північно-східних схилах у підніжжі плато Лувчи, 

цілковито на правому березі р. Танев. Цікавим типом РС характеризується с. 

Середкевичі, що розміщене окремими групами та займає вершинні поверхні 

(плато Іванців), схили (північні схили того ж плато), а також днище долині р. 

Мощанка, а абсолютні висоти коливаються від 280 до 320 м.  

Загалом, для Равського Розточчя абсолютні висоти населених пунктів 

становлять 240-320м. 

Для Янівського Розточчя  характерні широкі і розлогі долини, а також 

великі улоговини з заболоченими днищами. Регіон майже повністю належить 

до басейну Верещиці, біля річки та її приток розміщена більшість поселень 

(табл.). У цьому геоморфологічному районі розташовані три МНП: м. 

Новояворівськ, смт Івано-Франкове і Шкло. Новояворівськ розташований у 



західній частині Янівського Розточчя, його компактна забудова займає пологі 

західні схили Старицького плато, перевищення становить всього 10 м 

(абсолютні висоти – 290-300 м). У долині р. Верещиці розташоване смт 

Івано-Франкове, забудова якого обмежена Янівським  ставом.  Для  містечка  

характерна  схилово- долинна  РС, перевищення становлять  близько 50 м, 

 

 

Рельєфні ситуації і планувальні структури населених пунктів Янівського та 

Львівського Розточчя 

 

а абсолютні висоти – 290-340 м. На західній окраїні регіону розміщене також 

смт Шкло. Поселення має схилово-долинну РС з приблизною симетрією 

відносно однойменної річки. 

 Комплексну (вершинно-схилово-долинну) рельєфну ситуацію має с. 

Страдч, яке розташоване біля південно-західної межі Яновського Розточчя, 

абсолютні висоти в межах поселення становлять  290-350 м.  



Для дослідження регіону Львівського Розточчя  (рисунок) було 

вибрано 14 НП, в т.ч. три міста котрі розташовані на окраїні регіону, тому 

їхня забудова лише частково належить до Розточчя. На крайньому 

південному сході розташовані міста Львів та Винники.  

Місто Львів знаходиться у різних геоморфологічних мікрорайонах 

Розточчя: пасма Голоска і Погулянки, долина Полтви та горби Пасік. Для 

території м. Львова, що належить до  Розточчя (північна і східна частини 

міста), характерна комплексна (вершинно-схилово-долинна) РС.  Вершинне 

та схилове положення займають райони Майорівка, Пасіки тощо, тому у них 

доволі значні асолютні висоти до 380 м. Долинна РС характерна для 

центральної частини міста та району Збоїща, абсолютні висоти тут 

зменшуються до 240 м. Таким чином, перевищення становить більше 120 м.  

Місто Винники розташоване частково на  південних схилах 

геоморфологічного підрайону пасма Погулянки на р. Марунька, відносно 

долини якої займає лівосторонню асиметрію та схилово-долинну РС. На 

південий-захід від міста розташована г. Чортові Скелі (409,0 м), вершина якої 

є одночасно і найвищим пунктом усього Розточчя.  

Жовква, в основному, розташована за межами Розточчя на гряді 

широтного простягання і тільки крайня південна частина примикає до 

північно-східних крутих схилів геоморфологічного підрайону гора Вовча. 

Для міста характерна правостороння асиметрія відносно долини р. Свиня та 

схилово-долинна РС. 

На північний захід від Львова розташоване смт Брюховичі, що має 

комбіновану долинно-схилову РС (долина Брюховичанки, схили пасом), а 

відносно долини характеризується лівосторонньою асиметрією.  

Значними відносними висотами (до 60 м) характеризується с. Ясниська, 

з схиловою РС (південні схили однойменних пасм). Частина забудови 

розміщена на порівняно крутих схилах, абсолютні висоти складають 300-360 

м.  

 



Планувальні структури населених пунктів та їх зв’язок  

з рельєфною ситуацією 

 Планувальні структури міських населених пунктів. Для міських 

населених пунктів Розточчя найбільш характерною планувальною 

структурою (ПС) є компактно-розгалужений тип (таблиця). Така форма міста 

свідчить про те, що місто пройшло ряд етапів еволюції: від компактного типу 

ПС, коли сформувалось основне ядро міста (зараз зазвичай це найстаріша 

частині міста де є старий ринок та кам’яниці того часу) до формування 

розгалужень (тобто освоєння нових територій міста), яке відбувалось, в 

основному, по головних шляхах сполучень. Оскільки для прокладення доріг, 

як правило, вибирають сприятливий рельєф (долини чи пологі схили), тому 

можна стверджувати, що розбудова міст має безпосередній зв’язок з певною 

визначеною РС місцевості. З 18 міст, які досліджувались, 9 притаманна 

компактно-розгалужена ПС, при тому шість з них мають схилово-долинну 

РС : міста Томашів, Звєжинец, Винники, Жовква та смт Брюховичі і Немирів. 

Для трьох інших міст характерні такі типи РС: комплексна (вершинно-

схилово-долинна) – м. Львів, схилова – м. Юзефув, долинна – м. Рава-Руська.  

Для міських поселень Янівського Розточчя найбільш характерна 

компактна ПС: Новояворівськ – схилова РС, Шкло – схилово-долинна. 

Цікавим прикладом компактної ПС є місто Фрамполь, котре збудоване у 

формі квадрату, на дуже пологих схилах. 

Двоядерна ПС, що притаманна виключно міським населеним пунктам, 

передбачає формування двох центрів (ядер) міста, прицьому місто може 

зберігати обриси компактності або ж в процесі своєї еволюції збільшувати 

територію міської забудови, наприклад, відгалуженнями по головних дорогах 

і т.д., формуючи компактно-розгалужений тип ПС. Таке планування 

характерне для міст Янів Любельскі і Нароль, котрі займають схилову та 

схилово-долинну РС на Польському Розточчі та смт Магерів та Івано-

Франкове, з схилово-долинною РС, на Українському. Для МПН Янів 

Любельські, Магерів та Івано-Франкове характерна компактно-розгалужена 



двоядерна ПС. На відміну від інших міст регіону, Нароль має компактну ПС 

обох центрів, проте окремі райони міста розташовані на значній відстані них 

(Млинкі, Заґроди), тому можемо охарактеризувати ПС міста, як компактно-

двоядерну частково групову.   

До лінійно-розгалуженого типу ПС можемо віднести два міста 

Розточчя: Щебжешин та Краснобруд. Таким розміщенням міста завдячують 

близьким положенням біля річки Вепш, як фактор обмеження з одного боку 

та круті схили з іншого. Слід зазначити, що така форма більш притаманна 

сільським населеним пунктам. 

Планувальні структури сільських населених пунктів 

Сільські населені пункти (СНП) Розточчя в значній мірі відображають 

природні умови в яких збудоване поселення, тобто ці поселення 

безпосередньо підпорядковані рельєфній ситуації на місцевості. Їхня ПС 

структура формується під впливом природних та антропогенних чинників. 

Оскільки Розточчя є регіоном зі складним рельєфом (розгалужена яркова 

сітка, значні відносні висоти тощо) то для СНП притаманний певний 

основний тип ПС. Для Ґорайського, Щебжешинського і Томашівського 

Розточчя найбільш характерною ПС сіл є лінійне розміщення в плані 

(таблиця). Наприклад, з 61 СНП цих геоморфологічних регіонів, що були 

вибрані для аналізу, 50 поселення мають форму лінійного об’єкта. Для трьох 

інших районів Розточчя цей тип ПС менш поширений.   

Враховуючи певну специфіку регіону (особливості рельєфу і 

гідромережі) можемо виокремити з-поміж лінійних ПС сіл Розточчя основні 

підтипи, що вираженні в такій формі:  

 прямолінійна ПС, що має рівномірну забудову вздовж дороги, в 

свою чергу може бути: з 1-стороною забудовою (наприклад, села Кжемень І, 

Пасєкі; та з 2-стороною забудовою (сс. Анджеюв, Отроч, Ґрабовіца, Гедвіжин 

тощо); 

 дугоподібна, форма властива поселенням, що простягаються вздовж 

річки, при цьому повторюючи її плавні вигини, або ж забудова яких  



розташована у підніжжі схилів, який і стає перешкодою (сс. Вулька 

Батожска, Бранев, Ліповец інші); 

 лінійно-звивиста, ПС властива поселенням забудова яких 

підпорядкована певній хвилястій лінії  (річка, дорога тощо) вздовж якої 

розміщені окремі будинки (сс. Чарнисток, Сусєц, Потелич, Кам’яна Гора, 

Лелехівка, Теодорувка ін);  

 лінійно-кутова (ламана), характерна для СНП,  що міняють 

прямолінійний напрям простягання під певним кутом (сс. Бяла І, Бяла ІІ, 

Зділовіце, Тужинец, Терешполь, Шароволя інші); 

 безсистемно-рядова ПС проявляється тоді, коли будинки 

розташовані нерівномірно один від одного, а також на різній відстані 

відносно своєї основної осі (с. Радзецін  та інші).  

Деякі СНП мають лінійну форму в основній частині, але при цьому 

деякі окремі будинки можуть бути розташовані на певній відстані. Такий тип 

поселень більш характерний для НП Українського Розточчя (сс. Вороблячин, 

Монастирок, Смолин, Дубровиця), але зустрічається також на Ґорайському та 

Томашовському Розточчі (сс. Ґодзішув, Батож, Журавіца ін). 

Досить поширеним типом ПС СНП є лінійно-розгалужена форма. 

Наприклад, в Польщі цей тип поселень називають багатодорожна форма 

поселення, тобто села в яких забудова розміщена вздовж декількох лінійних 

об'єктів або ж на їхньому перехресті, при цьому практично неможливо 

виділити центр поселення. Найбільш характерна для таких поселень 

комбінована (схилово-долинна) РС. Притаманна для всіх регіонів Розточчя 

(табл.). Найбільш характерними СНП з такою ПС є сс. Сонсядка, Тарнаватка, 

Воля Велька, Мокротин, Рокитне.  

Компактна ПС зустрічається в декількох селах, переважно на окраїні 

геоморфологічних районів (Дзвола, Модлібожице, Рата, Старичі) та 

підрайонів (Любича Крулевська). Винятковим прикладом є село Лащувка, що 

розміщене біля міста Томашів.  



 Компактно-розгалужена ПС притаманна всього 4 СНП, з них три 

розташовані на Південному Розточчі (Бірки, Страдч, Ясниська). Село Страдч 

попри свої незначні розміри має комплексну (вершинно-схилово-долинну) 

РС. На Західному Розточчі знаходиться тільки одне село з такою ПС (Ґорай), 

компактність якого можна пояснити тим, що це давній міський центр (від 

ХІV до ХІХ ст. поселення мало міське право). 

Для окремих сіл характерна групова ПС. В українській частині 

Розточчя таку форму у плані має село Середкевичі, котре розташоване 

окремими групами (хуторами), хоча можна виділити і головний осередок, як 

дещо більшу за розмірами частину поселення. Інші СНП такого типу 

розташовані в Ґорайському (Хшанув) і Щебжешинському (Забуже) Розточчі.  

Село Хшанув складається 5-ти приблизно співмірних частин, які мають назву 

відповідно Хшанув-І, -ІІ, -ІІІ, -ІV і -Медзидвоже, а також з двох значно 

менших осередків (колоній). Поселення розміщене виключно на 

придолиннних схилах у верхів’ях р. Бяла Лада.  

 Слід зазначити, що для СНП Польського Розточчя характерним є 

розвиток т. зв. колоній. Деякі з них в історичному розвитку відокремились і 

отримали право самоуправління. Також цікавим фактом є розвиток сіл, котрі 

розвиваються як єдиний центр, а згодом набувають самостійності. Для таких 

поселень притаманні спільні основні назви (наприклад, сс. Бяла І і Бяла ІІ, 

або сс. Терешполь-Заоренда, Терешполь-Зигмунти і Терешполь-Кукелкі ін). 

Висновки 

 Провівши дослідження було виявлено характерні типи поєднань 

рельєфних ситуацій (РС) та планувальних структур (ПС) для вибраних 

поселень Розточчя. З 36 можливих поєднань РС і ПС  населеним пунктам 

(НП) Розточчя характерні 20 типів. Найпоширенішим типом поєднання для 

сіл Розточчя є: схилова РС і лінійна ПС, яку мають 33 села. Також доволі 

розповсюдженою є лінійна форма забудови зі схилово-долинною РС, загалом 

22 сіл мають такі характеристики. Одже, найбільш типовими ПС для 

сільських НП Розточчя є лінійні (прямолінійні, дугоподібні, лінійно-звивисті, 



лінійно-кутові та безсистемно-рядові), котрим відповідають схилові та 

схилово-долинні РС, разом 55 сільських поселень.  

Для міських населених пунктів Розточчя практично неможливо 

визначити типові співвідношення між ПС і РС. Проте слід зазначити, що 

планове розміщення структури міських поселень характеризується 

переважно наявністю центра (винятками є поселення, які розвивались, як 

села, а згодом отримали статус селищ міського типу, наприклад, Брюховичі), 

тобто компакності розміщення. В процесі розвитку компактність поселення 

порушується, в напрямку, котрий «узгоджений» з природними (рельєфом та 

гідрографією) та антропогенними (шляхи сполучення тощо) умовами 

території. Таким чином, рельєф може виступати, як перешкода (наприклад, 

крутий схил) або ж, як передумова (наприклад, пологий схил та рівнинна 

місцевість по яких прокладались головні дороги) розвитку МНП, а отже, має 

значний вплив на еволюцію планувальної структури, котра згодом може 

трансформуватись з компактної на компактно-розгалужену або при 

винекненні другого центру на двоядерну. Компактна та компактно-

розгалужена ПС є властива для 12 МНП (з 18 загалом), які в свою чергу 

мають схилову, схилово-долинну та долинну РС. Чотири міських поселення 

мають двоядерну ПС з схиловою і схилово-долинною РС і лише двом 

міським поселення характерна лінійно-розгалужена планувальна структура 

забудови з схиловою і схилово-долинною РС.  
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THE RELIEF SITUATION AND PLANNING STRUCTURE OF 

SETTLEMENTS ROZTOCZA 
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Doroshenko Str., 4, UA – 79 000 Lviv, Ukraine 

 

The study shows that for the selected settlements of Roztocze (total 106 

object) was determined 6 types of relief situations (simple: vertex or heightional , 



slope or slopetional, valley or valleyational; complex: vertex-slope, slope-valley, 

vertex-slope-valley) and 6 types of planning structure – (compact, compact-

branched, dualcore, linear, linear-branched and group). Is established, that by 

characteristic types of relief situations are slopetional, slopetional-valleyational 

and the linear planning structures (55 rural settlements). Of the 36 possible 

combinations of types of relief situations and planning structures modeling objects 

characterized 20 types. 

Key words: relief situation, planning structure, urban and rural settlements, 

Roztocza. 

 

РЕЛЬЕФНЫЕ СИТУАЦИИ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 

НЕСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РАСТОЧЬЯ 

П. Горишный, М. Крет 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, 

ул. П. Дорошенко, 41, г. Львов, 79000, Украина 

Для избранных населѐнных пунктов Расточья (всего 106) определено 

рельефные ситуации – простые: вершинные, склоновые, долинные; сложные: 

вершинно-склоновые, склонно-долинные, вершинно-склоново-долинные, а 

также характерные планировочные структуры –  компактные, компактно-

разветвленные, двухъядерные, линейные, линейно-разветвленные, 

групповые. Наиболее характерными являются склоновые, склонно-долинные 

рельефные ситуации и линейные планировочные структуры, такие свойства 

имеют 55 населенных пунктов. Из 36 возможных типов сочетаний рельефных 

ситуаций и планировочных структур моделированим объектам свойственны 

20 типов. 

Ключевые слова: рельефные ситуации, планировочные структуры, 

населѐнные пункты, Расточье. 



 


