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Проаналізовано історичні особливості розвитку населених пунктів Мостиського р-ну
Львівської обл. України і вплив на їхнє формування геоморфологічних умов території. Геомор-
фологічні чинники закладання поселень були важливими на перших історичних етапах забудови
території в середні віки. Перші поселення концентрувалися на придолинних схилах. З розширен-
ням мережі укріплених замків, які будували на височинах, сільську забудову приурочували до
середніх частин схилів пагорбів. На низинних територіях забудовували локальні піднесені
ділянки серед боліт, куди ховалися люди від ворожих татарських набігів. У ХVIII–ХІХ ст.
сільська забудова знову розросталася уздовж долин, а палаци і садиби, які будували в той час,
займали привершинні ділянки схилів. Нова хвиля зростання поселень належить до 30-х років
ХХ ст., квартали забудови вийшли на середні частини схилів долин, а також у верхів’я балок.
У 60–80-ті роки ХХ ст. відбувалося ущільнення кварталів усередині населених пунктів, а також
розростання їхніх околиць уздовж річок і доріг, сільські промислові підприємства, що з’явилися,
приурочували до привершинних частин схилів. Сучасна забудова початку ХХI ст. головно
розвивається на середніх і привершинних ділянках схилів.

Розглянуто також вплив рельєфу на сучасну структуру поселень і визначено переважні
рельєфні ситуації міст і сіл району. Виділено вісім типів рельєфних ситуацій населених пунктів
Мостиського р-ну: придолинно-рядовий, придолинно-лінійний, схилово-компактний, схилово-
компактно-розгалужений, схилово-розгалужений, схилово-кільцевий, рівнинний груповий
і рівнинний компактний. Переважною формою розселення щодо рельєфу на височинній частині
району є придолинно-рядовий, а на низинній – рівнинний груповий.

Ключові слова: розвиток населених пунктів, структура поселень, рельєфна ситуація.

Середовище проживання людини, спосіб формування нею свого поселення та зміни,
які відбуваються в населених пунктах, непрямо відображають тенденції життя
населення. На розташування населених пунктів впливають форми рельєфу, елементи
гідромережі, ґрунти, лісові масиви чи заболочені місцевості, мікрокліматичні особли-
вості. Вивчення значимості природного середовища для заселення території актуальне
для розуміння історичних та демографічних явищ у суспільстві загалом.

Просторове розміщення поселень, приуроченість населених пунктів до тих чи
інших умов місцевості та їхній розвиток – питання, яке цікавило багатьох вітчизняних
та зарубіжних істориків, філософів, архітекторів, географів.

Одним із перших, хто вивчав особливості розташування забудови на різних формах
рельєфу, був В. Крогіус, який власне ввів поняття “рельєфної ситуації” [11]. Ланд-
шафтно-архітектурний напрям досліджень населених пунктів розвивався на підставі
методологічних розробок Т. Звонкової, Є. Перцика, Г. Лаппо, Ю. Саушкіна, Г. Чалої,
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у яких наголошено на поєднанні урбаністичної і регіональної проблематики, що
посилює важливість географічних підходів до проблем міста, а також на потребі
проведення конкретних досліджень міст географами.

Структуру та розвиток населених пунктів вивчали на теренах Галичини і Львівсь-
кої обл. зокрема. Розвиток найвідоміших історичних місць у хронологічному порядку
описаний в працях М. Балінського та Т. Ліпінського, Д. Зубрицького, І. Шараневича,
А. Шнайдера, А. Петрушевича, Ю. Захарієвича. Надзвичайно цінні матеріали з гео-
графії, історії та урбаністики міських і сільських поселень Галичини містила багато-
томна енциклопедична праця “Словник географічний королівства польського та інших
слов’янських країн”, яку почали видавати 1888 р. і в якій були стислі довідки про
переважну більшість поселень. Згодом з’явилися наукові праці І. Созанського,
І. Крип’якевича, М. Грушевського, В. Щербаківського, С. Томашівського, В. Січись-
кого, М. Голубця та інших дослідників.

Важливу роль в активізації досліджень давніх українських міст відіграло Наукове
товариство ім. Шевченка (НТШ), яке з 1873 р. до 40-х років ХХ ст. очолювало розвідки
з історії досить значної кількості міст і містечок Галичини.

Архітектурно-планувальні еволюційні дослідження та викреслювання опорних
планів міст виконували працівники Укрзахідпроектреставрації з другої половини
ХХ ст. Праці учених-архітекторів Г. Петришин, С. Кравцової, П. Ричкова, І. Сєдака,
М. Бевза, А. Гречила, А. Мартинюк, Р. Могитича, О. Рибчинського дали змогу глибше
розкрити урбаністичну історію Галичини, а також висвітлити проблеми планувальних
укладів та вигляду давніх міських поселень у сучасних умовах.

Вивченню розвитку і структури населених пунктів заходу України приділяють
увагу науковці географічного факультету Львівського національного університету
імені Івана Франка (Н. і М. Дністрянські, Р. Лозинський, О. Колтун, П. Горішний,
С. Жежерун) та інших вищих навчальних закладів України (Н. Заблотовська,
Е. Зваричук, І. Креховецька, І. Потапчук) [3–7, 10, 12–14].

Кожний населений пункт, розвиваючись згідно з природними умовами чи суспіль-
ними традиціями, вибудував свою структуру забудови або планувальну структуру –
просторове розміщення містобудівельних елементів. Виділені головні типи плануваль-
ної структури: компактна, променева, лінійна, розгалужена, групова [11].

На формування планувальної структури значно впливають умови рельєфу. З погля-
ду містобудування, нерівності земної поверхні на певній території утворюють рельєф-
ну ситуацію, яку визначають за домінантною формою рельєфу. Рельєфна ситуація –
комплекс форм рельєфу, які збігаються за розмірами і розміщенням з елементами
поселення (вулицями, кварталами, мікрорайонами). Найчастіше виділяють вершинні,
ярково-горбисті, схилові, улоговинні та долинні типи рельєфних ситуацій, які,
відповідно, поділяють на види (наприклад, мисовий, амфітеатровий, терасний види
схилового типу) [2]. Виділяють також ситуації, приурочені до окремих форм рельєфу:
вершинно-вододільні, долинно-улоговинні, ярково-балково-горбисті, дрібногорбисті,
змішані [6]. Кожний тип рельєфної ситуації визначає виникнення специфічних
планувальних завдань, які по-різному вирішують у разі містобудівельного освоєння
різних територій.

Наша мета – на прикладі поселень Мостиського р-ну з’ясувати вплив умов рельєфу
на їхній розвиток за історичний період та визначити сучасні типи рельєфних ситуацій
населених пунктів.
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Рельєф Мостищини – горбкуватий, зі значною кількістю піднять та рівнинних
ділянок. Рікою Вишнею район поділений на дві неоднорідні території – Надсянську
рівнину на північному сході та Сянсько-Дністерську височину на південному заході
і в центральній частині.

Надсянська моренно-зандрово-алювіальна рівнина займає північно-західну частину
Передкарпаття. Розчленована широкими заболоченими долинами Вишні, Чорного
потоку, Хоросниці. Абсолютні висоти на широких, плоских, злегка хвилястих межи-
річчях досягають 230–250 м. Залишки морени з великими валунами (Судова Вишня,
Годині, Гусаків), а також наявність гляціодислокацій у корінних глинах поблизу
Судової Вишні, Чернева, Малнова свідчать про те, що материковий льодовик повністю
перекривав Надсянську рівнину. У будові першої і другої терас Вишні та її приток
Ракова, Січної, а також Бухти беруть участь алювіальні та флювіогляціальні глинисто-
піщані й піщані відклади, перекриті елювіально-делювіальними та еоловими глинисто-
піщаними відкладами післяльодовикового часу. Унаслідок еолової обробки водно-
льодовикових відкладів місцями виникли горбисті піщані утворення.

Сянсько-Дністерська вододільна горбиста височина займає середню частину
Сянсько-Дністерського межиріччя, де проходить Головний європейський вододіл
з абсолютними висотами до 360 м. Височина охоплює більшу частину досліджуваного
району. Тут є найвищі точки району: гора Радохінська (335 м над рівнем моря), гора
біля с. Вишенька – 327 м, г. Бобівка (321 м) біля с. Вовчищовичі. На півночі вододільна
височина утворює уступ до Надсянської рівнини, що простежується у напрямі
Городок–Судова Вишня–Мостиська. У південній частині схил височини пролягає
уздовж лівобережжя долин Болозівки і Дністра. Тут вододільне пасмо розчленоване
долинами на окремі височини, висотою понад 300 м [15].

Для району характерні поліські (на Надсянській рівнині) й опільські (на Сянсько-
Дністерській височині) ландшафти [8].

Перші поселення на території Мостиського р-ну належать до ІІІ–ІІ тисячоліт-
тя до н. е. [16]. Це були місця більш-менш тривалого проживання землеробсько-
скотарських племен трипільської культури: селища на один–п’ять дворів з бідними
хатинами (невелика напівземлянка з підлогою на 1,0–1,5 м нижче рівня землі). Площа
перших жител становила 10–20 м. Селища обносили земляними валами і частоколом.
Головне заняття людей – землеробство і розведення тварин [9]. Місця перших поселень
виявлено біля сіл Малнів, Крукеничі, Зав’язанці, Поповичі [16].

У І–ІІІ ст. н. е. існували поселення пшеворської культури. Назва походить від вели-
кого могильника біля м. Пшеворськ у Південній Польщі. У с. Поповичі таке поселення
займало правий берег р. Бухта. Сліди поселень цього періоду знайдено також в око-
лицях Судової Вишні й Твіржа.

Розквіт і занепад перших поселенських структур значно залежав від природних
умов території. Береги рік ставали осередками перших забудов, оскільки близькість
води давала змогу вести домашнє господарство, а слабко заліснені придолинні схили
з підзолистими типами ґрунтів – закладати тут орні землі. Навколишні ліси з багатим
тваринним світом ставали осередками мисливства. Збіднення ґрунтів і зменшення
врожайності культур зумовлювало те, що перші поселенці розселялися по території
й освоювали нові місцевості. Примітивні хатини часто зазнавали руйнування водними
стихіями.

Зростання кількості населення краю і перехід з общинно-родового устрою до дер-
жавницьких форм у Х ст. зумовили появу нових видів поселенських структур – селищ.
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Це середні, як на той час, поселення, оточені земляними валами і ровами. Перші села,
які відносять до ІХ ст., були відомі біля Гусакова і Золотковичів [16]. Інші форми
поселень – містечка – були більш укріплені й мали кам’яні замки. Найдавніший замок
ІХ ст. існував біля Судової Вишні і входив до Перемишльського князівства [20].
У ХІІ ст. його зруйновано. У 1957–1962 рр. це давньоруське городище розкопано
археологами, досліджено дитинець, у валах виявлено рештки дерев’яної конструкції
воріт і вежі. Воно розташовувалось на мисі між Вишнею і безіменною притокою. Нині
таких мисових забудов у районі не спостерігаємо.

Мостищина у IX–X ст. була на перетині торгових шляхів, зокрема, з Кракова на
Київ і з Ярослава на Дрогобич та Молдавію. Після заснування Львова у ХІІІ ст.
розвинувся торговий шлях зі Львова на Ґданськ, Вроцлав і далі до Нюрнберга. Історики
з’ясували, що через Мостиська на той час переправляли 9 % товарів, які йшли із заходу
до Львова, тоді як через Яворів – 5 %, Буськ – 2, Стрий – 1 % [17]. Торговий шлях
пролягав із заходу на схід упоперек до невисоких міжрічкових поверхонь приток
Вишні, а далі вздовж Вишні та її притоки р. Раків, що течуть у західному напрямі.
Уздовж шляху, на малих ріках, виникла частина сільських поселень.

Багато населених пунктів цієї частини району отримали назви, які свідчили про
місцезнаходження біля торгового шляху. Наприклад, с. Шегині – від перетвореного
слова “чигати” (на купців “чигали”, робили засідки грабіжники); с. Княжий Міст – від
моста на р. Раків, що був у селі за княжих часів і за проїзд яким брали податок на
користь Перемишльського князівства; у с. Довгомостиська були довгі мости для
зручних переправ на торговому шляху; назва м. Мостиська походить від слова
“мости” (декілька мостів, у давнину – Мостища), які досі є з чотирьох сторін міста;
с. Гостинцеве – від давньоруського “гостинець” – шлях, яким їздили гості (купці) [16].

Появу третини міст і сіл Мостиського р-ну відносять до періоду Галицько-
Волинського князівства – ХІІ–ХІV ст. За цих часів землю надавали княжим бояринам
чи дружинникам, які будували на ній дерев’яні і кам’яні замки. Замки цього періоду
існували біля Великих Новосілок, в Острожці (саме слово острог – означає наявність
фортеці), біля Підлісок, Плешевичів, Пнікута, а також у Мостиськах. Замки здебільшо-
го будували на горбах значної, як для цієї місцевості, висоти. Наприклад, біля
Новосілок пагорб має висоту 310 м, біля Пнікута – 295 м, Острожця – 327 м.

Поблизу замків були села. У ранні княжі часи (ХІІ–ХІІІ ст.) найбільше сіл зафіксо-
вано на заході Мостищини, у районі с. Бикова, оскільки неподалік розташоване велике
місто Перемишль з його могутньою фортецею, міськими базарами і церквами.

Забудову селищ, зазвичай, вели на одному з берегів ріки, охоплюючи придолинні
частини, і навколо укріплення. Ріки ставали природним бар’єром для розширення
поселень. У довжину такі поселення не розвивалися, оскільки під час раптових
ворожих набігів треба було швидко ховатися в замку. Тому хатини будували щільно
біля кам’яних стін огорожі замку [9]. Укріплені замки мали ще вали і рови. Селища
часто називали за іменами княжих служителів, які ними володіли. Так виникли перші
села Мостищини – такі як Годині, Мишлятичі (від Мисляти), Биків, Волостків,
Макунів, Плешевичі, Раденичі, Мистичі, Циків (від прізвища Чик (Цик)), Дидятичі,
Крисовичі (Крисів – боярського роду), Кульматовичі [18].

Інші поселення княжих часів закладали в глухих віддалених районах, часто між
такими природними об’єктами, які ставали захистом чи сховком від ворогів. Між
горбами, зайнятими на той час лісом, заховалися Золотковичі, Нагірне, Раденичі.
У балкових формах між підвищеннями засновані Баличі, у вовчих ямах – Вовчищовичі.
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Між колишніми болотами, сьогодні осушеними, закладені Мочеради, Мокряни,
Підліски (на частково заболоченій низині під лісом). На галявинах у непрохідних
колись лісах виросли Малнів (мало нив між мочарами), Черневе (чорні ліси), Хоросни-
ця (хворост, чагарник), Тшенець (на місці густої тростини біля р. Тростянець). Деякі
села сформували племена-переселенці: ятвяги – с. Хлиплі, Ятвяги; хіни – Радохінці;
поляки – їх називали ляхами, тому виникли Ляшки Зав’язані (тепер Зав’язанці), Ляшки
Гостинцеві (тепер Гостинцеве) [16].

Села в княжі часи не раз були спустошені й спалені татарами. Жителі сіл відновлю-
вали їх на попередніх місцях або переносили на сусідні місця. Наприклад, села
Старява, Хлиплі були знищені близько 1240 р., а потім у ХVІ ст. відбудовані на тому
ж місці. Хлиплі після руйнування відновлені у східній частині сучасної забудови.
Черневе було розташоване до XVІ ст. (часу руйнування його татарами) на південному
заході від теперішньої забудови. Зміни поселень у той час були зумовлені також
поширенням пошестей (наприклад, холери у 1595–1599 рр.), які спустошували села.
Занепали Тшенець, Буців, Дидятичі.

У XV–XVІ ст. відбувалося економічне зростання тодішньої Польсько-Литовської
держави, розширювалися місцеві торговельні зв’язки, які сприяли появі нових та
розвиткові наявних населених пунктів, що входили в її межі. У цей період виникли такі
села району, як Тшенець, Гостинцеве, Чишки, Бортятин, Стоянці, Санники, Твіржа,
Хоросниця, Хідновичі. У тодішніх містечках активно відбувались сільськогосподарські
ярмарки, які збирали людей з довколишніх сіл і недалеких міст. Розвинувся місцевий
торговий шлях з Яворова і Самбора до Мостиськ. На цьому шляху, що перетинав район
з півночі на південь, сформувалися найбільші села району – Бортятин, Крисовичі,
Пнікут, Крукеничі.

Утворення нових сіл того часу відбувалося також тому, що селяни втікали від непо-
сильних умов панщини та утисків польської шляхти на нові місця й засновували
поселення. Виникли села Арламівська Воля, Волиця, Малнівська Воля та ін. [16].
Їх засновували переважно на півночі району, на локальних підвищеннях серед низинних
болотистих місцевостей, між густими лісами, щоб не знайшли панські оплічники.
Початок ХVІІ ст. – це час інтенсивного сакрального будівництва.

Століття ХVІІІ пов’язане зі створенням панських фільварків та палаців. Їх заклада-
ли на середніх і привершинних частинах пагорбів, звідки відкривалися чудові краєвиди
на навколишню місцевість. Крутосхилові чи горбкуваті ділянки займали гарні парки
з рідкісними рослинами і фонтанами, які простягалися вздовж придолинних схилів,
а в днищах долин закладали ставки, канали. Палаци були у Рудниках, Тишовичах,
Баличах, Тшенці, Крисовичах, Тамановичах, Крукеничах. Пізніше деякі палацові
забудови знищено під час Першої світової війни (1914–1915), деякі – під час Другої
(1941–1944). Сьогодні збереглися лише парки від панських забудов у Крукеничах,
Тишовичах. У той період з’явилося багато малих сіл, селяни яких обробляли чималі
панські землі.

У ХІХ ст. у великих сільських поселеннях і містах виникли нові квартали – промис-
лові. Зокрема, спиртзаводи (гуральні) у Боляновичах, Хоросниці, Гориславичах,
Крукеничах, Радохінцях, Волиці, броварні у Боляновичах, Радохінцях, Судовій Вишні,
паровий млин у Баличах, водяні млини у Судовій Вишні та Рудниках, вітрові
у Вовчищовичах, фабрики мила, оліярня, лісозавод у Судовій Вишні і Крукеничах,
цегельні підприємства, швейні та ін. Зростала кількість населення. За даними перепису
1878 р., у Мостиському повіті проживало 68 190 осіб (нині 57 тис.) [21]. Разом зі
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збільшенням населення у ХІХ ст. зростали населені пункти. Геоморфологічними
передумовами їхнього розташування стали рівнинні поверхні рельєфу біля долин рік
і невисокі абсолютні позначки. Поселення росли здебільшого у довжину, уздовж рік –
біля меж заплав, або торговельних шляхів, що сприяло вивільненню пологосхилових
незаболочених ділянок для ріллі. Окремо від компактних поселень виникали фільвар-
ки (їх налічувалось 58 у повіті) та хутори з 10–20 дворами й орними землями навколо.
Багато хутірських поселень збереглися й до нині поблизу Соколі, Мишлятичів,
Арламівської Волі та ін. На розростання поселень вплинули як природно-географічні
чинники (наявність родючих земель між неужитками), так і демографічні (зростання
населення і пошук засобів для підтримання життя).

Розвиток промисловості в Австро-Угорській імперії зумовив будівництво нових
шляхів сполучень. Наприклад, 4 листопада 1861 р. введено в експлуатацію першу
в Україні залізницю Львів–Перемишль (довжиною 967 км), яка продовжувала сполу-
чення Краків–Відень. Колія пройшла вздовж придолинного схилу правого берега рік
Раків, Вишня, а далі – по вододілах малих рік. Вона слабко узгоджувалася з наявними
поселеннями, проте її будівництво сприяло економічному зростанню краю загалом.

Щодо структури населених пунктів, то на кінець ХІХ ст. (за картами австрійського
періоду 1889 р.) [19] на Сянсько-Дністерській височині були поширені малі рядові
й лінійні типи поселень уздовж долин. Зрідка у верхів’ях балкових форм, на схилах
долин були компактно-розгалужені та компактно-групові типи. На Надсянській рівнині
переважали групові, роззосереджені по схилах межиріч, типи поселень, зрідка лінійні.
У той період сформувався каркас подальшої забудови поселень Мостищини.

Кінець ХІХ–початок ХХ ст. є новим етапом у змінах поселень. В Австро-Угорщині,
і Мостищині зокрема, розвивалася економічна криза і зубожіння населення. Люди
виїжджали до міст-промислових центрів та далеких країн – Канади, Бразилії. Пошири-
лася так звана перша хвиля еміграції. Села пустіли, будівлі занепадали, зникали
квартали та невеликі хутори до десяти дворів. Відселення мешканців і знищення
поселень відбулось також на заході району, поблизу Перемишля, де будували укріп-
лення під час Першої світової війни, у зоні лінії Керзона. Шегині у 1914 р. ввійшли
в укріплений район, тут будували дзоти, підземні ходи, бастіони. Деякі військові
споруди збереглися дотепер. Відбувалась також евакуація невеликої частини населення
внаслідок наступу Російської армії. З Мостиського повіту тоді виїхало 411 осіб [16].

Черговий підйом і розвиток населених пунктів простежувався у 30-ті роки ХХ ст. [13].
За переписом населення 1939 р. у Мостиському повіті налічувалось 96 566 осіб.
У селах і містах з’явилися нові житлові будинки, іноді кам’яні. Лінійна забудова за
структурою набула характеру рядової – поряд з однією лінійно видовженою вулицею
формувалася ще одна, на протилежному схилі ріки на приднищевих ділянках. Розши-
рювалися компактні типи забудови. Для цього етапу характерно те, що забудова
розвивалася не тільки вздовж долин, а й “вийшла” на схили, зрідка на привершинні
ділянки. Пояснюємо це тим, що частину батьківських сільськогосподарських наділів,
розташованих вище від придолинних ділянок, перерозподіляли під синівське господар-
ство. На цих землях у середніх частинах схилів будували житло, а привершинні
ділянки віддавали під ріллю. У той період сформувалася структура поселень, яка
збереглася і до сьогодні, лише була ущільнена у середині ХХ ст., а подекуди додалися
нові околиці.

Друга світова війна спричинила руйнування окремих кварталів забудови, особливо
у Мостиськах, а також палаців у Крукеничах, Тамановичах, Крисовичах. Зникли
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фільварки Шощизна, Кловчизна, Дубовиця та ін. Головні зміни на території району
відбулися після війни, під час польсько-українських депортацій 1944–1946 рр. Зникли
села, що були у прикордонній смузі. У 1947 р. з’явилося нове селище Мостиська-2
після того, як велика залізнична станція з митницею Медика опинилась на території
Польщі. Мостиська-2 закладені на привододільній поверхні в межах сильно залісненої
місцевості. Забудова компактно-розгалуженого типу, окремі вулиці витягнуті вздовж
вододільної поверхні. У 1950 р. організовано кордонний перехід у с. Шегині, у якому
споруджено прикордонні та митні будівлі, зростала також житлова забудова.

Суттєвих змін зазнали міста і села у 60–80-ті роки ХХ ст. Збільшилась кількість
населення, нова житлова забудова ущільнювала села, а будинки ставали просторіші,
цегляні. Нове житло створювали на пустирях усередині старих кварталів на придо-
линних і середніх частинах схилів. Таке ущільнення кварталів було характерне для
рядового та компактного типів забудов. Нові ряди будівель стали закладати з протиле-
жних берегів ріки, далі від приднищевих ділянок, так сформувались чотирирядні
поселення (рис. 1). У компактних типах поселень видовжено окремі вулиці, що
переросли за структурою забудови у компактно-розгалужені типи. У 50-ті роки по
селах з’явилися будівлі тваринницьких ферм. Їх, зазвичай, будували на підвищених
ділянках Надсянської рівнини та на привершинних поверхнях Сянсько-Дністерської
височини, подалі від рік, які можуть бути забруднені продуктами життєдіяльності
тварин.

1889 р. 1932 р.

1989 р.

Рис. 1. Зміни придолинно-рядових поселень Мостиського р-ну
(на прикладі сіл Буховичі і Раденичі)

Унаслідок політики розкуркулення, а також міграції населення в міста у радянський
період зникло багато малих сіл та значна частина хуторів. Наприклад, не існують нині
Могилевичі біля Нагірного, Довгі Ниви біля Судковичів, Кисельове біля Мокрян,
Руствечко біля Баличів. Деякі містечка внаслідок зменшення населення втратили свій
статус, ставши селами. Це Крукеничі, Гусаків.
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У кварталах міст і сіл радянського періоду з’явилося багато нового – нові школи,
клуби, сільські ради, заклади харчування, монументи, будинки побуту, деякі промисло-
ві будівлі, медичні заклади. У 1970 р. збудовано газопромисел біля с. Хідновичі на
р. Бухта. Особливо змінилися центри великих сіл та Мостиськ, де споруджено
багатоквартирні будинки. Нові споруди закладено на місці колишньої старої, неприда-
тної для житла, забудови. Їх слабко пов’язують з геоморфологічними умовами:
у місцях, де ґрунтові води залягають близько до денної поверхні чи досить спадисті
схили, застосовано спеціальні інженерні вирішення. Деякі поселення зростали,
поглинаючи сусідні. Наприклад, 1989 р. об’єднано Костив’ята і Шегині, Лютків
і Тамановичі.

Для радянського періоду характерна також поява нового виду забудови – дачної.
Найбільше дачні ділянки концентрувалися біля міст. Ділянки часто розміщують на
малопридатних для обробітку землях – у місцях близького стояння ґрунтових вод, на
схилах із площинними змивами.

Сучасний період – початок ХХІ ст. – супроводжується черговими змінами посе-
лень. Насамперед зменшується кількість населення: якщо у 1994 р. було 64 тис.,
у 2010 – 62 тис. осіб, то у 2013 – 57 361 особа [21]. Спостерігаємо занепад одних
поселень і зростання інших. Унаслідок третьої хвилі еміграції та зменшення кількості
населення будівлі пустують і занепадають. Такі квартали із занедбаними господарст-
вами є в селах на околицях Мостиського р-ну – Цикові, Поповичах, Плешевичах,
Буцові, Малнівській Волі, Макунові та ін. Незаселені деякі квартали забудов і в
центральній частині району, подалі від міжрайонних шляхів сполучень. Такими
є Боляновичі, Тамановичі, Мочеради, Стрілецьке.

Поряд зі зникненням будівель нині з’являються нові квартали забудови. Вони по-
ширені в околицях великих сіл, що на важливих магістралях (Гостинцеве, Твіржа),
а також у містах Мостиська і Судова Вишня. Теперішня забудова здебільшого займає
привершинні частини схилів, на яких зручно закладати великі й рівні присадибні
подвір’я. Будинки часто ставлять на пагорбах для ліпшого огляду, а в зниженні
закладають ставок. З близькістю до води будівлі мало пов’язані, оскільки сучасними
свердловинами її можна добути на будь-якій глибині. Іноді, де розвивається нова
рядова забудова вздовж долини ріки, будинки розташовують на приднищевих части-
нах схилів, у вологі роки фундаменти і підвали тут замокають, перезволожуються.
Сучасне сільське промислове будівництво не розвивається, використовують старі
колгоспні будівлі. Єдине нове будівництво – це об’єкти агрофірми “Богдан” (власник
Б. Турчин) у Крисовичах.

У Мостиськах споруджено багато власних будинків. Вони розташовані як
у центральній частині, так і на околицях – Рудниках, Сулківщизні, Закостіллі, Рідкови-
чах, Заваді, біля Годині. Зростання забудови біля районного центру зумовило злиття
з ним таких сіл, як Годинь, Гостинцеве, Крисовичі, наближається Волиця.

Поштовхом до змін поселень здебільшого стали суспільно-географічні чинники.
Геоморфологічні чинники помітні в ході конкретних забудов у певні історичні періоди.
Вони були важливі на перших історичних етапах формування поселень, коли
з придолинних територій сільська забудова вийшла на привершинні – навколо замків.
Надалі, у ХVIII–ХІХ ст., значення оборонних споруд на пагорбах зменшувалося
і поселення знову “сповзали” до долин, квартали забудови приурочували до придолин-
них схилів. Розширення поселень на початку ХХ ст. зумовило зосередження частини
населених пунктів і на середніх частинах схилів долин, а також у верхів’ях балок.
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Геоморфологічні чинники стали передумовою розташування окремих сучасних забудов,
які приурочені до підвищених місцевостей чи привершинних ділянок схилів [1].

У ході досліджень структури забудови населених пунктів Мостиського р-ну,
ми визначили такі її сім типів: рядовий, лінійний, компактний, розгалужено-
компактний, розгалужений, груповий і кільцевий. Виділено також кілька типів
рельєфних ситуацій. Вони зумовлені приуроченістю поселень до різних форм та
елементів рельєфу. Розрізняємо відміни, пов’язані з розміщенням поселень на Над-
сянській рівнині та Сянсько-Дністерській височині. На Сянсько-Дністерській височині
більшість сільських і міських населених пунктів зосереджені біля долин рік, а частина
поселень на Надсянській рівнині не має виразної приуроченості до річкових систем.

Рельєфні ситуації поселень Мостиського р-ну ми звели до таких головних типів:
придолинно-рядовий, придолинно-лінійний, схилово-компактний, схилово-компактно-
розгалужений, схилово-розгалужений, схилово-кільцевий, рівнинний груповий і рівнин-
ний компактний (рис. 2). Придолинні й схилові типи пов’язані з елементами,
рівнинні – з формами рельєфу. Переважне розташування поселень біля долин зумовле-
не не тільки тим, що ріки були важливою складовою господарства мешканців, а й тим,
що саме на придолинних землях близько розташовані горизонти підземних вод, які
використовують для пиття.

Рис. 2. Рельєфні ситуації населених пунктів Мостиського р-ну та їхні зміни на ХХ–поча-
ток ХХІ ст. Типи рельєфної ситуації: 1 – придолинно-лінійна; 2 – придолинно-рядова;
3 – схилово-компактна; 4 – схилово-компактно-розгалужена; 5 – схилово-розгалужена;
6 – схилово-кільцева; 7 – рівнинна компактна; 8 – рівнинна групова. Зміни поселень:
9 – зростання забудови; 10 – відмирання кварталів
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Забудова придолинних населених пунктів має відмінності, які залежать від розміру
річкових долин. Долинам рік третього–четвертого порядку властиві перезволожені
днища, які стають своєрідним бар’єром для забудови. Переважає придолинно-рядова
рельєфна ситуація (табл. 1). Селища сформовані двома або чотирма рядами забудови,
одні з яких видовжені на одному березі ріки, інші – на другому. Зрідка ряди можуть
бути лише на одному з берегів ріки (наприклад, с. Ятвяги). Центр села структурно не
виражений. Квартали щільні лише у рядах, а між ними ділянки зайняті перезволоже-
ними заплавами рік з лучною рослинністю або, якщо такі ділянки розташовані на
придолинних схилах, – городам́и. Забудова приурочена до придолинних схилів або
першої надзаплавної тераси. Це, наприклад, села Боляновичі, Золотковичі на р. Бухта
і її притоках; Крукеничі, Пнікут, Буховичі на р. Січна (див. рис. 3), Твіржа, Берегове,
Бортятин, Довгомостиська на р. Вишня. Це одні з найдавніших сіл району, відомі ще
з княжих часів. Пологі придолинні схили з родючішими ґрунтами були зручними для
заселення і закладання на них сільськогосподарських угідь. У с. Берегове рядова
і групова (давня) забудова переходить у лінійну (сучасну). Назва села теж відповідає
його розташуванню – на берегах ріки, де в лісистих заростях селяни ховалися від
наїздів ворогів.

Таблиця 1
Типи рельєфних ситуацій населених пунктів Мостиського р-ну

Рельєфна ситуація Населені пункти Кількість

Придолинно-рядова

Баличі, Берегове, Боляновичі, Боратичі, Бортятин,
Буховичі, Вишенька, Волостків, Вуйковичі, Годині,
Довгомостиська, Золотковичі, Крисовичі, Крукеничі,
Мишлятичі, Острожець, Підліски, Пнікут, Раденичі,
Радохинці, Санники, Стоянці, Твіржа, Тшенець, Хоросни-
ця, Ятвяги

26

Придолинно-лінійна

Арламівська Воля, Берці, Боєвичі, В. Новосілки, Волиця,
Гориславичі, Дмитровичі, Добощівка, Завадів, Заріччя
(біля Дмитровичів), Крив’яки, Липники, М. Новосілки,
Малнівська Воля, Мочеради, Пісок, Плешевичі, Поповичі,
Слабаш, Стрілецьке, Судковичі, Хатки (біля Раденичів),
Циків

23

Схилово-компактна

Биків, В. Мокряни, Ганьковичі, Зав’язанці, Княжий Міст,
Королин, Костильники, Кропильники, Кульматичі, Липки,
М. Діброва, М. Мокряни, Мистичі, Ніговичі, Солтиси,
Толуковичі, Топільниця, Хідновичі

18

Схилово-компактно-
розгалужена

Мостиська, Судова Вишня, Буців, Вовчищовичі, Дидятичі,
Загороди, Мостиська-2, Підгать, Соколя, Старява, Чишки 11

Схилово-
розгалужена

В. Діброва, Воля-Садківська, Гусаків, Завада, Заверхи,
Іорданівка, Конюшки, Нагірне, Новосільці, Макунів,
Тамановичі, Тишковичі, Хатки (біля Балич), Шегині

14

Схилово-кільцева Гостинцеве, Дубинки, Княгиничі, Чижевичі, Хлиплі,
Шишоровичі 6

Рівнинна групова
Загорби, Заріччя (біля Берегового), Качмарі, Колодка,
Корчунок, Мазури, Максимці, Мартини, Мелешки,
Петики, Пихи, Рожаки

12

Рівнинна компактна Малнів, Червневе 2
Усього – 112
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Рис. 3. Придолинно-рядові рельєфні ситуації сіл Мостиського р-ну

Великі рядові села групуються також уздовж рік першого порядку. Це Раденичі на
притоці Січні, а також Волостків, Стоянці на Малинівці (див. рис. 3); Тшенець на
потоці Зеленому та ін. Тут днища рік значно вужчі, ряди вулиць цілковито повторюють
вигини річкових потоків. Будівлі приурочені до тилових швів днищ, тоді як присадибні
ділянки тягнуться вздовж схилів від їхніх придолинних до привершинних ділянок.

Окремі села рядової структури можуть формуватися вздовж балок. Навіть сама
назва села – Баличі свідчить про характер розташування села (див. рис. 3). Балки на
Сянсько-Дністерській височині не дуже глибокі (до 10 м), сусідні пагорби створюють
захисток для мешканців села, що особливо важливим було у ХІV ст. під час татарських
набігів на українські землі. Саме цим часом датують створення села. Інші села балково-
рядового підтипу – Мишлятичі (на безіменній притоці потоку Зеленого), Підліски,
Вишенька (на межиріччі Січні–Сікониці), Вуйковичі (район Судової Вишні).

Придолинно-лінійні поселення є, зазвичай, малими селами. Для них характерна одна
вулиця, яка тягнеться вздовж днища ріки. Якщо днище ріки нешироке, то будівлі
головної частини поселення підходять впритул до нього, а окремі господарства іноді
розташовані на протилежних придолинних схилах. Якщо днища широкі, то переважно
вся частина поселення розміщена на одному з придолинних схилів. Придолинно-
лінійні села розташовані вздовж долин першого порядку: Великі і Малі Новосілки,
Плешевичі, Волиця. Села Малнівська, Арламівська Воля, Крив’яки, Судковичі,
Липники тягнуться вздовж рік другого порядку. У долині Бухти (третього порядку)
поширені кілька лінійно видовжених сіл – Гориславичі, Хрептичі, Поповичі, Циків;
с. Стрілецьке на притоці Січні. У долині Вишні (четвертого порядку) розміщене
с. Пісок, що має характерну вигнутість навколо колишньої меандри ріки.

Схилово-компактні поселення приурочені не тільки до придолинних схилів, а і до
більшої частини поперечного профілю схилу. Схили переважно пологі, короткі за
довжиною. Характерним для такої забудови є те, що околиці більш-менш симетрично
віддалені від центра. Квартали забудови можуть бути щільними або мати деякі
проміжки, у межах яких розташовані сільськогосподарські угіддя, футбольні поля, сади
або перезволожені луки в заплавах рік. Найбільше села схилово-компактних рельєфних
ситуацій поширені у південно-східній частині району, у межах Сянсько-Дністерської
височини. Це Зав’язанці, Великі й Малі Мокряни, Мистичі, Кропильники, Костильники
та інші, а також с. Княжий Міст.

Схилово-компактно-розгалужений тип рельєфної ситуації трапляється по всій
території району. Населені пункти цього типу мають у структурі компактне ядро
поселення та витягнуті від нього гілки вулиць. Це середні за розміром села: Вовчищо-
вичі, Дидятичі (південний схід району), Підгать, Чишки (центр), Буців, Старява,
Мостиська-2 (північний захід). Центральна частина Буцова розташована компактним
прямокутником біля каналу Буцівського, а одна довга вулиця і кілька коротких майже
під прямим кутом долучаються до основних кварталів забудови, перетинаючи схили.
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Схилово-компактно-розгалужену рельєфну ситуацію забудови має і районний
центр – Мостиська. Місто відоме ще з 1244 р., коли тут відбулася битва між військами
Данила Галицького та чернігівського князя Ростислава Михайловича, про що свідчить
Галицько-Волинський літопис. У 1404 р. отримало Магдебурзьке право [17]. Розташо-
ване у долині Січні, яка перетинає місто з півдня на північ. Днище ріки вузьке, частково
перезволожене, лівий берег довгий пологий, а правий – короткий і крутіший. Це
зумовило особливості забудови Мостиськ. Спочатку місто мало добре виражену
компактну забудову на пологому лівому березі Січні. Після приєднань у ХХ ст.
прилеглих сіл Рудників, Сулківщизни, Парцеляції, Закостілля, Жатковчів на південь
і північ від центру вздовж долини витягнулися довгі вулиці, а на східній периферії
вздовж крутого берега простягнулося с. Завади. Промислові об’єкти зосередились
у південно-східній частині міста.

Територію Мостиськ і його околиць за
рельєфною ситуацією поділяємо на такі
частини: 1) північна частина території (від
пл. Ринок та вул. Грушевського на пів-
ніч) – це широке рівнинне плато з
крутістю схилів 1–3º. Тут виділяємо
придолинно- і схилово-рядову рельєфну
ситуацію забудови; 2) центральна части-
на – це схилова поверхня крутістю 4–5º.
Вона поступово піднімається на захід до
пагорба за межами Мостиськ, висотою
251 м. Характерна схилово-компактна
забудова; 3) південна частина міста – це
спадисте плато, порізане ярами і балками з
крутістю схилів 8–10º. Притаманна схило-
во-лінійна рельєфна ситуація; 4) східна
частина – слабкохвилясте плато, що круто
на заході обривається до долини Січні.
Поширена схилово-лінійна і розгалужена
забудова. Отже, частини міста мають свої
різновиди рельєфних ситуацій, які загалом
становлять схилово-компактно-розгалуже-
ний тип (рис. 4).

Схилово-компактно-розгалужений тип рельєфної ситуації характерний для містечка
Судова Вишня (див. рис. 5, а). Назву отримало від гідроніма Вишня та слова “суд”,
“судити”, – у ХVІІІ ст. тут відбувалися шляхетські суди [18]. Найдовша його вулиця
має 2,5 км і йде вздовж придолинних схилів Вишні (на заході) і траси Львів–
Перемишль (на сході від центру). Решта вулиць розходиться в різних напрямах від
центру і сконцентрована на пологих схилах річкових приток.

Для населених пунктів Шегині, Заверхи на заході, Гусаків, Воля Садківська, Іорда-
нівка на півдні, Макунів на південному сході району та інших характерна схилово-
розгалужена рельєфна ситуація (див. рис. 5, б). Тут квартали забудови не утворюють
компактного ядра, вулиці видовжені вздовж балок, долин чи магістральних доріг.
Шегині – спочатку лінійне поселення, яке внаслідок об’єднання з прилеглим

Рис. 4. Схилово-компактно-розгалужена
забудова Мостиськ
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с. Костив’яти стало розгалуженої структури, забудова якого видовжена як уздовж
вершинної поверхні (сучасна), так і вздовж малих долин (давня). Жителі с. Заверхи
селилися “за верхами” – кількома малими пагорбами цього району. З того й пішла
назва села, яка означала також на горбисту місцевість [18]. У с. Макунів квартали
забудови розкинулися на чотирьох протилежних схилах приток, займаючи їхні
придолинні частини. Село Тишковичі (південний захід району) має близьку до
радіальної структуру поселення: головні вулиці майже однакової довжини розійшлися
в трьох різних напрямах на схилах малих рік.

а б в г
Рис. 5. Типи поселенської структури населених пунктів:

а – компактно-розгалужена; б – розгалужена; в – кільцева; г – компактна

Цікавий тип рельєфної ситуації забудови – схилово-кільцевий (див. рис. 5, в). Квартали
цього типу забудови описують кільце чи півкільце згідно з вигином ріки чи округлого
пагорба. Прикладом може слугувати с. Гостинцеве, північно-східна частина якого описує
півкільце навколо дугоподібної ділянки малої ріки. Кільцеву структуру мають ще кілька
малих сіл. Це Тишковичі на південному заході, Чижевичі в центрі, Шишоровичі,
Княгиничі, Хлиплі на південному сході, Дубинки на північному заході району.

Рівнинно-компактні рельєфні ситуації здебільшого поширені у низів’ях Вишні на
рівнинних ділянках. Рівнинно-компактними селами є Черневе, Малнів. Черневе – село
з найщільнішими кварталами, які згруповані на притоці Вишні (див. рис. 5, г).
У Малнові забудова роззосереджена на привершинних і придолинних поверхнях малих
приток загалом рівнинного рельєфу.

Рівнинно-групові рельєфні ситуації поселень переважають на півночі району, на
Надсянській рівнині. Рівнина значно заболочена і заліснена. Поширені невеликі
поселення з окремо розташованими кварталами: Мелешки, Мазури, Мартини, Рожаки,
Качмарі, Максимці, Заріччя та ін. Квартали забудови сконцентровані на локальних
підвищеннях, обходячи заболочені низинні місця. Великих сіл тут нема, але це давні
місця поселень людей. Їх почали заселяти ще з княжих часів, коли для захисту від
нападів татар вибирали болотисті важкопрохідні місця, а також у ХVІІІ–ХІХ ст., коли
селяни втікали сюди від непосильної панщини.

Отже, рельєф Мостиського р-ну Львівської обл., незважаючи на невеликі абсолютні
й відносні висоти, є важливою передумовою закладання населених пунктів. Визначено
головні типи населених пунктів району за їхньою приуроченістю до форм та елементів
рельєфу та їхній розвиток протягом історичного періоду. З’ясовано, що різниця між
поселенською структурою поселень значно залежить від рельєфу: для низинного
з перезволоженими днищами долин характерні переважно рівнинні групові, а для
височинного з неглибоким розчленуванням – придолинно-рядові рельєфні ситуації
населених пунктів. На підставі досліджень уважаємо, що височинний рельєф має
більшу диференціацію типів поселень, ніж низовинний, що пов’язане з більшою
різноманітністю його форм.
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GEOMORPHOLOGICAL FACTORS OF DEVELOPMENT AND PLACEMENT
OF SETTLEMENTS OF MOSTISKY DISTRICT OF LVIV REGION
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Historical features of development of settlements of Mostisky district of Lviv region of Ukraine and
influence on their formation of geomorphological conditions of terrain are analyzed. Geomorphological
factors of placement of settlements were important at the first historical stages of building of terrain
in the Middle Ages. The first settlements were concentrated at lower elevations along the valleys. With
the expansion of the network of fortified castles, which were built on the hills, rural development held in
conjunction with the middle part of the hills. On the low-lying areas are built local elevated areas in the
marshes, where people were hiding from enemy Tatar raids. In ХVIII–ХІХ centuries rural building
expands again along the valleys, and built palaces and manors were located on the upper parts
of the slopes. The new wave of increasing settlements refers to 30th years of the XXth century,
the building blocks occupy the middle of the slope of the valleys and the upper beams. In 60–80th years
of the XXth century is compacted blocks within settlements, as well as expansion of their neighbour-
hoods along the rivers and roads, rural industries in conjunction with a top of the slope. Modern
building of the beginning of the XXIst century is mainly developed in the middle and upper portions
of the slopes.

The influence of relief on the modern structure of settlements and the prevailing relief situation
of cities and villages of the district are defined in article. Eight types of relief situations of settlements
of Mostisky district are identified: the series-line lower-slope, linear lower-slope, compact mid-slope,
compact-branched mid-slope, branched mid-slope, circular mid-slope, sectional plains and compact
plains. The series-line lower-slope is the prevailing form of settlement with respect to relief on a hill
part of area, and in the lowlands – sectional plains.

Key words: development of settlements, structure of settlements, a relief situation.
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