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РУСЛОВА МЕРЕЖА ЛЬВОВА: 

ЗМІНИ ЗА ІСТОРИЧНИЙ ПЕРІОД ТА СУЧАСНИЙ СТАН 

 

Галина Байрак 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка,  

вул. П. Дорошенка, 41, 79007, м. Львів, Україна, 

e-mail: g_bajrak@ukr.net 

 
З’ясовано, що перетворення русел з поверхневих на підземні почалося у 1880-х роках,  

а найбільш масштабні зміни відбулися у 1920-х і 1970 роках. Русла перетворювали також на 

меліоративно-осушувальні канали. У 2016 р. з 82,9 км загальної довжини русел рік Львова  

у природному стані залишилося 18,3 км. Закрили під землю 42,1 км русел, а 22,5 км переведені  

у меліоративні канали. Нових каналів-антропогенних русел створено ще 46,6 км. Природні русла 

прорізають розчленовану горбисту височину і є в лісопаркових зонах міста. Якщо їх зберегти та 

окультурити, то біля них можна створити нові відпочинкові зони для мешканців міста.  

Ключові слова: зміни русел рік, природні русла, підземні антропогенні русла, поверхневі 

антропогенні русла, ріки Львова. 

 

Ріки є важливими артеріями в урбаністичному середовищі людини: спочатку люди 

пристосовувались до річкових магістралей, а надалі почали їх змінювати відповідно до 

власних потреб. Вивчення стану, змін та ступеня урбаністичного впливу на річкову 

мережу стало актуальним завданням науковців, які вивчають значення рік у житті міст. 

Розташування Львова у зоні Головного Європейського вододілу зумовило домінування 

на його території розгалуженої мережі малих рік і струмків. Вони живлять такі 

транс’європейські ріки, як Західний Буг і Дністер, стають первинною ланкою діяльності 

водотоків великих басейнів та суттєво впливають на їхнє функціонування. Львів став 

яскравим прикладом зміни елементів природного ландшафту і, зокрема, водних об’єктів 

унаслідок зростання темпів урбанізації та інженерного втручання в образ міста. 

Наша мета – визначити характер змін руслової мережі Львова впродовж історії 

розвитку міста та сучасного стану річкових систем. Проблема в тому, що наявні карти 

часто містять невірогідну інформацію про руслові потоки на території Львова. З одного 

боку, часто показані ріки, яких реально не існує – їхні водотоки пересохли або 

перетворені на підземну каналізаційну мережу. З іншого боку, можуть бути відображені 

лише частини рік, іноді від їхньої середньої течії, тоді як на місцевості вони беруть 

початок значно вище, ніж це показано на картах. Завдання полягає в уточненні 

загальнодоступних електронних і паперових карт гідрографічної мережі Львова, 

з’ясуванні характеру змін та екологічного стану витоків малих рік міста. 

У Львові беруть початок п’ять рік загальною довжиною понад 10 км: Зубра, Ма-

рунька, Полтва, Стара, Яричівка. До басейну Дністра входять притоки р. Старої (впадає 

у Верещицю), що беруть початок у західній і південно-західній частинах міста: потік 

Водяний, потоки Левандівський, Білогірський, які в нього впадають, а також р. Зубра  

з безіменними притоками. До басейну Західного Бугу належать притоки Маруньки  
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у південно-східній частині Львова; р. Полтва та її притоки: потоки Вулецький, Залізна 

Вода (його притока – Снопківський), Пасіка, Клепарівський, Голосківський, Збоївський, 

Кривчицький, Лисинецький у центральній і північно-східній частині Львова; безіменні 

притоки Яричівки (у тому числі потік Брюхівчанка), які починаються у брюховицьких 

лісах північної частини Львова. 

Протягом останнього півстоліття ріки Львова неодноразово ставали об’єктом 

досліджень [2, 3, 9–11, 19, 20]. Проте сьогодні більше уваги приділяють власне 

екологічному стану водного стоку у Львові, ніж змінам самої річкової мережі. Останніми 

роками з’явилося кілька досліджень цього питання, проте вони стосуються Полтви і її 

приток, а не розкривають особливостей змін інших рік Львова [5, 14]. 

Детальні вивчення картографічних і текстових матеріалів дали нам змогу виділити 

п’ять етапів у змінах річкової мережі Львова: етап І – природного стану рік, окрім ділян-

ки Полтви, її притоки Ортим і струмків історичної частини міста (до кінця XVIII ст.); 

етап ІІ – природного стану більшості рік околиць, спрямлення русел центральної части-

ни міста (початок XIX ст.–50-ті роки XIX ст.); етап ІІІ – перетворення рік міста на підзем-

ні (у центрі) та меліоративні (на околиці) канали: 80-ті роки XIX ст.–30-ті роки XX ст.; 

етап ІV – інтенсивні зміни рік ближнього центру і нових мікрорайонів: 50–80-ті роки 

XX ст.; етап V – зміни окремих русел у верхів’ях рік: 90-ті роки XX ст.–2016 р. 

Стан руслової мережі кожного періоду вивчено за допомогою топографічних карт 

1750, 1783, 1841, 1912, 1938, 1972, 1993 рр. Сучасні дослідження виконували на основі 

космознімків 2015 р. з веб-вузла “GoogleEarth” і сайту Wikimapia, а також польових 

спостережень 2016 р. У кожному із зазначених періодів вимірювали довжини природних 

чи антропогенних відрізків русел. Нагадаємо, що антропогенними вважають ті русла,  

у яких руслові заглибини виконані технічними засобами людини. Це меліоративні 

канали, обваловані русла, підземні руслові канали тощо. 

Визначення довжин рік ґрунтувалося на такому: 1) для забезпечення вірогідності всі 

вимірювання виконували в переглядачі “Google Earth”. Точки початку і закінчення 

довжин рік візуально переносили з топографічних карт різних періодів у вікно програми 

і визначали єдиним засобом вимірювання – інструментом “Лінійка”; 2) початком русел 

брали ту точку, де під час польових досліджень виявляли початок водотоку (на різних 

картах початки водотоків позначені по-різному); 3) якщо початком ріки були два–три 

водотоки, їх враховували до загальної довжини ріки; 4) якщо водотік висох, то початком 

русла брали джерело або ставок, які колись живили цю ріку; 5) якщо вздовж течії ріки 

траплялися притоки в сучасних межах міста – їх враховували до загальної довжини, 

якщо поза ними – не враховували; 6) кінцевою точкою обчислень довжини русла була 

не межа міста, яка на різночасових картах зображена по-різному, а примітні об’єкти на 

межі міста, які перетинають ріку і є на всіх різночасових картах (залізнична колія або 

колісна дорога). 

Дані першого етапу (до кінця XVIII ст.) стану руслової мережі Львова зафіксовані 

архівними джерелами XIV–XV ст., а також на картах 1750 і 1783 рр. За архівними мате-

ріалами відомо, що декілька потоків, які потрапили в зону найщільнішої забудови міста 

та Старостинської юридики зникли з поверхні землі ще в пізньому Середньовіччі. Вони 

були перетворені на водогони або наповнювали оборонний рів навколо мурів міста [1]. 

У документах ХVІ–ХVІІ ст. згадано старе русло Полтви, що було межею міста і 

передміських угідь. Зокрема, частину Галицького передмістя з півдня обмежував 

“старий мет (русло) Полтви” попід Калічу гору (нині вул. Стефаника). Надалі трасу 
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цього русла фіксує інвентар 1570 р., де зазначено, що воно тяглось попід костел 

св. Станіслава. Для організації оборони з цього русла облаштували канал, який обводнив 

міський рів із західного боку [12]. 

Стан гідромережі Львова до початку процесів її каналізування та закриття визначили 

на основі карти 1750 р. “Urbis Leopolis cum suis a diacenti, bus Suburbis” (з лат. “Місто 

Львів разом зі своїми передмістями”) та плану Львова 1783 р., або так званої карти Міга 

(Karte des Koenigreiches Galizien und Lodomerien), створеної у 1779–1782 рр. для 

військових потреб у ході першого топознімання території Галичини (масштаб 

1:28 800) [15]. За цими даними Полтва та її притоки були переважно сильно звивисті, 

розчленовували Погулянку, Снопківську і Паркову височини на кілька видовжених 

масивів. Полтва в районі пр. Свободи мала вигин у бік парних номерів і була обмежена 

з правого берега чималим валом для захисту середмістя від повеней. Її русло довжиною 

600 м уздовж стіни міста було поглиблене і спрямлене (рис. 1). Природне русло на цій 

ділянці існувало ще до початку заснування міста. Воно було невиразним і губилося в 

багнищах та очеретах. 
 

  
а б 

Рис. 1. Фрагменти карт Львова: 1750 (а) та 1783 рр. (б),  

які відображають природний стан більшості русел рік 

Fig. 1. Fragments of maps of Lviv (1750 (a) and 1783 (б))  

that reflect the natural state of the most of the river channels 

 

Уважають також, що притока Ортим, яка брала початок на південно-західному 

підніжжі гори Лева і текла вздовж вул. Просвіти, наповнювала обороний рів міського 

замку з північно-східного і південно-східного боку міста [12]. Полтва наповнювала рів  

з південно-західного боку міста, тобто її русло на цій ділянці було змінене ще з ХІІІ ст. 

Рів з північного заходу заповнювала безіменна притока, яка текла з-під Високого Замку 

через пл. Старий Ринок і виявлена розкопками 1992 р. на місці теперішнього ринку 

“Добробут” [6]. 

Русло Полтви здебільшого було прямолінійним на всьому проміжку течії. Заплава 

значно заболочена, про що свідчить віддаленість будівель від русла. Перезволоженою 

була також місцевість між сучасними вулицями М. Коперника і П. Дорошенка, у районі 

вул. Банкової, а також між вулицями П. Дорошенка і М. Гнатюка аж до Городоцької. 

Значна водойма розміщувалася біля русла Полтви між вулицями П. Саксаганського  

і Я. Стецька, через що друга набула вигнутої форми згідно з формою берега. Багато 

ставків було з тильного боку сучасної будівлі університету ім. І. Франка, які тягнулися 
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від вул. П. Дорошенка аж до вул. Городоцької. У районі пл. А. Міцкевича раніше міг 

бути острів [21], про який нагадує яйцеподібна форма цієї площі, проте на картах  

XVIII–ХІХ ст. він не показаний. 

На карті 1783 р. паралельно до Полтви є невелика річка, про яку згадували письмові 

джерела ХVІ ст. Вона, імовірно, текла сучасною вул. І. Григоровича, лівіше вул. П. Ков-

жуна, краєм пл. Є. Маланюка, наповнювала водойми тодішнього фільфарку (тепер палац 

Потоцьких), перетинала вул. М. Вороного та впадала у Полтву під № 5 пл. А. Міцке-

вича. Інша річка починалася з озерця в районі проїзду Крива Липа, петляла вздовж 

вулиць С. Наливайка, М. Данилишина, В. Біласа, Шпитальною, Джерельною і кварта-

лами колишнього газового заводу до злиття з Полтвою в районі торгового центру 

“Форум”. Невеликий струмок протікав також вул. П. Куліша, який мав прямолінійний 

характер і міг бути штучною канавою. 

З початку пр. В. Чорновола Полтва утворювала широку заболочену улоговину, далі 

русло було пряме, подекуди, на рівній поверхні Полтвинської улоговини, з двома 

рукавами, ставків не було. На північ від сучасної вул. В. Липинського, приймала 

Клепарівський потік і круто повертала на схід. На перетині вул. Замарстинівської  

в Полтву впадав потік, що починався з джерела на північних схилах Високого Замку. 

Тому в районі Замарстинова, ріка повноводніша, русло ширше, зі значними звивинами. 

Карти XVIII ст. формують уявлення про стан східних і південних приток Полтви. 

Сучасні вулиці часто закладали вздовж цих рік, а будинки будували на їхніх берегах. 

Через це в сучасному плані міста вигнута форма вулиць та порівняно з іншими більша 

ширина, свідчить про їхню приуроченість до відомої чи безіменної ріки. 

Потік Вулецький-правий починався трьома витоками: на схід від вул. Я. Музики (біч-

на пр. Княгині Ольги), на південь від пр. Володимира Великого, 10А і 2А. Він проходив 

уздовж вул. Бойківської, приймав ще п’ять приток, які доцентрово сходилися до нього 

на початку вул. Княгині Ольги. Власне Вулецький-правий довжиною 4,7 км (від 

пр. Володимира Великого, 2А до пам’ятника М. Грушевському) є найдовшою з приток 

Полтви і його слід вважати головним її витоком. Потік Вулецький-лівий починався на 

Кульпарківській височині джерелами на території психоневрологічної лікарні, протікав 

сучасною вул. Боткіна, через теперішні південне озерце Пісковикових озер, стадіон 

Лісотехнічного університету, стадіон “Медик”. Його відгалуженням був невеликий 

струмок, що починався в кінці вул. Є. Коновальця і нині наповнює західне озерце 

Пісковикових озер. Русло Вулецького потоку текло в широкому днищі й не було 

звивистим. На площі сучасного стадіону “Медик” був невеликий став Світязь [12]. Тут 

зливались лівий і правий потоки Вульки. Далі днище ще більше розширювалось і ріка 

повертала на схід. Правий берег з боку парку ім. Хмельницького розчленовували глибокі 

яри, лівий – менш розчленований і більш прямовисний. У широкому днищі ще з ХVІ ст. 

були закладені два стави – Пелчинський (у хроніках 1504 р. згадано ім’я власниці 

Є. Пелчиної [7]) і Панянський. Пелчинський (від вул. Гвардійської до вул. Болгарської) – 

довжиною понад 200 м, а Панянський (вул. Д. Вітовського № 9а–23) – близько 100 м.  

У місці з’єднання вул. І. Франка і Стрийської – ще два малі ставки. 

Потік Залізна Вода був дещо потужнішим від Вулецького, про що свідчить глибший 

вріз русла і більша звивистість на картах 1750–1783 рр. На австрійських картах 1912 р. 

саме цей потік підписаний “Peltew” (Полтва), а його витоки – “Nad wodą żelazną”. 

Починався від перетину сучасної вул. Зеленої, А. Свидницького і Дж. Вашингтона, 

проходив початком пр. Червоної Калини, вулицями В. Стуса, І. Свєнціцького, І. Франка, 
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№ 108–81, де зливався з потоком Сорока. Залізна Вода мала праву притоку – потік 

Снопківський, і ліву – зі Стрийського парку. Забудова розташовувалась близько від 

русла, що свідчить про незначну заболоченість берегів цих приток. 

Вулецький і Залізна Вода зливалися в районі теперішнього Стрийського ринку і мали 

назву потік Сорока (давніші назви – Свинория та Срібний потік) [4]. Він проходив 

уздовж сучасної вул. Ш. Руставелі, повертав у провулок за № 18, тік вулицями 

Скельною, М. Костомарова, перетинав вул. І. Франка і через вул. П. Саксаганського 

виходив на кінець просп. Т. Шевченка. 

Притока Пасіка брала початок з ярів парку Погулянка трохи нижче сучасного 

пр. Дж. Вашингтона, кілька джерел у днищі (у тім числі теперішнє) доповнювали 

живлення. Вона була значно повноводнішою і потужнішою, оскільки виробила 

достатньо широке днище. Русло петляло від одного берега до іншого, і в одному місці 

навіть ділилося на рукави. Будівлі розташовані на деякій відстані від днища долини, 

тобто воно могло бути таким же перезволоженим, як і долина Полтви. Через це вулиці 

Погулянка і К. Левицького, уздовж яких текла Пасіка до її каналізування, залишаються 

досить широкими порівняно з іншими вулицями старої частини Львова. 

Пасіка мала праву притоку – потік Вороблячий, який починався в районі львівського 

“Марсового поля”, протікав територіями медичного університету, зооветеринарної 

академії, вул. О. Кониського, де впадав у Пасіку біля будинку № 11 на вул. К. Левиць-

кого. На Вороблячому, як зображено на карті 1783 р., було найбільше у місті ставів – 

чотири. Потік засипаний антропогенними ґрунтами наприкінці ХІХ ст. Про нього 

нагадує лише басейн на території зооветеринарної академії. У нижній течії Пасіка текла 

вздовж вул. О. Герцена і з’єднувалася з Сорокою у кінці пр. Т. Шевченка. 

Отже, на XVIIІ ст. гідромережа у Львові ще мала природний характер, існували 

відкриті звивисті русла рік, лише в районі старої частини міста були перетворені 

невеликі потічки та Полтва. 

Другий етап (початок XIX ст.–50-ті роки XIX ст.) змін руслової мережі Львова 

вирізняється спрямленням рік центральної частини міста, розрівнюванням валів та 

окультуренням берегів. Упродовж 1821–1826 рр. у місті проводили благоустрій та 

озеленення. Стан рік на околицях відображає карта 1841 р. [22]. 

Найперше почали перетворювати ділянку в кінці пр. Т. Шевченка, оскільки вона була 

значно перезволожена і тут час від часу з’являлася водойма, яка заважала транспортному 

сполученню міста. З акварелі А. Гатмана, на якій зображена плоша Фердинан-

да (1871 р. – Академічна, нині кінець пр. Т. Шевченка) 1847 р., бачимо, що місце злиття 

приток Полтви закрите насипом із кам’яним містком і бруківкою [13]. Русла Пасіки і 

Сороки в районі теперішніх О. Герцена і П. Саксаганського перед злиттям у кінці 

пр. Т. Шевченка введені у підземну трубу, уздовж якої були мощені вулиці (див. рис. 2,а). 

У цей період облагородили заплаву Полтви уздовж сучасного пр. Свободи. Ще 

наприкінці ХVIII ст. рів між валом і другою лінією укріплень загорнули уламками  

з мурів, розрівняли. Ділянку підсипали антропогенними ґрунтами і зменшили її 

заболоченість [8]. Як видно з літографії К. Ауера 1844 р., Полтва вздовж сучасного 

пр. Свободи текла у спрямленому відкритому каналі, його схили задерновані, а на 

брівках – ряди кущів [13]. Пізніше на берегах Полтви нижче пл. А. Міцкевича на схилі 

до урізу води заклали вузькі тераси, на площадці яких висадили дерева, а уступи від 

розмивання обклали камінням (див. рис. 2,б). На невеликому відрізку біля готелю 

“Жорж” русло було закрите в підземну трубу. Переходи через потік обладнали 
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кам’яними містками. Ріка та її береги стали тоді прогулянково-відпочинковим місцем 

городян. 

Русла рік поблизу центру міста також поглибили і спрямили, зменшивши 

перезволоженість у днищах. Береги одних рік обклали бруківкою, інших – задернували. 

Упорядкували Пелчинський і Панянський стави, створили тут купальні. Близько 1810 р. 

спорудили став на Залізній Воді (нині басейн “Динамо”). Були також стави на Пасіці 

(нині № 67–91 на вул. К. Левицького) і Верблячому (№ 50 на вул. Пекарській) [7]; на 

початку і в середині ХІХ ст. вони набули значного рекреаційного й утилітарного 

значення для львів’ян. Це засвідчує, що ріки, які живили стави, двісті років тому були 

достатньо повноводними. 
 

  
а б 

Рис. 2. Стан русла Полтви на кінець ХІХ ст. (світлини 1880-х років):  

а – кінець пр. Т. Шевченка (місток через потік веде на вул. Фредра),  

б – на пл. Міцкевича до каналізування Полтви [http://tvoemisto.tv] 

Fig. 2. The state of the channel of Poltva at the end of the XIX century (photos of the 1880s) 

[http://tvoemisto.tv] 

 

Отже, до середини ХІХ ст. гідромережа Львова була окультурнена, подекуди русла 

спрямлені, на них створено багато ставків, які стали окрасою міста. 

Третій етап (80-ті роки XIX ст.–30-ті роки XX ст.) змін руслової системи Львова 

був найвагомішим. Він почався 1879 р. з перекриття Полтви на двох відрізках – 

поблизу нинішнього театру Марії Заньковецької та на пр. Шевченка [6]. Місто зростало, 

береги забудовували, а в русло стали скидати каналізаційні стоки й у підсумку воно 

перетворилось на стічну канаву. Тому ухвалили рішення про замурування Полтви.  

У 1885 р. (за іншими даними, 1886 р.) після кількарічних підготовчих робіт закрито 

перші ділянки на сучасному пр. Т. Шевченка. Для цього додатково перекрили притоку 

Пасіку в її низів’ї – уздовж вул. О. Герцена, а також Сороку вздовж вул. П. Саксагансь-

кого. Отже, каналізування Полтви починалося з пр. Т. Шевченка і йшло в обидва боки – 

до пр. Свободи і до вулиць К. Левицького, І. Франка, Д. Вітовського. 

У 1887 р. закрито русло Полтви на пр. Свободи (після замурування у 1900 р. на її 

місці збудовано Львівську Оперу), 1890 р. – на сучасному пр. В. Чорновола до вул. Зер-

нової [13]. До 1895 р. перекрито 837 м русла Полтви та понад 500 м потоку Пасіки 

вздовж вул. К. Левицького. Наприкінці ХІХ ст. каналізовано потік Вулецький уздовж 

вул. І. Франка [8]. 

Окрім каналізаційних робіт, на околицях міста – Левандівці, Рясному, Скнилові – 

почали проводити меліоративно-осушувальні роботи згідно з законом про меліорацію 
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1884 р. Полтву меліорували в районі пр. В. Чорновола, а також уздовж вул. К. Липинсь-

кого на Замарстинові. На рівнинній західній околиці Львова спрямили ділянки потоків, 

що текли через селища Кульпарків, Скнилів, Білогорщу, Левандівку, Рясну Польську.  

У меліоративний канал перетворили низів’я Кривчицького потоку. Меліорація земель 

активно відбувалася і на початку ХХ ст. Проте багато заходів зі зміни рік перервано 

першою світовою війною. 

Підземне каналізування Полтви відновили у 1921–1922 рр. Масштабні роботи 

виконували вздовж пр. В. Чорновола від вул. Зернової до залізничного мосту через 

проспект і трохи далі (рис. 3). Глибина виїмки сягала 5 м з поступовим її заглибленням 

у нижній течії, унаслідок чого швидкість потоку значна і сьогодні досягає 2 м/с. Висота 

підземного руслового каналу – 3 м, його склепіння виконане у формі арки, яка має 

посилену несучу здатність. Ширина підземного кам’яного русла – до 2,5 м. 
 

  
 

Рис. 3. Перетворення русла Полтви на підземний канал у районі  

сучасного торгового центру “Форум” (світлини 1922 р.) [13] 

Fig. 3. Transformation of the channel of Poltva into the underground channel  

in the area of modern shopping centre “Forum” (photos 1922) [13] 

 

З обох боків водотоку прокладено півтораметрової ширини і висоти “тротуари” 

[див. фото підземної Полтви на сайті explorer.lviv.ua]. Вище рівня аркового перекриття 

насипали ще 2 м антропогенних ґрунтів для стійкості дорожного полотна. 

Фундаментальні роботи з каналізування Полтви завершено до середини 20-х років 

ХХ ст. “Тепер вся Полтва, аж до Клепарова, закрита. Звідси пливе вже відкритим 

коритом, дно і береги якого виложені камінним бруком, через Замарстинів і Знесіння 

далі на схід до Буга”, – зазначила Олена Степанів [17]. 

Станом на 1938 р., згідно з даними польської фізичної карти масштабу 1:25 000, 

Полтва була похована під землю від початку просп. Т. Шевченка до місця нижче 

перетину пр. В. Чорновола і вул. Хімічної (див. рис. 4) [23]. Потоки Сорока і Воробля-

чий закрито повністю. Потік Пасіка каналізований до початку теперішньої вул. Погулян-

ка, потік Залізна Вода – до початку вул. В. Стуса, а Вулецький – до початку вул. Княгині 

Ольги. На притоках теж будували аркові перекриття, проте їхня висота сягала 1,0–1,3 м. 

Після замурування русел створено бульвари, площі, нові квартали забудови. Наприкінці 

20-х років ХХ ст. Пелчинський став засипали, а в 30-х роках замостили. Така ж доля 

спіткала і сусідній Панянський став. Ще наприкінці ХІХ ст. замулився став на Залізній 
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Воді. Унаслідок осушення боліт і засипання ставків у центральній частині міста 

з’явилися будівлі від початку вулиць М. Коперника, П. Дорошенка, М. Гнатюка аж до 

Святоюрської гори. 

До початку Другої світової війни меліоративно-осушувальні роботи вели активно. 

9,5 км меліоративних каналів прокладено в долині Полтви у східній частині міста,  

у заболоченому днищі між селами Збоїща, Малехів, Кривчиці; близько 22 км каналів – 

на західній околиці, у перезволоженому урочищі Шемберка між селами Рясне і Білогор-

ща, у басейні р. Старої, у яку впадають Левандівський і Білогірський потоки; 3,7 км кана-

лів – між Кульпарковом і Скниловом, у басейні потоку Водяного. 
 

 
 

Рис. 4. Річкова мережа Львова у 1938 р. [23] 

(Штрихом позначено ділянки підземних руслових каналів) 

Fig. 4. River network of Lviv in 1938 [23] 
 

Отже, на третьому етапі змін гідромережі Львова русла центральної частини 

перетворено в підземні, а на околицях – у меліоративні канали, зникла частина ставів. 

На початку ХХ ст. зросла урбанізація і знизилась водність рік Львова. Вони вже не 

змогли транспортувати відходи міста, стали брудними канавами, тому й вирішено 

закрити їх під землю. 

Четвертий етап (50-ті–кінець 80-х років XX ст.) характеризує радянський період  

у перетворенні рік Львова. У цей час територію Львова значно розширено. Інтенсивні 

зміни відбувалися поблизу центру і в нових мікрорайонах, де закладали багатоповерхові 

житлові й промислові квартали. Повномасштабні перекриття відкритих потоків на 
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території міста зроблено у 1970–1980-х роках. Закривали притоки в їхніх середніх течіях, 

головно там, де вели нове будівництво. Залишились лише джерела, малі ставки  

і фрагменти природних русел на території паркових зон завдовжки в середньому близько 

1 км [18]. Русла більше половини рік міста або засипано, або заховано під зем-

лею (рис. 5). Їхні підземні канали використовують для відведення стічних вод. 
 

   
а б в 

Рис. 5. Підземні руслові канали:  

а – Полтви в місці перепаду висот, б – Клепарівського, який впадає у Полтву [explorer.lviv.ua],  

в – малої притоки Залізної Води на вул. І. Свєнціцького (фото автора) 

Fig. 5. Underground river channels 

 

Найбільше потоків закрито у басейні Полтви: з 9,1 км підземних русел у 1938 р. до 

22,8 км на початку 90-х років (див. таблицю). Полтву каналізували до початку 

вул. В. Липинського, довжиною лише 100 м. Високих склепінь і підземних тротуарів 

уже не будували, висота проходу досягає 1,6 м. Притоки Полтви заведено під землю на 

значно довших ділянках: Вулецький – 4,4 км, Залізна Вода – 2,8, Снопківський – 1,1, 

Пасіка – 2,4, Клепарівський – 1,8, Голосківський – 3,2, Збоївський – 0,6 км. 

В інших басейнах рік проклали меліоративно-осушувальні канали для зменшення 

площі перезволожених земель. Наприклад, в урочищі Шемберка загальна довжина 

меліоративної мережі зросла до 48 км, у басейні потоку Водяного на Скнилові – з 3,7 км 

у 1938 р. до 8,6 км на початку 90-х. У басейні Полтви багато каналів у той час прокладено 

в долині потоку Лисинецькому – понад 3 км. 

Отже, за радянський час майже всі середні й нижні течії рік житлових і промислових 

кварталів Львова переведено під землю. Природні русла залишилися у зелених зонах 

міста. На перезволожених околицях закладено системи меліоративних каналів. Довжина 

меліорованих русел і новостворених каналів перевищила сумарну довжину підземних 

русел усіх рік у межах міста: відповідно, 76,7 і 34 км (див. таблицю). Порівняно з 1938 р., 

коли було каналізовано лише 9,3 км русел, у другій половині ХХ ст. закрили 24,7 км 

львівських рік. Природних русел на початку 90-х років залишилося 24,2 км. 

Сучасний – п’ятий – етап змін гідромережі Львова розпочався наприкінці ХХ ст.  

і триває нині. Антропогенні зміни, пов’язані із закриттям рік, відбуваються на локальних 

ділянках. Вони активізувалися останнім десятиліттям з огляду на сучасне багато-

поверхове і котеджне житлове будівництво та зведення інженерних споруд. 

На полтвинських притоках каналізували 4,4 км русел, з них власне Полтви – 1,2 км. Її 

закрито вздовж вул. В. Липинського, а протягом останніх двох років – від ринку “Торпедо” 

до очисних споруд. Велика частина русел закрита під землю під час спорудження 2012 р. 
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нового терміналу Львівського аеропорту. Це притоки і частина потоку Водяного на про-

міжку 2,5 км. Решта русел замуровано на меншій довжині, наприклад, Зубра – близько 

700 м вище від оптового ринку “Шувар”, Марунька – 500 м у межах території корпорації 

“Ензим”. 
 

Зміни природних русел рік на антропогенні у м. Львові за історичний період (в км) 

Changes of natural river channels in Lviv during the historical time (km) 
 

Ріка та її 

притока 

На 

XVIII ст. 
Русла станом на 1938 р. Русла станом на 1993 р. Русла станом на 2016 р. 

при-

родні 

природні антропогенні природні антропогенні природні антропогенні 

п
ід

зе
м

н
і 

п
о
в
ер

х
н

ев
і 

п
ід

зе
м

н
і 

п
о
в
ер

х
н

ев
і 

п
ід

зе
м

н
і 

п
о
в
ер

х
н

ев
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Полтва[1] 7,3 - 2,5 
4,8 

(+9,5) [2] 
- 4,9 

2,4 

(+3,5) 
- 6,3 

1,0 

(+0,4) 

Вулецький лівий 1,5 1,5 - - 0,2 1,1 0,2 0,2 1,2 0,1 

Вулецький 

правий 
5,4 3,5 1,9 - 1,5 3,3 0,6 1,5 3,9 - 

Залізна вода 
лівий 

1,6 1,4 0,2 - 1,4 0,2 - 1,4 0,2 - 

Залізна вода 

правий 
3,8 2,4 1,4 - 

1,2 

 
2,6 - 

1,1 

 
2,7 - 

Снопківський 1,4 0,7 0,7 - 0,3 1,1 - 0,2 1,2 - 

Сорока 0,8 - 0,8 - - 0,8 - - 0,8 - 

Пасіка 3,0 1,4 1,6 - 0,6 2,4 - 0,6 2,4 - 

Клепарівський 3,4 2,9 - 0,5 1,6 1,8 - 1,6 1,8 - 

Голосківський 5,2 1,9 - 3,3 1,2 3,2 
0,8 

(+0,3) 
0,9 4,3 - 

Збоївський 4,9 4,6 - 0,3 3,3 0,6 1,0 2,5 1,9 0,5 

Хомець і 

Глибокий 
3,0 1,2 - 1,8 1,1 0,8 

1,1 

(+0,6) 
1,1 0,9 1,0 

Кривчицький 4,5 1,3 - 3,2 1,2 - 3,3 1,2 0,1 3,2 

Лисинецький 1,9 1,9 - - 0,5 - 
1,4 

(+1,6) 
0,5 - 1,4 

Разом  

басейн Полтви 
47,7 24,7 9,1 23,4 14,1 22,8 16,8 12,8 27,2 7,6 

Зубра з 
притоками[3] 

8,2 8,2 - - 2,0 3,3 2,9 0,7 4,0 4,1 

Білогірський і 

Левандівський[4] 
11,3 9,9 - 21,7 2,3 5,6 47,6 0,8 5,6 50,7 

Водяний[5] 
(+Скн.парк) 

10,9 7,2 - 3,7 
0,3 

(+1,8) 
2,0 8,6 

0,3 
(+0,3) 

4,5 6,1 

Марунька[6] 4,8 4,6 0,2 - 3,7 0,3 0,8 3,4 0,8 0,6 
 

[1]  Полтва: від пам’ятника М. Грушевському до залізничної колії Львів–Дубляни. 
[2]  Цифри в дужках – довжина меліоративних каналів без руслового. 
[3]  Зубра: від пам’ятника героям і жертвам Чорнобиля до перетину вул. Скрипника. 
[4]  Потік Білогірський – від вул. Талінської до кільцевої дороги, Левандівський – від 

Левандівського озера. 
[5]  Водяний: від вулиць Кульпарківської, Тролейбусної, 13 і кільцевої дороги до залізничної колії. 
[6]  Марунька: від вулиць Ярова, 1 і Боровиковського, 11а до Винниківського озера. 
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Антропогенні поверхневі русла – меліоративні канали – сьогодні слабко виконують 

свою функцію. Більшість з них замулено, хоча землі осушені й часто в них нині замість 

боліт є самовільно зайняті дачні ділянки. Замулені головно малі канали-збирачі, тоді як 

у днищах провідних каналів є стояча вода. Деякі канали засипані, як у долині Полтви, 

деякі заросли чагарниками чи болотною рослинністю, тому їхня загальна частка 

зменшилась. Проте деякі русла, наприклад Зубри, продовжували спрямляти, а в районі 

Левандівки подекуди проклали нові канали-збирачі. Через це для цих басейнів загальна 

довжина каналів зросла порівняно з початком 1990-х років (рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Довжини русел рік Львова станом на 2016 р. порівняно з 1800 р. 

Fig. 6. Lengths of river channels of Lviv as of 2016 in comparison to 1800 

 

Природні русла рік у Львові збереглися на горбистому розчленованому пасмі 

Розточчя (північна частина Львова) та схилах Львівського плато (південна і південно-

східна частина), у межах паркових і лісопаркових територій. Початок водотокам дають 

джерела, розташовані на контакті верхньокрейдових мергелів і неогенових пісків – 

Пасіці, Снопківському, Клепарівському, Голосківському, Збоївському, Хомцю, Лиси-

нецькому, Левандівському, Білогірському і Маруньці, а також на контакті нижньо-  

і верхньобаденієвих порід неогену – Вулецькому, Залізній Воді, Кривчицькому і Зуб-

рі (у днищах цих потоків розташовані також джерела на покрівлі мергелів). Деякі 

джерела останнім часом обміліли, як, наприклад, на Збоївському, Залізній Воді-правому, 

Хомці, а їхні водотоки пересохли. 

Довжина природних русел приток Полтви становить трохи більше 1 км (у Збоївсь-

кого – 2,5 км). Найбільша довжина природного русла – у р. Маруньки – 3,4 км. 

За даними польових спостережень 2016 р. стан русел такий. 

Вулецький-лівий нині починається перед залізничною колією Сихів–Головний вокзал 

від вул. Боткіна і має природне русло довжиною до 200 м. Частина водотоку 

самоспрямувалась у канаву вздовж залізничної колії і впадає в підземний Левандівський 

потік (див. рис. 7). 

У Вулецького-правого два витоки розміщені в парку Горіховий Гай (перший – від 

храму Вознесіння Господнього УГКЦ, пр. Володимира Великого, 10А, другий – від 

вул. Я. Музики), а третій йде від озера (колишнього глинистого кар’єру) на південь від 
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пр. Володимира Великого, 2А (ресторан “Гуцульська гражда”). Всі витоки знаходяться 

на стрімких схилах Львівського плато. Загальна протяжність природніх русел – 1,5 км. 

Найбільш глибоко врізана долина першого потоку – понад 3,5 м. Струмок часто пере-

сихає. Другий потік від вул. Я. Музики має неглибоку долину і проривається з-поміж 

твердих побутових відходів, які скидають на його береги (рис. 8). Долина третьої 

найдовшої притоки добре виражена між колією і вул. Академіка Лазаренка, де вона має 

глибину до 2,0 м і вигин майже на 90°. Водотік найпотужніший з усіх трьох (він і є 

головним витоком Полтви). За межею парку Вулецький потік закутий в підземний канал. 

 

  
а б 

Рис. 7. Вулецький потік: а – карта з позначеними витоками (тут і далі каналізовані русла 

зображені штрихом з крапом), б – фрагмент русла Вулецького-лівого в місці витоку 

Fig. 7. Vuletskyi stream 

 

  
а б 

Рис. 8. Потік Вулецький-правий: а – у північній частині парку Горіховий Гай,  

б – крайній лівий струмок тече від вул. Я. Музики 

Fig. 8. Vuletskyi-right stream 

 

Залізна Вода-лівий має три витоки: один – від вул. Тернопільської, 1А (тут є невелике 

озерце), від джерел у парку Залізна Вода і вул. М. Кибальчича, 2. Природні русла потоків 

збереглися лише у парку, їхня загальна довжина – 1,4 км (див. рис. 9). У джерел знизився 

дебіт і вони слабко наповнюють водотоки. Відновлено також притоку у Стрийському 
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парку, проте джерело тут періодично пересихає. Залізна Вода-правий має природне 

русло від перетину вулиць Зеленої, А. Свидницького, Дж. Вашингтона і до пр. Червоної 

Калини. Його долина довжиною 1,1 км йде паралельно до вул. Дунайської, між 

складськими територіями і гаражними кооперативами. Водотік довжиною 100 м є лише 

у верхній частині, поблизу залізничної колії, у середній – водойма з каналізаційних 

стоків, напівзасипаних твердими побутовими відходами. Долини потоків Залізної Води 

досить глибокі (до 4–5 м), за морфологією V-подібні. 
 

   
а б в 

Рис. 9. Потік Залізна Вода: а – на карті, б – потік перед каналізуванням на вул. В. Стуса, 

 в – засмічена глибока виїмка на Залізній Воді-правому 

Fig. 9. Zalizna Voda stream 
 

Снопківський починається з джерел на південь від вул. Зелена, 118А та на схід від 

вул. Кримської, 57, де в його днищі утворили ставки. Фрагменти природнього русла 

довжиною близько 200 м збереглися вздовж границі котеджу вул. Кубанської, 18 та 

навпроти буд. № 31 по вул. Кримській. Решта притоки закрита під землею. Потік в пів-

тора рази більший, ніж Залізна Вода, тече у доволі широкому днищі з крутими бортами, 

висотою до 12–13 м. 

Пасіка тече в природному руслі на довжині 600 м у вузькій і довгій долині парку 

Погулянка (див. рис. 10, а). Русло шириною 0,3–1,2 м злегка вигнуте, не звивисте, 

проходить у правій частині антропогенно сформованого днища, а у його лівій частині  

є підземні каналізаційні стоки. Перед колишнім винзаводом русло йде під землю  

і наповнює стоки. У дощові сезони Пасіка приймає праві притоки, а також потік 

упорядкованого вище джерела. 
 

  
а б 

Рис. 10. Притоки Полтви сьогодні: а – Пасіка; б – Клепарівський у верхів’ях 

Fig. 10. Poltva’s tributaries today 
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Клепарівському потоку притаманне досить довге природне русло – довжиною 1,6 км. Він 

починається з джерела в лісопарку між розчленованих пагорбів Розточчя і впадає у кана-

лізаційну трубу перед залізничним мостом біля будинку № 7 на вул. Винниця. Русло злегка 

звивисте, а долина пряма, глибока, з крутими схилами, як у Пасіки (див. рис. 10, б). 

Голосківський потік – найбільш повноводна притока Полтви (рис. 11). Природне 

русло збереглося вздовж дороги Львів–Брюховичі в кінці вул. Замарстинівської на 

довжині близько 1 км. Днище до 50 м завширшки, а русло – 0,5–1,8 м. 
 

  
а б 

Рис. 11. Розточанські притоки Полтви на карті (а) і потік Голосківський (б) 

Fig. 11. Poltva’s Roztochchian tributaries on map (а) and Holoskivskyi stream (б) 
 

Збоївський потік має широке днище і розлогі береги. Сам водотік останніми роками 

пересох, а ставок, з якого він починався, став болотом. Нижче від нього збереглося 

джерело, проте воно має надто малий дебіт, щоб живити потік. Сухе русло тягнеться у 

довжину понад 2 км. 

Кривчицький природною течією протікає на проміжку 1,2 км. Його два витоки є на 

північ від увігнутої петлі старої залізничної колії Львів–Винники, один – на північ від 

№ 44/2 вул. Міжгірної, другий – № 9 вул. Козацької. Долина у верхів’ї V-подібна, нижче 

розширюється. Ширина русла – 0,8–1,0 м, днища – 15–20 м, схили спадисті. У днищі 

вище старого мосту є джерело, яке поповнює водотік (рис. 12). У середній течії 

Кривчицький потік приймає ліві притоки Хомець та Глибокий. Русло Хомця природне 

близько 1 км, а в Глибокого – меліороване. 

  
а б 

Рис. 12. Русло Кривчицького потоку на карті (а) і після впадіння правої притоки з джерела (б) 

Fig. 12. Channel of Kryvchytskyi stream on map (а) and after the confluence  

of the right tributary from the source (б) 
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Річка Зубра брала початок у районі сучасного пам’ятника героям і жертвам 

Чорнобиля на Сихові. Нині витоки і більша частина верхньої течії каналізовані. 

Відкритими у верхів’ї залишились невелика канава вздовж початку вул.  Зубрівської  

і ставки в долині, що тягнеться від ДБК паралельно до вул. Рахівської. Далі до оптового 

ринку “Шувар” ріка каналізована. Уздовж “Шувару” та в парку ім. Папи Римського 

Івана-Павла ІІ (Сихівському лісопарку) русло є в меліоративному русловому каналі. 

Нижче – природне русло, довжина якого до перетину з вул. Скрипника становить 700 м. 

Заплава Зубри має ширину 80 м, з однією надзаплавною терасою заввишки 1,3 м. 

Ширина русла – 0,5–2,8 м, водотік займає всю руслову заглибину. У лісопарку ріка 

приймає праву притоку, яка тече в підземному каналі від вул. Стрийської, а на південь 

від “Шувару” виходить на поверхню і якийсь час у лісопарку тече паралельно до 

Зубри (рис. 13). Перед її злиттям Зубра значно вужча і мілкіша. 
 

  

а б 

Рис. 13. Зубра на карті Львова (а) та на межі міста (б) 

Fig. 13. Zubra on the map of Lviv (а) and at the edge of the city (б) 

 

Річка Марунька має два витоки: перший – у яру навпроти Пагорба Слави 

(вул. Боровиковського, 11а), проте водотік тут пересох, другий – від № 1 на вул. Ярова 

поблизу Личаківської. Перший у верхів’ї утворив крутостінний яр глибиною 2,0–2,5 м. 

Другий витік тече канавою вздовж вулиці і змішується з побутовими стоками прилеглих 

будинків. Впадає у яр першого витоку перед № 76 вул. М. Голубця. Русло природного 

характеру аж до Винниківського озера на відстані 3,4 км, лише в районі корпорації 

“Ензим” каналізоване і меліороване. У середній течії ширина днища – до 50 м, русла – 

1,8 м. Антропогенно створена руслова заглибина на території корпорації досягає 

1,6 м (див. рис. 14). Маруньку живлять потоки не тільки з Личаківських пагорбів,  

а й з Майорівських: перед озером вона приймає праву притоку, яка у дощові роки була 

досить повноводна. 

Потоки Білогірський і Левандівський течуть перезволоженою долиною між мікро-

районами Рясне і Левандівка (урочище Шемберка). Широку долину сформували талі 

води льодовика періоду окського зледеніння в нижньому плейстоцені. Вона відома  

як Білогоро-Мальчицька прохідна долина. Складена водно-льодовиковими суглинками, 

супісками і пісками, зверху перекритими товщею біогенних відкладів. З огляду на це  

в радянські часи заклали густу меліоративну мережу для осушення території і видобутку 

торфу. Нині канали існують як заболочені западини, що заросли очеретом і чагарником, 

поміж якими розкинулись дачні ділянки. Русло Білогірського потоку є під землею  

в районі багатоповерхової забудови Левандівки, а після неї, у кінці вул. Широкої, 
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виходить на поверхню у вигляді прямого неглибокого каналу (рис. 15). Його ширина 

досягає тут 2,3 м, а водотік значно вужчий, тобто в дощові періоди він значно 

потужніший. 
 

  
а б 

Рис. 14. Марунька на карті (а) і біля території корпорації “Ензим” (б) 

Fig. 14. Marun'ka on the map (а) and nearby “Enzym” corporation (б) 

 

  
а б 

Рис. 15. Потік Білогірський на карті (а) і в кінці вул. Широкої (б) 

Fig. 15. Bilohirskyi stream on the map (а) and at the end of Shyroka St. (б) 

 

Левандівський потік частково перетворений на підземну каналізацію, якою стікають 

води з житлового кварталу. Існує також природне русло з малопотужним водотоком, 

який тече в центральній частині долини між дачними ділянками. Воно злегка звивисте, 

шириною 1,2 м, руслова заглибина – 0,5 м, береги низинні. 

Водяний тече в меліоративному каналі на південно-західній околиці Львова. Його 

праві притоки, які починалися на Кульпарківській височині (як і Вулька, тільки текли в 

протилежному напрямі), закуті під землю в 1970-х. Низів’я безіменної притоки, а також 

частина самого потоку каналізовані у 2011 р. під час спорудження нової злітної смуги 

Львівського аеропорту і продовження вул. Ряшівської до Кульпарківської (дорогу не 

добудували). Одна з приток шириною 0,8 м існує в Скнилівському парку і має течію, 

протилежну до водотоку Водяного (див. рис. 16). 

Отже, зі зростанням міської території та ущільненням забудови русла рік стали 

активно змінювати: деякі сховали під землю, деякі перетворили на меліоративні канали. 

Із 82,9 км загальної протяжності русел рік Львова на кінець XVІІІ до початку ХХІ ст. 

сховали під землю 42,1 км, що становить більше половини рік міста (див. таблицю). 

Природні русла залишилися там, де ріки прорізають розчленовану горбисту місцевість, 
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загальна довжина яких становить лише 18,3 км. Частину русел у перезволожених 

долинах переведено в меліоративні канали (22,5 км), створено нові канали-антропогенні 

русла ще на 46,6 км. 
 

  
а б 

Рис. 16. Потік Водяний: а – на карті Львова (на північ від нього стрілкою показана 

безіменна притока у Скнилівському парку), б – потік у Скнилівському парку 

Fig. 16. Vodianyi stream 

 

Частина витоків рік Львова розміщена в паркових зонах, де їх періодично чистять від 

забруднення. Проте частина відкритих витоків є для львів’ян стічними канавами і місцем 

скидання твердих відходів. Це Вулецький-правий від вул. Я. Музики, Залізна Вода-

правий від вул. Дж. Вашингтона, Клепарівський уздовж № 14–42 вул. Винниця, 

Голосківський, Кривчицький, Марунька. З погіршенням екологічної ситуації їх можуть 

каналізувати. 

Природні русла у лісопаркових зонах можна розчистити та окультурити за прикладом 

русла Пасіки. Це такі русла, як Зубри в межах Сихівського парку, Снопківські озера та 

частину русла в однойменному парку, Клепарівський потік. Вони б доповнили зони 

щоденного і щотижневого відпочинку мешканців міста. 
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The changes of rivers during 200-years-old history of development of Lviv and their modern 

conditions became the object of our researches. It has been found that the transformation of superficial 

channels to the underground ones began in 1880, and the biggest changes took place in 1920s and 1970s. 

Channels were transformed also into the meliorative and drain channels. As of 2016 there is only 18,3 km 

of Lviv channels left in the natural state in comparison to 82,9 km of general length. 42,1 km of channels 

were closed underground, and 22,5 km were transformed into meliorative channels. The length of new-

created anthropogenic channels is 46,6 km. Natural channels flow through the dismembered hilly upland 

and are in the green belt lands of the city. In the case of their saving and cultivation, it is possible to create 

new recreational areas for inhabitants of the city nearby them. 

Key words: changes of river channels, natural channels, underground anthropogenic channels, 

superficial anthropogenic channels, meliorative channels, Lviv rivers. 
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Географічні назви, надані різними народами, є пам’ятками їхньої культури, духовного і мате-

ріального життя та мови. Розглянуто походження й використання назви “Карпати” в науковій 

літературі. Проаналізовано погляди дослідників, що вивчали це питання в різні періоди. 

З приводу походження цієї назви є багато гіпотез. Учені витратили багато зусиль у дослідженні 

цього питання, проте, жодна з сучасних теорій не має переконливих аргументів, це тільки гіпотези. 

На підставі детального опрацювання й аналізу наукових та картографічних джерел, узагаль-

нення результатів регіональних і локальних мовознавчих, історико-лінгвістичних та географічних 

досліджень топонімії Карпат простежено зміни в назві “Карпати”. 

Хронологічно висвітлено основні картографічні твори, на яких відображені Карпати. Зроблено 

опис багатьох старовинних карт. На засадах опрацювання значної кількості картографічних і літе-

ратурних джерел хронологічно висвітлено історію картографування території Карпат від най-

давніших часів. 

Вивчення назви ”Карпати” не можна вважати завершеним. Географи, історики та мовознавці 

ще не раз звертатимуться до цієї теми. 

Ключові слова: топоніміка, карта, Карпати, гірський масив. 

 

Правильно пояснити ту чи іншу назву, розкрити її смислове значення і походження – 

означає отримати важливу інформацію про минуле. Цю особливість географічних назв 

використовують в історичних та географічних дослідженнях для реконструкції 

ландшафтів минулого, вивчення особливостей освоєння території, виявлення зниклих 

ареалів рослин чи тварин. Проте, щоб одержати поглиблену інформацію, потрібно 

досліджувати їхню сукупність, сформовану під впливом характерних географічних або 

історичних умов. Проблема географічного називництва посідала й посідатиме важливе 

місце в географічній науці, зокрема у ландшафтознавстві. Ми розглянемо проблеми 

тлумачення слова “Карпати” та інших назв якими позначали Карпатські гори.  

Окремі питання топоніміки розглянуто в працях географів, істориків, етнографів та 

мовознавців від часу виникнення цих наук. Крім того, географи самі нерідко були 

творцями топонімії, даючи назви материкам, островам, гірським системам тощо. 

Вивчення походження географічних назв безпосередньо пов’язане з вивченням історії 

заселення й освоєння життєвих ареалів. 

Назвами Карпатcьких гір у польський період цікавилися Я. Головацький, В. Поль, 

відомі етнографи В. Шухевич, В. Гнатюк, М. Кордуба, Я. Розвадовський. Проте 

спеціально топонімічне вивчення Карпат цілими діалектичними районами почалося 

лише в 30-х роках ХХ ст. (Я. Рудницький, 1939). У радянський час топонімію Карпат 

вивчали Б. Думін (1969), Б. Лящук (1962), С. Трохимчук (1969) та ін. В часи 
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незалежності України (1993) вийшов навчальний посібник Б. Лящука “Географічні 

назви Українських Карпат та прилеглих територій”. 

Походження назви “Карпати” однозначно не з’ясоване. Є низка інтерпретацій цієї 

назви – від доіндоєвропейських (С. Роспонд) до слов’янських. Назва “Карпати” 

(пол. Karpaty, угор. Kárpátok, рум. Carpați, серб. Карпати, чех. i словак. Karpaty, 

нім. Karpaten) дуже давня. Її корені простежуються в середземноморському 

доіндоєвропейському субстраті. 

А. Попов (1965, 1973) доводить, що оронім виник з назви фракійського племені 

карпи. В. Георгієв (1956) уважає давньовірменську мову особливим фракійським 

діалектом і пояснює топонім Карпати від фракійського “(s)korpata” – скеляста. 

С. Распонд (1957) переконаний, що назва Карпати походить із доіндоєвропейського 

“саrо” – камінь. Такого ж погляду дотримується І. Хубшмід (1967, 1969), виводячи 

топонім Карпати від доіндоєвропейського “karr” – камінь. Він зачисляє до цього ряду 

рум. “scarpa” – скеля; сербохорв. “skrapa” – тріщина в каміннях і в діалекті – дрібні 

камені; словен. “сеrеn” – скелясте місце. 

В. Чихарж (1960) убачає базис “саrrа” – камінь у середземноморському 

доіндоєвропейському субстраті.  

Р. Козлова (1987) виводить назву Карпати з псл. *kъrpatъ(jь) “з вигинами, виступами, 

горбатий, нерівний” <*kъrpa “щось криве, вигнуте, вигин, виступ” <іє. (s) ker- гнути; 

крутити у ступені редукції з детермінативом -р-. 

Словацький та чеський мовознавець і етнограф П. Шафарик, а за ним Є. Поспе-

лов (1967) виводять оронім Карпати- від слов’янського орографічного терміна “хрб”, 

“харабат” – хребет. 

Назву “Карпати” вперше навів Геродот у V ст. до н. е. Батько історії згадував річку 

“Κάρπις” (Карпій), що впадає в Дунай [9, с. 191]. У 105 р. імператор Траян приєднав 

Південні Карпати (Дакію) до Риму. Римське панування в реґіоні тривало до 271 р. Отже, 

Карпати були “відкриті” для цивілізованого світу. Тоді ж цю гірську систему, 

просторово дуже аморфну, вперше виокремив Птолемей (90–168).  

За Птолемеєм (його твір “Керівництво з географії”) в Сарматії лежали такі гори: 

Сарматські, Певка (Тейки), Амадока, Гора Водін (Бодін), Гора Алан (Алаун), Гора 

Карпат, Венедські гори, Ріпейські гори. Під сучасними Карпатами Птолемей розумів 

Сарматські, Карпатські, Венедські та Певкінські гори. Заслугою Птолемея є також те, що 

він уперше виділив і локалізував плем’я “карпів” між верхньою течією Дністра і 

Карпатами [1, с. 321]. 

У Птолемея від назви племені бастарнів, які тут проживали, гори Карпати мали ще 

назву Бастарнські Альпи (лат. Alpes Bastarnidae). Бастарни (лат. Basternei, 

грец. Βαστάρνας; певкіни) – кельтське плем’я, ймовірно змішаного кельто-германського 

походження на думку німецьких археологів; за іншими джерелами, сармато-

фракійського або балто-слов’янського походження, яке зайняло терени Карпатської 

України, жило в гирлі Дунаю і на Західних Балканах протягом останніх століть до н. е.  

і перших століть н. е. (звідки і назва гір Карпати у Птолемея). 

Пейтингерова, або Певтингерова, таблиця (лат. Tabula Peutingeriana або 

Peutingeriana Tabula Itineraria; пергаментна копія з давньої римської карти, створена  

в XIII ст. ченцем з Кольмара (Ельзас), отримала назву на честь одного з власників – 

Конрада Пейтингера, німецького гуманіста і любителя старожитностей, який жив  
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у XV–XVI ст.) називає Карпати Бастарнськими Альпами (Alpes Bastarnicae), а власне 

бастарнів локалізує на схід від них. 

У IV ст., описуючи велике переселення народів автор історії Римської держави 

Амміан Марцелін називав Карпати “Кавкаланд”. Від Птолемея назва “Карпати” 

перейшла до арабських творів. Мухаммад Аль-Ідрісі (арабський географ, картограф  

і мандрівник) за результатами своїх мандрівок склав велику мапу (1154) відомої на той 

час частини світу (у вигляді срібної півкулі на папері) і пов’язану з мапою працю – 

географічну енциклопедію “Книга розради для того, хто прагне подорожувати по 

областях” де наведено відомості про Карпати під назвою “Каrрad”. 

Нестор-літописець у “Повісті временних літ” називав Карпати “Кавказьськими 

горами” (Кавкасиискыя горы). У давньоугорських літературних пам’ятках Карпати 

відомі як Руські гори. “Слово...” називає Карпати горами Угорськими: “… Підпер гори 

Угорські своїми залізними полками...”. 

В офіційних угорських документах (XIII–XIV ст.) Карпати з’являються під назвою 

Thorchal або Tarczal (“сніжні гори”), рідше – Montes Nivium. У німецькій історіографії 

Східні Карпати називають Sanoker Berge, або Berge Saana, у польській – Сарматськи-

ми (Sarmackimi), або Саноцькими (Sanockimi). Протягом XV–XVIII ст. європейські 

картографи переважно вживали назви Карпати, Сарматські гори, Угорські гори та ін. 

Уперше “Географію” К. Птолемея видано 1477 p., згодом її перевидавали різними 

мовами аж до XIX ст. До цих видань додавали карти стародавнього світу за Птолемеєм. 

Карпати (montes Carmatici, Carpatus mons) позначені на мапі “QVARIA • EVROPAE 

• TABVLA” (Четверта карта Європи) 1511 p., Венеція. Автор: Клавдій Птоле-

мей (Claudius Ptolemaeus, Claudio Tolomeo), Бернард Сильван (Bernardus Sylvanus). 

Видавець Якобо Пент з Лєуки (Jacobus Pentius de Leucho). Гравер мапи Якобо Пент з 

Лєуки. Дереворит. Карта двоколірна. Папір 31– 39,5×35,5 см. Мова карти латинська. 

На “Восьмій карті Європи” (QVARIA • EVROPAE • TABVLA) 1511 p. (Венеція) тих 

самих авторів – теж позначені Карпати (Carpatus mons). Вище Карпат підписано назву 

племені карпів (Carpіаni). Видавець і гравер карти Якобо Пент з Лєуки. Дереворит. 

Карта двоколірна. Папір 31– 39,5×35,5 см. Мова карти латинська. 

На “Восьмій карті Європи” (QVARIA • EVROPAE • TABVLA) 1513 p. (Страсбург) 

авторами якої є Клавдій Птолемей та Нікола Герман (Nicolaus Germanus), видавцями – 

Якобо Есслер (Jacobus Eszler) та Георгій Убелін (Georgius Uebelin), гравером – Мартін 

Вальдзеемюллер (Martin Waldseemüller), друкарем – Йоганн Скотт (Johann Schott) 

позначені гори: Сарматські (Sarmatici mons), Карпати (Carpatÿ mons), Венедські (Venedin 

montes), Амадоцькі (Amadoci montes), Бідонські (Bidonus mons), Алаунські (Alaunus 

mons). Дереворит. Карта одноколірна. Папір 30– 45×35,7 см. Мова карти латинська. 

У 1570 p. в Антверпені видано мапу Вацлава Ґродецького (Waclaw Grodeski) 

“POLONIAE FINITIMARUMQUE LOCORUM DESCRIPTIO. AUCTORE WENCESLAO 

GODRECCIO. POLONO” (Польща, описана в [її] кордонах і місцевостях Вацлавом 

Ґродецьким, поляком). Видавець карти Абрагам Ортелій (Abraham Ortelius), гравер 

Франциск Гоґенберґ (Franciscus Hogenberg), друкар Еґідій Коппеній Діст (Aegidius 

Coppenius Diesth). Мідерит. Карта багатоколірна. Папір 49,5×37,2 см. Мова карти 

латинська. Умовними знаками на карті показано рельєф, гідрографію та населені пункти. 

Зокрема художнім малюнком позначено Татри (Таtrі Montes) і Українські Карпати (без 

назви). 
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Йоганн Гонтер (Joannes Hontems) та Себастьян Мюнстер (Sebastian Münster) видали 

1578 р. (Базель) карту “TRANSYLUANIA/ SIEBENBÜRGEN” (Трансільванія/Семигород). 

Видавець Генрік Петрі (Henricus Petri). Дереворит. Карта одноколірна. Папір 19×16 см. 

Мова німецька. На карті зображено та підписано Карпатські гори (Carpatus berg). 

У Кельні 1584 p. Герард Меркатор видав чергову мапу Клавдія Птолемея 

“EVR[OPAE] VIII. TAB[ULA]” (Карта Європи VIII). Під час роботи над картою Європи 

К. Птолемея він змінив її форму з трапецієподібної на прямокутну. Гравер карти Герард 

Меркатор, друкар Ґодфрід Кемпен (Godfrid Kempensis). Мідерит. Карта багатоколірна. 

Папір 43,4×34,2 см. Мова карти латинська. На карті зображено та підписано Карпа-

ти (Carpatus mons) та Сарматські гори (Sarmatici montes). 

На ще одній карті Птолемея “SCYTHIA EVROPAEA” (Європейська Скіфія, 1595 p., 

Базель), видавцем і друкарем якої був Себастьян Генрікпетрі (Sebastian Henricpetri), 

художнім малюнком зображено Карпати (Carpatd т.). Карпати розміщені на одній 

паралелі з Кримським півостровом (Tavrica Chers). На карті підписано назви племен, 

зокрема карпи (Сarріanі). Дереворит. Одноколірна. Папір 10,5–13×12,5 см. Мова 

латинська. 

На карті “TABVLA EVROРАЕ VIII” (Карта Європи VIII, 1597 p., Кельн) Клавдія 

Птолемея та Джованні Антоніо Маджіні (Giovanni Antonio Magini) теж зображені гори: 

Сарматська гора (Sarmatus mons), Карпатська гора (Carpatus mons), Певкська 

гора (Реuса mons), Венедські гори (Venedici montes), Амадоцькі гори (Аmаdoca montes), 

Рифейські гори (Ripbaei montes). Серед підписаних назв племен зустрічаються: 

карпи (Саіріапі), певки (Реисіпi), бастерни (Basternе) та ін. Видавець і друкар – Петрус 

Кешедт (Petrus Keschedt); гравер – Джіроламо Порро (Girolamo, Hieronymus Porro). 

Мідерит. Одноколірна. Папір 13–17×12,5 см. Мова латинська. 

З XVI ст. назва “Карпати” трапляється на картах щораз частіше, ніж інші назви Карпат. 

Наприклад, “VNGARIAE LOCA PRAECIPVA RECENS EMENDATA ATQVE EDITA, PER 

IOANNEM SAMBVCVM PANNONIVM. IMP. Ms. HISTORICVM. 1579” (Угорщина  

з попередніми, повернутими місцевостями, виправлена і видана Йоанном Самбуком 

Панонським, істориком Імператорської величності; 1579. 1602 p., Антверпен) авторства 

Йоанна Самбука (Joannes Sambucus) та Абрагама Ортелія Карпати позначені як Mons 

carpathus. Видавець Ян Баптист Врінтс (Joan Baptist Vrients). Мапа багатоколірна та 

виконана в техніці мідериту. Папір 49×35 см. Мови латинська та угорська. 

Назва “Карпати” (Carpat mons) є на мапі “LITHVANIA” (Литва 1609 p., Амстердам) 

авторства Герарда Меркатора. Видавець і гравер карти Йодок Гондій (Qodocus Hondius). 

Мідерит. Багатоколірна. Папір наклеєний на полотно, 45×37,5 см. Мова латинська. 

На карті “HVNGARIA” (Угорщина 1630 p., Амстердам) (автор Герард Меркатор, 

видавець Ян Янсон, гравер Герард Меркатор молодший (Gerard Mercator junior) Карпати 

підписані як Crаpatе mons. Мідерит. Одноколірна. Папір 44×38 см. Мова латинська. 

Довгу назву Карпат (Carpatus nunc Crapak mons a Rufjïs Biefcid dictus) Герард 

Меркатор та Генрік Гондій помістили на мапу “TRANSYLVANIA” (Трансільванія 

1630 p., Амстердам). Видавець Ян Янсон. Мідерит. Одноколірна. Папір 49×37 см. Мова 

латинська. Така ж сама назва Карпат (Carpatus nunc Crapak mons a Rufjïs Biefcid dictus) 

зазначена на карті латинською мовою “TRANSYLVANIA, SIBENBURGEN” (Трансіль-

ванія, Семигород. 1638 p., Амстердам) авторства Ґерарда Меркатора. Видавці Генрік 

Гондій та Ян Янсон. Гравер Генрік Гондій. Мідерит. Одноколірна. Папір 43,5×34 см. На 
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мапі “TRANSYLVANIA, SIBENBURGEN” (Трансільванія, Семигород. 1643 p., Амстер-

дам) авторства Герарда Меркатора та Віллема Блау (видавець Віллем Блау) теж є назва 

Карпати – Carpatus nunc Crapak mons a Rufjïs Biefcid dictus. Мапа багатоколірна та 

виконана в техніці мідериту. Папір 51,5×43 см. Мови латинська та угорська. 

Cаrpatеs mons (у різних варіантах написання) – найпоширеніша на мапах з XVII ст., 

назва Карпат. Є й вона на карті “EVROPAM SIVЕ CELTICAM VETEREM. SIС 

DESCRIBERE CONABAR ABRAHAMUS ORTELIUS” (Європа або давня Кельтія, тепер 

описана зусиллями Абрагама Ортелія 1638 p., Амстердам) авторства Абрагама Ортелія. 

Видавці мапи Генрік Гондій та Ян Янсон; гравер – Еверард фон Гамерсвельдт (Everard 

Symonsz von Наmersveldt). Мідерит. Одноколірна. Папір 47×35,5 см. Мова латинська. 

Стилізованим малюнком показані Карпатські гори (Crаpak mons) на карті 

“HVNGARIA REGNVM” (Королівство Угорщина. 1643 р. Амстердам) авторства Ґерарда 

Меркатора та Віллема Блау (Willem Blau). Видавець мапи Йоан Блау (Joan Blaeu). 

Мідерит. Багатоколірна. Папір 51,5×43 см. 

Карти Боплана. На карті Боплана (Guillaume Le Vasseur de Beauplan) “NOVA 

TOTIUS REGNI POLONIÆ MAGNIQ DUCATUS LITHUANIÆ CUM SUIS 

PALATINATIBUS AC CONFINIIS EXACTA DELINEATIO PER G. LE VASSEUR DE 

BEAUPLAN S.R.MTIS ARCHITECTUM MILITAREM ET CAPITANEUM ANNO 1651” 

(Нова карта всього Польського королівства, Великого князівства Литовського з їхніми 

воєводствами та їхніми межами докладно виконана Ґ. Ле Вассером де Бопланом, 

військовим архітектором і капітаном с[вященної] королівської] в[елично]сті року 1651) 

теж позначено Карпати як Cаrpatеs motes. Видавець Вільгельм Гондій. Мідерит. 

Одноколірна. Папір 33,3×25,5 см. Масштаб бл. 1:6 500 000. Мова латинська. 

Інша його карта латинською мовою “NOVA DESCRIPTIO TOTIUS REGNI 

POLONICI NEC NON. MAGNI DUCATUS LITHUANIAE CUM SUIS PALATINATIBUS 

CASTELLANIIS AC CONFINIIS” (Новий опис усього Польського королівства, а також 

Великого князівства Литовського з межами їхніх воєводств і каштеляній 1657 p., Кельн) 

містить назву Карпат як Cаrpatü Montes. Видавець Йоганн Антон Кінк (Joannes Antonius 

Kinckius). Мідерит. Одноколірна. Папір 37×34 см. 

На карті Боплана 1662 р. “Ukraine Pars qva Pokutia Vulgo dictur” (Землі Українські, 

Покуття) видавничої фірми в Амстердамі “Covens & Mortier” присутня назва гір 

“Carpat” та населеного пункту “Carna hora” (Чорна гора). На мапі “Principaute de 

Transilvanie”, виданій у Парижі приблизно в той же період, 1664 р., також є назва 

“Carnahora”. Проте Карпати позначені як Montagnes Appelles Par Les Hongios (Угорські 

гори). На цих двох мапах назва Carna hora/Carnahora означає назву поселенння близько 

до кордону між Transilvania pars і Pokutia pars, сучасна територія Івано-Франківської  

і Закарпатської областей. 

На карті “REGNUM POLONIÆ DIVISUM IN MAGNUM DUCATUM LITHUANIÆ, 

MAGNAM PARVAM QUE POLONIAM, PRUSSIAM, ALBAM ET RUBRAM RUSSIAM, 

VOLHYNIAM, PODOLIAM, UKRANIAM. ACCEDIT OMNIUM DISTRIBUTIO IN SUOS 

PALATINATUS, CUM CIRCUMJACENTIBUS REGNIS, PER GERARD ET LEONARD 

VALK” (Польське королівство, розподілене на Велике князівство Литовське та більшу 

частину – Польщу, Пруссію, Білу й Червону Русь, Волинь, Поділля, Україну. Усі подані 

з поділом на воєводства з прилеглими королівствами, [виконано] Ґерардом і Леонардом 
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Вальками [1710 p.], Амстердам) гори Карпати (Montes Carpathy vulgo Crapak) простяга-

ються на схід до Зборова (Zeberov five Zborow). Мідерит. Багатоколірна. Папір наклеєний 

на полотно 59,5×49 см. Масштаб бл. 1: 2 600 000. Мови латинська і німецька. 

Карта “ESTATS DE LA COURONNE DE POLOGNE SUBDIVISÉS SUIVANT 

L’ESTENDUE DES PALATINATS DRESSÉE SUR CE QU’EN ONT DONNÉ 

STAROVOLSK, BEAUPLAN, HARTNOCH, ET AUTRES AUTEURS RECTIFICE PAR 

LES OBSERVATIONS D’HEVELIUS ETC” (Коронні польські землі з поділом на 

воєводства. Відтворені за Старовольським, Бопланом, Гарткнохом та іншими авторами, 

доповнені за спостереженнями Гевелія та ін. 1711 p., Амстердам) авторства Ґійома 

Сансона, Алексіє Юбера Жейо (Alexis Hubert Jaillot), Пітера Мортьє (Pieter Mortier) та 

Ґійома Деліль (Guillaume Delisle) відтворює гори Карпати (Montes Кrараск) та лісові 

масиви у вигляді невеликих груп дерев. Видавець багатоколірної мапи Пітер Мортьє. 

Папір 60,5×46,7 см. Масштаб бл. 1:1 900 000. Мови французька та латинська. 

На карті “MAPPA GEOGRAPHICA, EX NOVIFSIMIS OBFERVATIONIBUS 

REPRÆFENTANS REGNUM POLONIÆ ET MAGNUM DUCATUM LITHUANIÆ. 

CURA ET SUMPTIBUS TOBIÆ CONRADI LOTTER. GEOGR. AUG. VINDEL. 1759” 

(Географічна карта Королівства Польщі й Великого князівства Литовського, виготов-

лена за найновішими спостереженнями старанням і коштами географа Тобіаса Конрада 

Лоттера у Ауґсбурзі. 1759) Карпати позначені двома назвами Montes Carpathici та 

Crapack. Уздовж них відображено кордон Польщі з Трансільванією та Угорщиною. 

Автор, гравер та видавець мапи Тобіас Конрад Лоттер (Tobias Conrad Lotter). Мапа 

багатоколірна. Папір 58,5×48,5 см. Масштаб бл. 1:2 500 000. Мова латинська. 

Місцеве населення називало Карпати просто горами, горбами, хрбами, ховатами, 

хрватами, оскільки через великі розміри для їхнього найменування досить було лише 

номенклатурного терміна (інші об’єкти такого типу сприймали як порівнювальні з ними, 

що було закономірним для багатьох макротопонімів). В українському фольклорі 

Карпати є лише в коломийках (наймолодший фольклорний жанр, виник у XVII ст.). 

Зазначимо, що й нині місцеві жителі Карпат зрідка використовують їхню власну 

назву. Для них є Бескиди, Ґоргани, Чорногора, Чивчини, Яворники, проте немає Карпат 

як єдиної гірської країни, цю назву вони сприймають як книжну, привнесену. Гори 

існують для них остільки, оскільки вони входять у коло їхніх економічних чи інших 

інтересів, а не як цілісна гірська система, якою її бачить географ [13]. 

Конкурентом назви “Карпати” можна вважати наймення Бескиди, чи в однині – 

Бескид. Німецький учений та картограф Генріх Ланге (Henry Lange) на карті “Karpaten-

Land” (видавництво “H. Lange`s Schul-Atlas N 17”), що вийшла 1883 р., назву “Карпати” 

подав як Бескид Карпатський (Beskid Karpaten). Однак автор окремо виділив ще гірський 

масив Бескиди (Beskiden), у сучасному розумінні це Західні Бескиди. Західні Бескиди 

(чеськ. Západni Beskydy, пол. Beskidy Zachodnie) – група роз’єднаних середньовисотних 

гірських ландшафтів на території Польщі, Словаччини та Чехії; західна частина Бескидів 

(розміщені між долинами Бечви і Кісуци на південному заході і між долиною Білої – 

Тилицьким проваллям – р. Топлею на сході, на півдні межують з Центральними 

Карпатами). Формат карти 32,5×28,5 см. 

На “Географічному атласі” (видання 1912 р., 1917 р., 1928 р.) професора М. Корду-

би (перший український навчальний атлас) подана назва гір “Карпати”. У межах Карпат 

автор виділив: Західний Бескид, Низький Бескид, Високі Татри, Низькі Татри, Горґани, 

Чорногору, Роднянські гори, Вигорлят (Вигорлат-Гутинський хребет. – А. Б.). Загальний 
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обсяг атласу 24 сторінки, він уміщував 24 основні карти та 11 додаткових, присвячених 

вивченню географії світу. 

С. Рудницький у 1918 р. видав “Стінну фізичну карту України”. Карта містить п’ять 

тематичних врізок (усі вони мають масштаб 1:5 000 000), серед яких – “Карта природних 

областей України”. Це тектоніко-морфологічна карта. Цифрами на карті позначено 

форми рельєфу, серед яких Західні Карпати; Східні Карпати, у межах яких виділено 

Низький Бескид, Високий Бескид та ін.; Південні Карпати та ін. (усього 30 назв).  

К. Добровольський у 1938 р. констатував, що місцеве населення “називає Бескидом 

тільки окремі гори. Перенесення назви Бескид на цілі гірські групи є виключно справою 

істориків, картографів і географів” (цит. за [23]). 

Однак Франкове “Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом” свідчить про протилежне. 

Зіставлення Кавказ – Бескид з очевидністю доводить, що І. Франко вживав тут назву 

Бескид із сенсом “Карпати”. А Каменяр добре знався на Карпатах і не став би вживати 

ненародної назви. До речі, у його поетичних творах назва Карпати трапляється лише 

один раз, а Бескид (завжди в однині) – чотири. Так що поряд з науковими позначеннями 

частин Карпат на взірець Низький Бескид, Середній Бескид, Високий Бескид, 

Полонинський Бескид, Гуцульський Бескид тощо маємо й назву Бескид(и) ширшого 

функціонування на позначення всього гірського масиву [12]. 

Можливо, найдавнішою назвою Карпат і був оронім Товтри, а точніше – його давня 

доіндоєвропейська форма. Різні фракійські племена значно пізніше принесли 

конкуруючі наймення Карпати й Бескиди, з яких у народному успадкованому від 

фракійців слов’янському вжитку збереглась друга, але зрештою перемогла (завдяки 

Птолемеєві) перша. Усі ці барвисті й такі різні імена так чи інакше сходять до сенсу 

“гори” [12]. 

На радянській мапі “Карпати” (1960 р., масштаб 1:5 000 000) позначені Західні 

Бескиди, Високі Бескиди, Низькі Бескиди й окремо Бещади (на території Польщі). Назву 

Бещади (Bieszczady) використовують, головно у Польщі, в Україні ці гори історично 

називали Бескиди. Карпатські гори в межах України на цій мапі показані як Лісисті 

Карпати. А Східні Карпати займають значно більшу територію. 

У географічній літературі є інформація про те, що всю Карпатську дугу вперше на 

карту наніс польський учений С. Сташіц 1806 р. [14]. Справді, до праці “O ziemiorództwie 

Karpatów i innych gór i równin Polski” (1815) він долучив виконану 1806 р. “Карту 

геологічну Польщі, Молдови, Трансільванії, Угорщини та Валахії” [21]. Учений 

правильно орієнтував Карпатську дугу від Братислави до Залізних воріт, де її повторно 

перериває Дунай. Він перший у польській географії використав термін “Карпати”. 

Проте за 12 років до того, першу карту Карпатських гір помістив у третьому томі 

описів подорожей по Північних Карпатах австрійський географ Бальтазар  

Гакет (1739–1815) [18]. Одна з найбільших заслуг Б. Гакета полягає в тому, що він, 

очевидно, першим визначив характер простягання Карпат як дуги від Дунаю в районі 

сучасної Братислави на північному заході до Дунаю в районі Залізних воріт на 

південному сході. 

Якщо Геродот у V ст. до н. е. першим згадав про Карпати, Птолемей у ІІ ст. їх 

приблизно локалізував, то Б. Гакет 1794 р. уперше ці гори як цілісність правильно 

“прив’язав” і оконтурив [16]. У польській та українській географії XIX ст. назва гірської 

системи на південному заході Галичини остаточно не була визначена. Польський 

географ Е. Куропатницький, сучасник Б. Гакета, у “Geografii Galicyi i Lodomeryi” (1786 р., 
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перевид. 1858 р.), наприклад, зовсім не згадував назви “Карпати”, для нього вони тільки 

“Бещади” [19]. Інший польський географ Л. Татомир у “Geografii Galicyi” (1874) писав 

уже про “Карпати” [22]. Український географ Р. Заклинський у “Географії Руси” (1887) 

зазначив, що частина Карпат на Русі називається Бескиди [11]. 

Україна займає частину Східних Карпат. Східні Карпати – найбільша за протяжністю 

середня частина Карпат. Вони розташовані в Румунії, Україні (Українські Карпати), а 

також у Словаччині та Польщі, між перевалами Предял на півдні та Лупківським на 

північному заході. Складаються з двох підобластей – Зовнішні Східні Карпати і Внут-

рішні Східні Карпати. Довжина – близько 750 км. Висота – до 2 303 м (г. П’єтрос у ма-

сиві Родна). 

Уже усталеною стала назва “Українські Карпати”, яка з’явилася в радянський час  

і нанесена мало не на всі географічні мапи. 

Назва Лісисті Карпати походить від назви, яку бачимо на австро-угорських мапах 

німецькою як Karpatisches Waldgebirge та угорською як Erdős Kárpátok і Keleti 

Kárpátok (Лісисті Карпати і Східні Карпати), що майже відповідає сучасному поняттю 

Східних Карпат [20]. 

Як синонім “Українські Карпати” в 1940–1950-х роках широкого вжитку набув 

топонім “Радянські Карпати”, та, на щастя, він не прижився. Так відомий український 

геолог Володимир Бондарчук (1905–1993), що до Карпатських гір застосовує назви 

“Радянські Східні Карпати” у праці “Тектонічний поділ Радянських Східних Карпат // 

Геол. журн. АН УРСР. 1954. Т. 14. Вип. 2. С. 21–35” та “Радянські Карпати” у монографії 

“Радянські Карпати: геолого-географічний нарис. Радянська школа. 1956. 179 с.”. 

Наприкінці XVIII ст. з’явилися перші деталізовані мапи сучасної території 

Українських Карпат, де позначено назви деяких гірських хребтів і вершин. Одною з них 

є мапа “Carte de la Pologne Autrichienne contenant La Russie Rouge et la partie meridionale 

du Palatinat de Cracovie, etc.”, видана P. Santini у Венеції 1776 р. Вона виконана на папері 

розміром 45×59 см, відображає територію Галичини з незначними прилеглими 

територіями Угорщини, Молдавії, Польщі та Сілезії. Особливістю цієї мапи є те, що на 

ній уже позначено назви деяких хребтів і вершин. Наприклад, у районі сучасних гірських 

ландшафтів Чорногора, Мармарошські гори, Свидовець на цій мапі є назви хребтів 

Sniezna Gora, Swiazdova Gora, назви окремих вершин: Biala G., Lisia Gora. Там же є назви 

копалень золота – Diabla Gora, срібла Srebrna Gora та ін. Серед поселень того району 

легко віднайти село Czarna Gora, що біля витоків ріки Pruth R. 

Назву “Чорногора” наводили на мапах по-різному (разом або окремо слова Czarna 

hora, є відмінності і в транскрипції цієї назви). Утворення звука “Ч” має граматичну 

особливість залежно від країни, де видано мапу. “Cz” (pol.), “Cs” (часто трапляється на 

австрійських і німецьких мапах), “Ch” (angl.) та ін. Як наслідок, є назви Carna hora, 

Carnahora, Czarna Hora, Czarnahora, Czarna Gora, Czarnagora, Cserna hora та ін. 

Перші детальні мапи Українських Карпат з’явилися в другій половині XIX ст.  

в Австро-Угорській імперії. Після Австро-Прусської війни 1866 р. по всій Новій імперії 

надзвичайно швидкими темпами будували залізниці, у тому числі й на території 

Карпатської Руси (Закарпаття), Східної Галичини та Північної Буковини, що в сучасних 

кордонах України. Це потребувало точних топографічних мап. Відтак уже 1875 р.  

в Австро-Угорщині вийшли карти Карпат масштабом 1:25 000. Через два десятиліття,  

у 1895 р., вийшла друга редакція цих карт. Після розпаду Австро-Угорщини Українські 

Карпати були розділені кордонами трьох нових держав – Чехословаччини, Польщі та 
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Румунії. У середині 20-х років XX ст. на місцевості були повністю проведені кордони.  

У міжвоєнний період Військовий географічний інститут у Варшаві розробив 482 арку-

ші (квадрати) “кілометровок” – карт масштабом 1:100 000, які видано протягом  

1932–1937 рр. Ці мапи вирізняються високою точністю, і, що важливо для мандрівників, 

які подорожують старим чесько-польським кордоном, на них нанесена нумерація 

прикордонних стовпців. У 1990-х роках варшавський картограф Пьотр Каміньський 

перевидав їх, доповнивши спеціальною інформацією для туристів. 

Також є ще Білі Карпати і Малі Карпати. Білі Карпати (словац. Biele Karpaty, 

чеськ. Bílé Karpaty) – гірський масив, частина Західних Карпат (Словацько-Моравські 

Карпати), на кордоні Чехії і Словаччини. Малі́ Карпати (словац. Malé Karpaty) – гірський 

масив у Словаччині, простягаються від Білих Карпат до р. Дунай, між долинами річок 

Морава на заході та Ваг.  

Отже, без знання історії географічного називництва немає народознавчого 

усвідомлення заселення, етнічної належності території, поваги до минулого краю та 

патріотичної свідомості. 

В основі назви “Карпати” може лежати доіндоєвропейський термін “кар” – камінь. 

Аналогічного походження такі назви: Альпи – від кельтського “alpes” – високі гори; 

Піренеї – від баскського “пірен” – гора; Хібіни – від фінського та саамського “хібен” – 

невеликий горб, гора, височина та ін. Ще Е. Мурзаєв (1984) знайшов багато паралелей 

на рівні ностратичних мов. Він наводить ряд лексем: вірменське Քար (Qar) – камінь, 

Պատ (Pat) – стіна; урартське “qarbi” (qarbe) – скеля; афганське “кар” (-ка) – скеля, гора; 

грецьке “карі”, “карін” – вершина; древньоіндійське “каркара” – гравій, галька; хінді 

“канка” – галька; албанське “karpе” – скеля, що відобразилося в болгарському діалекті, 

як “карпа”, “карпі”, “карпіца” – скеля, стрімчак; словенське “кар” – висота; сомалійське 

“кар” – скеля; “карка” – камінь в даргинській мові (Дагестан); фінське і каральське “kari” – 

стрімчак; ваханське “гар” (кгар) – камінь (Таджикистан), індоіранське “гар” – гора. 

Такого ж походження і назва племені “карпи” – “ті, хто живуть у горах”, які населяли 

Карпати за часів Римської імперії. Уперше про плем’я карпів згадує Ефор з Кіме (Еолі-

да), учень Ісократа, автор всесвітньої історії (бл. 360 р. до н. е.), локалізуючи його на 

території Карпат, над горішнім Прутом і Дністром та на північ. У II ст. плем’я перейшло 

на нижній Дунай, у III ст., переможене римлянами, переселилося в Паннонію. “Карп-Ат” 

означало “Гори Карпів”. Імовірно, від назви племені “карпи” пізніше названо гори 

Карпати. 

До того самого топонімічного ряду, що й Карпати, належать топоніми Карин-

тія (нім. Kärnten, словен. Koroška) – південна область Австрії (В. Ніконова (1969) 

топонім Каринтія виводить від кельтського “сага” – скеля, камінь; іллірійського 

“kаrant” – скеля); Крас (італ. Carso, нім. Karst, словен. Kras) – вапнякове прикордонне 

плато на південному заході Словенії, що має продовження на північний схід Італії (ре-

гіон дав назву карстовому рельєфу); о. Карпатос (грец. Κάρπαθος) в Егейському 

морі (Карпатос уперше згадано у гомерівській Ілліаді під ім’ям Крапатон (грец. Οι δ'αρα 

Νίσυρον τ'είχον Κράπαθον τε Κάσον τε); м. Каррара (італ. Carrara) у Північній Італії – 

місце розробки каррарського мармуру. 

Якщо Геродот у V ст. до н. е. першим згадав про Карпати (р. “Κάρπις” (Карпій), що 

впадає в Дунай), Птолемей у ІІ ст. їх приблизно локалізував, то Б. Гакет 1794 р. вперше 

ці гори як цілісність правильно “прив’язав” і оконтурив. 
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Назви Лісисті Карпати і Східні Карпати вперше з’явилися у кінці XIX ст. на австро-

угорських мапах німецькою як Karpatisches Waldgebirge та угорською як Erdős Kárpátok 

і Keleti Kárpátok. А назви “Українські Карпати” та “Радянські Карпати” виникли  

в радянський час. Термін “Українські Карпати” не є географічним, а радше політико-

ідеологічним. 
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Geographical names, which are given by different peoples, are monuments of culture, spiritual and 

material life and language. The origin and use of the name “Carpathians” in the scientific literature are 

considered. The views of researchers who have studied this question in different periods are analysed. 

Regarding the origin of this name there are many hypotheses. Scientists spend much effort in the study 

of this issue, but none of the existing theories at present has convincing arguments, but only hypothesis. 

Based on a detailed study and analysis of scientific and cartographic sources, the results of the regional 

and local linguistic, historical-linguistically and geographical research of Carpathian place names are 

summarized, the changes in the name of “Carpathians” is followed. 

The basic cartographic works on which depicted the Carpathians are characterized. Descriptions of 

many antique maps are made. Based on the study and mapping significant number of references in this 

paper the history of mapping the Carpathian Mountains from ancient times is highlighted. 

Research of the title “Carpathians” cannot be considered complete. Geographers, historians and 

linguists more than once will turn to this topic. 

Key words: place names, geographic map, Carpathians, mountain range. 
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Проаналізовано та інтерпретовано результати морфотектонічного аналізу території Креме-

нецьких гір для дослідження її неотектонічної історії та виявлення регіональних морфотекто-

нічних відмінностей. Для аналізу використано методи реконструкції постсарматської поверхні 

вирівнювання та лінеаментний аналіз, а також дані, отримані під час польових досліджень, 

зокрема вивчення тріщинуватості гірських порід. Розглянуто низку попередніх досліджень 

території гір, а саме – її тектоніки і рельєфу. Виявлено, що Кременецькі гори – це монолітна 

структура, яка перебуває під впливом диференційованих неотектонічних рухів, знайдено низку 

розривних порушень, що впливають на рельєфну ситуацію в природному регіоні. Підтверджено 

теорію про збіг напрямів долин водотоків із тріщинуватістю гірських порід. Розглянуто теорії 

формування Північноподільського уступу, виконано їхній аналіз. Північно-західний уступ 

височини має тектонічне походження, а південний і східний – ерозійне. Оцінено рельєфотвірне 

значення тектонічної структури регіону та її прояв у сучасних морфодинамічних процесах. 

Ключові слова: Кременецькі гори, Подільська височина, морфотектоніка, неотектонічні рухи, 

розривні порушення, Північноподільський уступ, поверхні вирівнювання, лінеаментний аналіз. 

 

Кременецькі гори – східна частина Гологоро-Кременецького пасма, що є складовою 

частиною Подільської височини. Простягаються вони з південного заходу на північний 

схід на 65 км, їхня ширина – близько 18 км. Кременецькі гори мають вигляд видовженого 

масиву, розчленованого річковими долинами, балками, ярами. Рельєф на більшій части-

ні площі має зрілий денудаційний вигляд з розвиненими плоскими похиленими остан-

цевими масивами, пасмами та горбами, які розділені сідлоподібними зниженнями. 

Простежується чітко виражена асиметрія структури Кременецьких гір. Характерною 

особливістю морфоструктури є те, що в її межах моноклінальний схил плити не має 

прямого відображення в сучасному рельєфі. Унаслідок найновіших піднять сформувався 

інверсійний щодо давньої структури рельєф. Фаза перебудови тектонічного режиму,  

з якою пов’язане утворення інверсійних структур, почалася в міоцені (наприкінці 

раннього сармату) і тривала протягом усього пліоцену, плейстоцену та голоцену. 

Кременецька монокліналь чітко виражена в рельєфі як структурно-денудаційне сильно 

розчленоване горбогір’я північно-східного простягання. 

Основою для морфотектонічного аналізу території слугувало загальне вивчення 

території як складової Подільської височини [12, 13, 20], геоморфологічний, зокрема 

морфометричний, аналіз Кременецьких гір [1, 2] та аналіз попередніх праць і публікацій 

у сфері тектоніки Поділля [3, 9, 10, 11, 18, 19, 25]. 

В. Тессейре, розглядаючи Гологоро-Кременецьке пасмо, постійно наголошував на 

тектонічній зумовленості рельєфу, хоч дуже часто судив у зворотному напрямі. Він 

виділяв так звану Північногаліційсько-Волинську западину (Хробатську депресію),  
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у межах якої виявлена ним вісь антикліналі простягалась у південно-західному напрямі 

до Будапешта (Угорщина) [27]. В. Глушко, А. Чекунов використали дані В. Тессейре  

й описали відповідну його западині Панонсько-Волинську транскарпатську депре-

сію (поперечний прогин), східною межею якої є лінія Гологори-Кременець [21]. Не 

виключено, що ця межа стала однією з причин винекнення Подільського уступу. 

Г. Доленко і Л. Данилович розглядали цю лінію як трансформний розлом [8]. 

У структурі осадової товщі неогенових відкладів тектонічна тріщинуватість має 

прямий зв’язок з карстовими формами рельєфу, а саме – пустотами в товщі шару [6]. На 

території Кременецьких гір є низка дрібних печерних пустот і ходів, найбільші з яких – 

печери Студентська і Піщанка, домінантним напрямом ходів є північний схід–південний 

захід. Підпорядкованим є напрям північний захід–південний схід. 

Г. Скордулі зазначає, що, окрім напрямів ходів печер, тектонічна тріщинуватість 

визначає напрям річкових долин на Подільській височині [6]. Аналогічний збіг напрямів 

ерозійних форм у північній частині Поділля описав Й. Свинко [14]. Зіставлення роз-

діаграм спрямлених ділянок річкових долин свідчить про домінування напрямів північ-

ний захід–південний схід та північний схід–південний захід, і напрям північ–південь [5]. 

У баденії територія Кременецьких гір була зайнята морем, що зайшло на Поділля із 

заходу, і Кременецькі гори в той час були межею поширення баденського моря [6]. 

На території Кременецьких гір деформації поздовжнього профілю річок вивчав 

Й. Свинко. Унаслідок його дослідження виявлено, що 80 % деформацій поздовжнього 

профілю річок спричинені тектонічними рухами, зміна ухилу річки супроводжується 

звуженням заплави і збільшенням глибини врізу. Учений виявив закономірність 

планового розміщення деформацій поздовжніх профілів річок, які орієнтовані у двох 

напрямах: північно-західному і північно-східному, що збігається з напрямом розмі-

щення, характерним для Подільських пасом, одним з яких є і Кременецькі гори. 

Й. Свинко підтверджує також думку збігу орієнтації ліній деформацій і тектонічної 

тріщинуватості гірських порід та вважає, що лінії, які з’єднують деформації поздовж-

нього профілю рік, трасують тектонічні порушення [15, 16]. Голоценові рухи Західної 

України, зокрема Поділля, досліджувала В. Палієнко [10]. Складена нею схематична 

карта голоценових рухів земної кори засвідчує, що територія сучасних Кременецьких гір 

належить до області слабких голоценових піднять. Карта ґрунтувалась на використанні 

великої кількості матеріалів буріння та польових досліджень долин рік. 

Поверхні вирівнювання на Поділлі, зокрема у північній його частині, вивчали А. Ян, 

О. Маринич, В. Палієнко, І. Соколовський, А. Богуцький, Й. Свинко та ін. На Волино-

Поділлі О. Маринич розрізняє два геоморфологічні рівні: подільський (міоценовий, 

денудаційний) та південо поліський (олігоценовий, акумулятивно-денудаційний) [6]. 

В. Палієнко та І. Соколовський не поділяли поглядів О. Маринича про існування одного 

геоморфологічного рівня на Подільській височині і виділили тут чотири поверхні 

вирівнювання. Зазначимо, що територія Кременецьких гір належить до ранньосар-

матської морської акумулятивної рівнини [17]. А. Ян, досліджуючи уступ Подільської 

височини, виділяв тут три ерозійно-денудаційні рівні, найвищий рівень він відносив до 

поверхні Подільської височини (від 300 м), а два інші – до її крайової зони, що утвори-

лись унаслідок підняття північного краю Поділля [23]. А. Богуцький та Й. Свинко описа-

ли на північному краю Подільської височини три антропогенові денудаційні поверхні 

вирівнювання: ранньоплейстоценову (верхню), середньоплейстоценову (середню), верх-

ньоплейстоценову (нижню). Дослідження в с. Майдан (Кременецькі гори) засвідчили 



36                                                                                                                                                  А. Бермес 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50 

 

абсолютні позначки кожного з трьох рівнів: нижня – 245–255 м, середня – 260–288 м, 

верхня – 290–300 м [4]. Підтвердженням цього є аналіз побудованих профілів, 

асиметричних до подільського уступу (рис. 1, 2, 3). Денудаційні поверхні вирівнювання 

чітко простежуються у формі східчастості у східній частині кременецького уступу, 

натомість у західній частині виражені дещо слабше. 

Морфоструктурне районування та виділення окремої морфоструктурної одиниці 

Кременецьких гір проводило багато вчених, зокрема, І. Гофштейн виділив Гологоро-

Кременецьке пасмо як морфоструктуру другого порядку – пластово-ярусну підвищену 

рівнину [6]. В. Палієнко виділяє на території Подільської височини Гологоро-

Кременецьку морфоструктуру третього порядку, не відокремлюючи її від загальної 

частини Поділля, на відміну від районування І. Гофштейна [10]. 

Про походження Гологоро-Кременецького уступу є велика кількість теорій. Деякі 

вчені на чолі з В. Тессейре наводять низку фактів про тектонічну природу утворення 

уступу. Протерозойські рухи, тектонічні порушення цього часу, а також південна межа 

рифейського авлакогену стали, імовірно, причиною формування уступу [27]. М. Лом-

ницький пов’язував причину виникнення уступу з ерозійною діяльністю льодовика [24]. 

А. Ціргофер на підставі побудови ізогіпс верхньокрейдової поверхні заперечував 

тектонічну зумовленість уступу. Вона, на його думку, має різну амплітуду розчле-

нування, і неможливо відновити єдине крейдове пасмо зі схилом, прямолінійним до 

сучасного уступу [28]. К. Геренчук і Я. Смоленський були прихильниками куестової 

теорії походження уступу, а Кремненецькі гори виділяли як платформенну куесту. 

Зазначимо, що одностайності в цьому питанні серед дослідників досі немає [5, 26]. 

Лінеаментний аналіз проводять для вивчення розривних порушень, які виявляються 

в рельєфі [9, 18, 19]. Лінеаменти виділяють головно завдяки наявності порівняно прямо-

лінійних (спрямлених) елементів рельєфу, а саме – уступів і долин. Спрямлені елементи 

рельєфу допомагають виявити та виділити лінеаменти, а ті, відповідно, – розривні 

порушення в земній корі. Вихідною інформацією для проведення лінеаментного аналізу 

є лінії орієнтованих долин, уступів прямолінійного простягання. Як бачимо з побудо-

ваної карти лінеаментів та розривних порушень Кременецьких гір (див. рис. 1), лінеа-

ментна сітка досить розгалужена і щільна на височині. Основою карти стали лише 

найбільш упевнено виділені долинні лінеаменти. Головним напрямом лінеаментів є пів-

нічний захід–південний схід. Із зіставлення та аналізу напрямів лінеаментів і тальвегів 

долин водотоків можна зробити висновок, що напрями тальвегів водотоків головно 

збігаються з тектонічною будовою, а саме – розривними порушеннями, що виражається 

через лінеаменти. Також помітний зв'язок між простяганням лінеаментів і тектонічних 

тріщин, орієнтація яких заміряна в полі. Можна стверджувати, що системи лінеаментів 

відображають відповідні системи тектонічної тріщинуватості, розвинуті у відкладах 

регіону. У межах досліджуваної ділянки головними напрямами розривних порушень  

є діагональні (північно-східні та північно-західні) та менш виражені ортогональні (суб-

широтні). У межах тієї чи іншої частини ділянки домінують структурні лінії, які мають 

різні напрями. Зокрема, на півночі території простежуються дві лінії розривних 

порушень субширотного напряму, що збігаються з розривними порушеннями в Острозь-

кій прохідній долині, натомість у південній частині простежується субширотна лінія 

долинного лінеамента, що морфоструктурно приурочена до виділеної нами південної 

межі Кременецьких гір. 
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Одним із морфотектонічних методів дослідження є реконструкція постсарматської 

поверхні вирівнювання. За висотним положенням давньої поверхні вирівнювання і сту-

пенем її деформації можна робити висновки про характер і амплітуду неотектонічних 

рухів. Вапняки середнього сармату стримують ерозійне розмивання геологічних наша-

рувань, які залягають нижче, зумовлюючи платоподібність височини. Завдяки цій особ-

ливості поверхні привершинних ділянок є практично плоскими і дуже стійкими до 

денудації. Вапнякова товща середнього сармату, отже є маркувальним горизонтом, 

гіпсометричне положення якого дає змогу аналізувати амплітуди післясарматських нео-

тектонічних рухів. Методика реконструкції постсарматських поверхонь вирівнювання, 

яку застосовували в ході дослідження, ґрунтується на методичних напрацюваннях 

структурно-геоморфологічного аналізу ерозійно-денудаційного рельєфу. За допомогою 

ГІС-технологій створено карту крутості схилів Кременецьких гір, з якої отримано 

ділянки вершинних поверхонь з ухилом не більше 2°. Після цього в середовищі ArcGIS 

методом, який розробив М. Хатчінсон, отримані дані інтерпольовано на ділянки, у ме-

жах яких вершинні поверхні денудовані [22]. Результатом стала карта сучасного 

гіпсометричного положення постсарматської поверхні вирівнювання (див. рис. 4). 

Отримані результати дають змогу виділити за переважними відмітками висот 

покрівлі сарматських відкладів на території Кременецьких гір три досить чітко 

диференційовані регіони. Центральна частина, яка охоплює територію центральної та 

південно-східної частини Кременецьких гір, має переважання відміток реконстру-

йованої постсарматської поверхні на рівні 350–355 м. Західній частині височини, яка 

простягається на захід від м. Кременець, властиве значення аналогічного показника на 

рівні 335–340 м. Східний регіон, який розташований на північ від м. Шумськ, має 

середні відмітки висот вершинних поверхонь 320–330 м. Аналіз карти дає підстави про 

фактично неотектонічне підняття окремих ділянок Кременецьких гір у постсарматський 

час. Не виникає сумніву, що Кременецькі гори з морфотектонічного погляду є цілісною 

структурою, а виділення певних районів не відображає загального аналізу цього 

показника, адже поверхня має різну амплітуду розчленування загалом по території. 

З огляду на аналізи попередніх публікацій та отримані результати власних 

досліджень можна припустити, що Кременецькі гори тектонічно є монолітною структу-

рою, якій властиві сучасні неотектонічні рухи. Також розривні порушення відділяють 

територію височини від навколишніх територій та вплинули на формування рельєфу 

Кременецьких гір загалом. Кременецькі гори є геоморфологічно однорідною терито-

рією, яка також тектонічно однорідна, і їй властива спорідненість із рештою частини 

Подільської височини. 

Отже, виділення В. Палієнко Гологоро-Кременецького пасма в морфоструктуру 

третього порядку є доцільним. Побудова поперечних гіпсометричних профілів 

підтвердила наявність на території уступу мінімум трьох рівнів денудаційної поверхні 

вирівнювання. Орієнтація замірів тріщинуватості порід та напрямків тальвегів долин 

водотоків відобразила майже повноцінний збіг і спорідненість напрямів загалом на 

Подільській височині. 
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The aim of this work is the analysis and interpretation of the results of morphotectonic analysis of the 

territory of the Kremenets Mountains in order to study its neotectonic history and to identify the regional 

morphotectonic differences. The methods of the reconstruction of the post-Sarmatic planation surface and 

lineament analysis were used for this analysis as well as the data received in the process of field studies 

on the territory where the exploration took place, in particular the study of rocks fracturing. A number of 

previous studies of the upland area was analysed, in particular, its tectonics and relief. It is discovered that 

the Kremenets Mountains are the mountains of the monolithic structure, which are under the influence of 

the differentiated neotectonic movements; a number of faults, that affect the relief situation in the natural 

area, is also discovered. The theory of the coincidence of the directions of drains valleys with the rocks 

fracturing is confirmed. The theories of the formation of the North-Podillia ledge, of its confirmation and 

denial are considered. The origin of the north-west ledge of the escarpment is tectonic and the origin of 

the south and east ledges is erosive. The relief-forming role of tectonic structure of the region and its 

expression in the modern morphodynamic processes is evaluated. 

Key words: the Kremenets Mountains, the Podillia Upland, morphotectonics, neotectonic movements, 
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Опорний розріз Підволочиськ розташований у кар’єрі нині недіючого цегельного заводу. Він 
репрезентує лесово-ґрунтову серію верхнього і середнього плейстоцену Хмельницького плато 
Подільської височини, а також деякі викопні палеокріогенні форми. Особливо яскраво тут 
представлені псевдоморфози фінальноплейстоценового (красилівського) палеокріогенного етапу. 
Одна з таких псевдоморфоз вивчена в інженерно-геологічному аспекті. Встановлено, зокрема, що 
лесовий наповнювач псевдоморфози, на відміну від лесів, які її вміщують, пухкий і просадочний. 
Це має велике значення для інженерно-геологічної оцінки властивостей лесово-ґрунтових товщ. 

Опорний розріз Підволочиськ добре стратифікований. Тут розвинені два лесових горизонти 
верхнього плейстоцену (MIS 2, 4), а також верхній горизонт середньоплейстоценових лесів (MIS 6). 
Окрім лесових горизонтів, є дубнівський викопний ґрунт (MIS 3) і горохівський викопний 
ґрунтовий комплекс (MIS 5), а також наддубнівська делювіально-соліфлюкційна пачка. Детально 
вивчені інженерно-геологічні властивості лесових і палеоґрунтових горизонтів, включаючи їхню 
просадочність. Встановлено індивідуальні властивості конкретних стратиграфічних горизонтів, 
що може бути використано під час інженерно-геологічних досліджень у районах розвитку лесово-
ґрунтових серій плейстоцену. 

Ключові слова: лесово-ґрунтова серія, опорний розріз, плейстоцен, палеокріогенез, інженерно-
геологічні властивості, Подільська височина. 

 
Розріз Підволочиськ-опорний розташований на західній околиці міста, у кар’єрі нині 

недіючого цегельного заводу. Згідно зі схемою геоморфологічного районування України 
П. Цися [11], це Хмельницьке плато Подільської височини. Геоморфологічно – це 
привододільна частина схилу. На жаль, сьогодні кар’єр практично осипався, заріс і мало-
придатний для ґрунтовних досліджень. З огляду на це, публікація опису розрізу 
Підволочиськ-опорний, виконаного на стінках ще діючого кар’єру, підсилює його 
значимість. Нижче наводимо опис розрізу (див. рис. 1). 

 Глибина, м 
Сучасний ґрунт, чорнозем (1)1 з добре диференційованим профілем. 
Гумусовий (Н) горизонт потужністю до 0,7 м складений темно-

сірими великогрудкуватими, кавернозними суглинками. 
Перехід у підстильний горизонт поступовий. 

0,0–1,4 

1 Тут і далі стратиграфічні горизонти і підгоризонти згідно зі стратиграфічною схемою [1, 4]. 
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Ілювіальний (І) горизонт потужністю до 0,7 м карбонатний, крото-

винний. Це сірі, темно-сірі, з жовтуватим відтінком суглинки, сильно 
біогенно перероблені кротовинами (до 10 см у діаметрі) і червоточинами 
(до 1,5 см у діаметрі). 

Перехід ясний, за зміною кольору. 

 

Верхній горизонт верхньоплейстоценових лесів (2). 
Лес палевий, макропористий, пронизаний карбонатними трубочками. 

Складений суглинками макропористими, з великою кількістю кротовин, 
середньої щільності. 

Перехід у підстильний горизонт за зростанням щільності порід, 
появою плям оглеєння та інтенсивного озалізнення. 

1,4–1,7 

Наддубнівська делювіально-соліфлюкційна пачка (2а). Складена 
суглинками щільними, оглеєними, карбонатними, з щільними карбонат-
ними дутиками і псевдоміцелієм, а також плямами бурого озалізнення  
до 2 см у діаметрі. Трапляються новоутворення типу кілець Лізеганга до 
5 см у діаметрі. 

Перехід поступовий, підкреслений смугами бурого озалізнення, 
хвилястий. 

1,7–2,1 

Дубнівський викопний ґрунт (3). 
Виділено в розрізі за червонувато-коричневим забарвленням, підви-

щеною щільністю. Зверху і особливо знизу підкреслений потужними (до 
3 см і більше) смугами бурого озалізнення. Суглинки наскрізь про-
сякнуті псевдоміцелієм, інтенсивно взаємодіють з соляною кислотою.  
У шарі чимало червонуватих пухких залізисто-манґанових новоутворень 
до 3 мм у діаметрі, є смуги бурого озалізнення і новоутворення типу 
кілець Лізеганга. У розрізі дубнівський викопний ґрунт часто залягає 
безпосередньо на горохівському викопному ґрунтовому комплексі, іноді 
він зовсім зруйнований делювіально-соліфлюкційними процесами. 

2,1–2,5 

Нижній горизонт верхньоплейстоценових лесів (4). 
Складений суглинками макропористими, палевими, які інтенсивно 

взаємодіють з соляною кислотою. Породи шару просякнуті псевдо-
міцелієм. Суглинки середньої щільності, до підошви шару дещо зроста-
ють вологість та оглеєння. 

Нижній контакт ясний, хвилястий. 

2,5–2,9 

Горохівський викопний ґрунтовий комплекс (5). 
Гумусовий (Н) горизонт потужністю до 0,8 м, часто дуже порушений 

соліфлюкційними процесами, практично розшарований і знесений на 
ділянках давніх схилів. Шар складений суглинками середніми, безструк-
турними, темно-сірими, з шоколадним відтінком, іноді відтінок червону-
ватий. Суглинки не взаємодіють з соляною кислотою, мають середню 
щільність, подекуди щільні, але макропористі. Породи біогенно перероб-
лені, містять червоточини і кротовини. 

Перехід ясний, язикуватий. 

2,9–4,2 

Ілювіальний (І) горизонт має потужність 0,6 м. Складений він 
суглинками яскраво-жовтими, з бурим відтінком, середньої щільності, 
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зернистими, з “леопардовістю” (на фоні яскраво-жовтого кольору є чер-
воточини (до 1,5 см у діаметрі) і кротовини (до 10 см у діаметрі), запов-
нені темно-сірим матеріалом гумусового горизонту). Суглинки місцями 
добре взаємодіють з соляною кислотою, вміщують псевдоміцелій. 

Перехід за зміною кольору, ясний. 
Верхній горизонт середньоплейстоценових лесів (верхня частина) (6). 
Леси супіщані, жовті із зеленкуватим відтінком (тютюнові), макро-

пористі, переповнені псевдоміцелієм, інтенсивно взаємодіють з соляною 
кислотою, однорідні. У верхній частині шару багато кротовин, напов-
нених матеріалом горизонту Н горохівського викопного ґрунтового 
комплексу. У нижній частині шару багато дутиків до 5 см у діаметрі.  

Перехід за зміною кольору, появою плитчастості, підкресленої 
смугами бурого озалізнення. 

4,2–5,5 

Верхній горизонт середньоплейстоценових лесів (нижня частина) (6). 
Суглинки сірі, голубувато-сірі, вологі, щільні, неясноверствуваті, що 

підкреслено регулярними смугами бурого озалізнення через кожні  
1–5 см, по усьому шару інтенсивно взаємодіють з соляною кислотою.  
У породах шару зростає оглеєння, зменшується насиченість псевдо-
міцелієм, збільшується кількість карбонатних дутиків. Їхній діаметр 
зростає до 6,0 см. Місцями є посткріогенна текстура, неповносітчаста,  
з висотою сітки до 2 см. Це, очевидно, похований діяльний шар (лано-
вецький?). 

5,5–7,0 
(розкрито) 

 
У кар’єрі виявлено низку фінальноплейстоценових (красилівських) псевдоморфоз по 

полігонально-жильних льодах [2], одну з яких досліджено на інженерно-геологічні 
властивості. Її вертикальна потужність перевищує 4,0 м, ширина у верхній частині сягає 
1,5 м. Структура замикається під сучасним ґрунтом. Вона “пробиває” дубнівський ґрунт 
і горохівський викопний ґрунтовий комплекс, відгинаючи їх доверху. Заповнена 
псевдоморфоза лесом палевим, пухким, макропористим, з кротовинами і червото-
чинами. Лес, який вміщує псевдоморфозу, у приконтактовій частині ущільнений, більш 
оглеєний і озалізнений, розшарований, місцями розірваний на окремі фрагменти, з чис-
ленними карбонатними дутиками (див. рис. 2). З лесів приконтактової частини псевдо-
морфози відібраний моноліт на інженерно-геологічні дослідження, а з наповнювача 
псевдоморфози – три моноліти. 

Лабораторні дослідження порід, виділених у ґрунтовій2 товщі горизонтів і підгори-
зонтів, показали, що вони відрізняються не лише за морфологічними особливостями, але 
й за складом та фізико-механічними властивостями (див. рис. 1). Подібні закономірності 
встановлено на низці інших опорних розрізів плейстоценової лесово-ґрунтової серії 
Волино-Поділля [5–10]. Підтверджено циклічність будови лесово-ґрунтової товщі, що 
лягло в основу інженерної стратиграфії [3]. Додамо, що висновки стосовно стратиграфії 
відкладів узгоджуються з даними абсолютних датувань [12, 13]. 

За гранулометричним складом ґрунти верхнього горизонту верхньоплейстоценових 
лесів мають типовий лесовий облік. Вони пересічно вміщують понад 50 % частинок 
розміром 0,05–0,01 мм. Кількість глинистих частинок (˂0,005 мм) перевищує 20 %, 

2 В інженерній геології під ґрунтами розуміють усі породи, які є середовищем або основою 
споруд. 
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піщаних (2–0,05 мм) – не перебільшує 10 %. Вміст частинок різного діаметру по окремих 
горизонтах слабко диференційований. Найконтрастніше виділяється лише дубнівський 
викопний ґрунт, у якому вміст глинистих частинок перевищує 30 %. У нижньому 
горизонті верхньоплейстоценових лесів їхня кількість суттєво зменшується. 
Горохівський викопний ґрунтовий комплекс практично не відрізняється за цією ознакою 
від лесів нижнього горизонту верхньоплейстоценових лесів. У лесах верхнього 
горизонту середньоплейстоценових лесів кількість глинистих частинок істотно змен-
шується (див. рис. 1). 

Природна вологість ґрунтів розрізу Підволочиськ невисока. Вона змінюється  
від 14 до 17 %, дещо зростаючи з глибиною. Значно менша вологість притаманна ґрун-
там, що наповнюють псевдоморфозу. Абсолютні її значення коливаються від 11 до 13 %. 
Загалом лесові горизонти мають дещо нижчу вологість у порівнянні з викопними 
ґрунтами, що вказує на тісний зв’язок цього показника з вмістом глинистих частинок. 

За числом пластичності лесова товща чітко поділяється на дві складові. Одна із них 
представлена лесами верхніх горизонтів верхнього та середнього плейстоцену, які 
характеризуються числом пластичності 0,06–0,07, а інша складена дубнівським викоп-
ним ґрунтом, нижнім горизонтом верхньоплейстоценових лесів та горохівським 
викопним ґрунтовим комплексом з числом пластичності 0,08–0,10. 

Щільність ґрунтів, не зважаючи на загальну компактність розрізу, змінюється у діа-
пазоні 1,64–1,98 г/см3, що можна пояснити достатньо складною внутрішньою будовою 
лесово-ґрунтової товщі. Найбільшим значенням цього показника в розрізі Підволочиськ, 
на відміну від інших опорних розрізів, характеризуються леси верхнього горизонту 
верхньоплейстоценових лесів. Вони тут сильно оглеєні, озалізнені, порушені 
делювіально-соліфлюкційними процесами. Натомість найнижчі (1,64 г/см3) показники 
притаманні ґрунтам горизонту І горохівського викопного ґрунтового комплексу. Дещо 
вищі значення виявлені в ґрунтах нижнього горизонту верхньоплейстоценових ле-
сів (1,70 г/см3) та дубнівського викопного ґрунту (1,86 г/см3). Аналогічні закономірності 
притаманні й показникам коефіцієнта пористості та щільності сухого ґрунту, які за 
абсолютною величиною змінюються, відповідно, від 0,58 і 1,71 г/см3 до 0,89 і 1,43 г/см3. 
Ступінь наповнення пор водою пересічно не перевищує 0,60, змінюючись від 0,46 до 0,75. 

Просадочність ґрунтів, значення якої сильно залежить від наведених вище 
показників, коливається в широкому діапазоні. Щільні, з високим наповненням пор 
водою леси верхніх горизонтів верхнього та середнього плейстоцену відносять до 
категорії непросадочних за навантаження 0,3 МПа. Пухкіші ґрунти нижнього горизонту 
верхньоплейстоценових лесів, дубнівського та горохівського викопного ґрунтового 
комплексу характеризуються просадочністю, абсолютна величина якої змінюється  
від 0,011 до 0,023. 

Показник міцності ґрунтів природної вологості (кут внутрішнього тертя) змінюється 
у достатньо вузькому діапазоні. Найвищі значення (34°) притаманні найщільнішим 
ґрунтам верхнього горизонту верхньоплейстоценових лесів, а найнижчі (27,28°) – лесам 
нижнього горизонту верхньоплейстоценових лесів та горизонту Н горохівського 
викопного ґрунтового комплексу. Натомість показники питомого зчеплення змінюються 
від 0,023 до 0,072 МПа. Мінімальними значеннями характеризуються дуже пухкі ґрунти 
горизонту І горохівського викопного ґрунтового комплексу, максимальними – леси 
нижнього горизонту верхньоплейстоценових лесів. 
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Модуль загальної деформації тісно корелює зі складом і водно-фізичними властивос-

тями ґрунтів. Найнижчі його значення (10 МПа) характерні для ґрунтів горизонту Н 
горохівського викопного ґрунтового комплексу, які мають достатньо високий коефіцієнт 
пористості та вміщують значну кількість гумусу. Модуль деформації ґрунтів верхнього 
та нижнього горизонтів верхньоплейстоценових лесів та сильно озалізненого 
горизонту І горохівського викопного ґрунтового комплексу досягає 25 МПа. 

 

 
 

Рис. 2. Псевдоморфоза по полігонально-жильних льодах красилівського палеокріогенного 
етапу з місцями відбору монолітів на інженерно-геологічні дослідження 

Fig. 2. Ice wedge cast of Krasyliv palaeocryogenic stage and places  
of sampling on engineering-geological researches 

 
Окремо зупинимось на характеристиці властивостей наповнювача красилівської 

псевдоморфози по полігонально-жильних льодах (див. рис. 2). Дослідження лесу, що 
наповнює псевдоморфозу, показали, що він характеризується дуже низькою природною 
вологістю (11–14 %), низькою щільністю (1,66–1,72 г/см3), високим значенням 
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коефіцієнту пористості (0,78–0,82), низьким ступенем наповнення пор водою (0,37–0,46). 
За таких показників йому властива просадочність як за додаткового (0,3 МПа) наван-
таження, так і частково під власною вагою. Абсолютні значення просадочності зміню-
ються від 0,012 до 0,022. Невисокими є й значення модуля деформації, які коливаються 
в діапазоні від 7,0 до 12,0 МПа. Середнє значення коефіцієнта пористості наповнювача 
псевдоморфози складає 0,806, що перевищує фоновий показник (0,626) лесів верхнього 
горизонту верхньоплейстоценових лесів, які вміщують псевдоморфозу, а модуль дефор-
мації у понад 2 рази менший. 

Суттєві відмінності властивостей ґрунтів наповнювача псевдоморфози від фонових 
показників лесово-ґрунтової пачки створюють підвищену неоднорідність товщі, що 
необхідно враховувати під час проведення інженерно-геологічних досліджень і проекту-
вання споруд. 
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Key section Pidvolochysk is located in the quarry of the currently inactive brick factory. It represents 

the Upper and Middle Pleistocene loess-soil series as well as some fossil paleocryogenic forms of the 
Khmelnytsky Plateau of the Podolian Upland. The ice wedge casts of the Final Pleistocene (Krasyliv) 
palaeocryogenic stage are presented here especially intensely. One of them is studied on the engineering-
geological aspect. In particular, it has been defined, that the loess filler of ice wedge cast, in 
contradistinction to loesses that contain it, is loose and subsiding. This is of great importance for the 
engineering-geological evaluation of the properties of loess-soil strata. 

Key section Pidvolochysk is well stratified. Two Upper Pleistocene loess horizons (MIS 2, 4) and the 
upper horizon of Middle Pleistocene loesses (MIS 6) are disclosed here. Besides loess horizons, Dubno 
fossil soil (MIS 3) and Horokhiv fossil soil complex (MIS 5), as well as delluvial-solifluctional stratum 
above Dubno, are developed here. The engineering-geological properties of the loess and palaeosol 
horizons, including their subsidence, have been studied in detail. Individual characteristics of distinct 
stratigraphic horizons are given. It can be used during the engineering-geological research in the areas of 
distribution of Pleistocene loess-soil series. 

Key words: loess-soil series, key section, Pleistocene, palaeocryogenesis, engineering-geological 
features, Podolian Upland. 



ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50. С. 54–66. 
Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2016. Issue 50. P. 54–66. 

 

_____________________ 

© Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О., 2016 

УДК 551.4:551.8 (477) 

 

РОЗРІЗ СОЛОНСЬКЕ І ПЕРСПЕКТИВИ ПІЗНАННЯ ПОВЕРХНІ ЛОЄВОЇ 

 

Андрій Богуцький, Андрій Яцишин, Роман Дмитрук, Олена Томенюк 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, 79007, м. Львів, Україна, 

e-mail: pleistocene@ukr.net, andrij_jacyshyn@ukr.net,  

dmytruk_roman@yahoo.com, o_tomeniuk@lnu.edu.ua 

 
Нові геолого-геоморфологічні дослідження, проведені у різних частинах передкарпатської 

ділянки басейну Дністра, дали змогу у межах поверхні Лоєвої (шостої тераси) виокремити що-

найменше чотири самостійні різновікові рівні (тераси): торгановицький, дубрівський, сусідо-

вицький і бісковицький. 

У розрізі Солонське розкрито алювіальні та покривні лесово-ґрунтові нагромадження 

нижньо-верхньоплейстоценового віку загальною потужністю близько 30 м. Лесово-ґрунтова 

серія досліджуваного розрізу репрезентує низку лесових і палеоґрунтових горизонтів від сучас-

ного ґрунту (MIS 1), розвиненого на горохівському викопному ґрунтовому комплексі (MIS 5), до 

надмерзлотного ґрунту з плямами-медальйонами, який, ймовірно, можна корелювати з одним із 

ґрунтів викопного ґрунтового комплексу типу загвіздя (MIS 17–19), під яким залягає дуже 

потужна (майже 10-метрова) пачка відкладів, очевидно, озерного походження. Алювіальні 

відклади, які залягають безпосередньо під озерною пачкою, представлені русловою і заплавною 

фаціями та репрезентують один із виділених самостійних рівнів поверхні Лоєвої (шостої 

надзаплавної тераси Дністра). 

У розрізі розкрито два рівні розвитку палеокріогенних структур типу плям-медальйонів (над 

луцьким викопним ґрунтом (MIS 9) і одним із ґрунтів викопного ґрунтового комплексу типу 

загвіздя). 

Без сумніву, за належного подальшого вивчення розріз Солонське може стати опорним для 

плейстоцену не лише Передкарпаття. Він буде ключовим у встановленні часу формування 

різновікових рівнів поверхні Лоєвої. 

Ключові слова: лесово-ґрунтова серія, алювій, тераса, палеокріогенез, плями-медальйони, 

плейстоцен, поверхня Лоєвої, Дністер, Передкарпаття. 

 

Згідно з результатами нових геолого-геоморфологічних досліджень, проведених у різ-

них частинах передкарпатської ділянки басейну Дністра, у межах поверхні Лоєвої (шос-

тої тераси) можна виокремити щонайменше чотири самостійні різновікові рівні (тераси): 

торгановицький, дубрівський, сусідовицький і бісковицький [9, 10]. Для їхнього пізнан-

ня, окрім власне геоморфологічних даних, особливе значення мають дослідження не 

тільки алювію, але й розвинених на них стратифікованих лесово-ґрунтових покривів. 

На жаль, лесово-ґрунтові покриви поверхні Лоєвої в тектонічно активному Передкар-

патті збереглись не повсюдно, їхні розрізи поодинокі й не завжди повні. Серед них 

найповнішими та найкраще вивченими є розрізи Дубрівка, Торгановичі 1, 2, Загвіз-

дя [2–4, 7, 8, 11]. Новим перспективним розрізом плейстоценових відкладів поверхні 

Лоєвої є розріз Солонське, який розташований на південній околиці однойменного села 

поблизу Дрогобича (див. рис. 1). Першу згадку про розріз Солонське знаходимо в праці 
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М. Веклича [5]. Згідно з його даними, в кар’єрі с. Солонське розкрито алювіальні та 

лесові нагромадження завадівсько-дніпровської (п’ятої надзаплавної) тераси. 
 

 
 

Рис. 1. Розташування розрізу Солонське 

Fig. 1. Localisation of Solonske section 

 

Найліпше збережений фрагмент поверхні Лоєвої розвинений у центральній частині 

Дрогобицької височини у вигляді смуги від 1,5–2,0 до 5,0–6,0 км завширшки. Тераса 

простягається від с. Верхній Дорожів у напрямі сіл Добрівляни–Солонське–Летня. 

Вона розчленована на окремі ділянки правими притоками Дністра – Трудницею, 

Тисменицею, Лютичиною і Летнянкою. 

Поверхня Лоєвої витримана на рівні 290–300 м, а між селами Солонське і Нижні 

Гаї, що на межиріччі Тисмениці–Лютичини, піднімається до 310–315 м. Перевищення 

поверхні тераси над руслами найбільших річок Дрогобицької височини сягають:  

25–35 м, максимально до 45–50 м – над руслом Бистриці-Підбузької; 28–38 м, макси-

мально до 48–53 м – над руслом Тисмениці, а над руслом Дністра – 60–65 м. 

Ложе алювію тераси є на рівні 270–275 м [6]. Його перевищення над руслом 

Бистриці-Підбузької коливаються в межах 5–10 м, 8–13 м – над руслом Тисмениці, над 

руслом Дністра – 20–25 м. 

Велике значення для пізнання будови відкладів поверхні Лоєвої має розріз 

Солонське, який є крупним механізованим кар’єром цегельного заводу, що розроб-

ляють кількома уступами. Плейстоценові відклади, які розкриті тут на усю потужність, 
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досягають близько 30 м. Їхній опис1 ведемо по центральній частині головної (східної) 

стінки кар’єру (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Загальний вигляд розрізу Солонське 

Fig. 2. General view of Solonske section 

 

 Глибина, м 

Сучасний ґрунт розвинений на горохівському викопному 

ґрунтовому комплексі. Важко визначити, наскільки суттєво і на яку 

глибину сучасне ґрунтоутворення змінило горохівський профіль (оче-

видно, мало). Ґрунт антропогенно порушений, ділянками практично 

зруйнований кар’єрними роботами. 

0–1,6 

Гумусовий (Н) горизонт потужністю 0,4 м складений сірими, 

місцями світло-сірими, безкарбонатними супісками. У його нижніх 

10 см є сліди елювіального (Е) горизонту – білястого, супіщаного, 

переповненого чорними і бурими залізисто-манґановими конкреціями 

діаметром до 3 мм. 

 

Від підошви елювіального горизонту в ілювіальний горизонт 

проникають численні вузькі тріщини, відстань між якими до 10 см, що 

заповненні глеєм і підзолистою присипкою. 

 

Ілювіальний (І) горизонт потужністю до 1,2 м, складений супісками 

червонувато-бурими, особливо у верхній частині шару, дуже щільни-

ми, безкарбонатними, розбитими вузькими (до 2 см) глейовими тріщи-

нами. Структура супісків грудкувата, іноді призматична. Характерною 

ознакою шару є його переповненість бурими і чорними залізисто-

манґановими новоутвореннями діаметром до 3 мм. У нижніх 0,3 м го-

ризонту породи менш озалізнені, відмиті від карбонатів. Глейові 

тріщини пробивають горизонт на усю потужність. 

 

                                                           
1 Тут і далі стратиграфічні горизонти і підгоризонти згідно зі стратиграфічною схемою [1, 11]. 
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Перехід за зміною кольору та інтенсивним наростанням глею. 

Глейовий горизонт, очевидно, збаразький похований діяльний шар 

(ПДШ). Дуже щільний, суглинистий, жовтувато-сірий, з плямами 

бурого озалізнення до 10 см діаметром, чорними і бурими залізисто-

манґановими новоутвореннями до 5 мм у діаметрі та кільцями Лізе-

ганга до 2 см. Породи не взаємодіють із соляною кислотою. 

Перехід за зміною кольору, ясний. 

1,6–2,5 

Леси складені супісками темно-палевими, оглеєними, із-за чого 

набувають голубуватого відтінку. Вони щільні, відмиті від карбонатів, 

з великою кількістю крапкових і крупніших (до 5 мм) залізисто-

манґанових новоутворень. 

Перехід загалом поступовий, підкреслений появою лінз соліфлюк-

ційно деформованих глейових супісків з підстильного горизонту. 

2,5–3,0 

Лановецький ПДШ складений супісками світло-бурими, місцями 

голубувато-сірими (внаслідок оглеєння), переповненими чорними 

залізисто-манґановими новоутвореннями від крапкових до 5 мм у діа-

метрі. Верхня половина шару соліфлюкційно деформована. 

Перехід ясний. 

3,0–4,0 

Леси інтенсивно оглеєні, безкарбонатні, супіщані, місцями 

тонковерствуваті. Верствуватість підкреслена плівками бурого оза-

лізнення і глеєм. Відстань між плівками (товщина прошарків) близько 

1 см, іноді дещо більше. Загальний колір горизонту ясно-бурий, з си-

зими плямами оглеєння (до 3 см), глеєвими вертикальними тріщинами 

товщиною до 2 см, які розпочинаються з лановецького підгоризонту, 

пронизують лесовий горизонт повністю і проникають у породи, які 

залягають нижче. Характерною ознакою лесів є велика кількість голов-

но чорних залізисто-манґанових новоутворень від крапкових до 3 мм у 

діаметрі. 

Нижній контакт ясний, за зміною кольору і зменшенням 

озалізнення. 

4,0–4,8 

Глейовий горизонт (тернопільський ПДШ) складений важкими 

супісками, голубувато-сірими і темно-жовтими до бурих від озаліз-

нення. У нижніх 0,2–0,25 м шару спостерігаються гнізда (до 10 см) і 

лінзи (потужністю до 1 см і протяжністю до 20–30 см) темного мате-

ріалу, очевидно, манґану, а також його пухкі новоутворення діаметром 

до 5 мм. Породи не взаємодіють з HCI. Увесь горизонт плікативно 

деформований, що може свідчити про розвиток соліфлюкційних 

процесів. 

Нижній контакт нерівний, хвилястий. Від нього на глибину до 1 м і 

більше відходять клиновидні структури. По нижньому хвилястому 

контакту, крім оманґанування, спостерігається інтенсивне озалізнення. 

4,8–5,6 

Маркувальний горизонт складений легкими суглинками, світло-

бурими внаслідок озалізнення, шаруватими, що підкреслено смугами 

бурого озалізнення і глеєм. Для шару характерні гнізда вишнево-

бурого озалізнення діаметром до 5–7 см типу деформованих кілець 

Лізеганга. Для шару також характерні трубчасті структури діаметром 

5,6–5,9 
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до 15 см, які розпочинаються від його поверхні і “пробивають” терно-

пільський підгоризонт практично на усю потужність. Вони мають 

субвертикальний характер наповнювача. 

Від маркувального горизонту відходять субвертикальні крупні 

тріщини, які у центральній частині виповнені дуже щільним, бурим 

озалізненням (майже залізняк). Ці тріщини до 1 м завглибшки і до 

20 см завширшки у верхній частині. 

Нижній контакт ясний, за зміною кольору. 

Глейовий горизонт (ярмолинецький ПДШ) побудований суглинками 

глейовими, голубувато-сірими, досить однорідними, щільними, відми-

тими від карбонатів, а також суглинками темно-жовтими з бурим 

відтінком, теж відмитими від карбонатів, щільними, однорідними з 

великою кількістю бурих залізисто-манґанових новоутворень до 2 мм у 

діаметрі. Бурі суглинки також оглеєні, тяжіють до нижньої половини 

шару. 

Нижній контакт ясний, часто різкий, хвилястий, за зміною кольору і 

складу порід. 

5,9–7,0 

Надкоршівська соліфлюкційна пачка, у якій можна чітко 

виокремити перевідкладені рештки елювіального (Е) горизонту ґрунту 

молодшої (верхньої) фази коршівського викопного ґрунтового 

комплексу і лінзи темнішого матеріалу, які можуть бути рештками 

гумусового (Н) горизонту цього ж ґрунту. 

Характерними ознаками пачки є буре озалізнення і сизе оглеєння, 

які створюють загальний бурий і голубувато-сірий відтінки горизонту. 

Елювіальний (Е) горизонт білястий, майже суцільна пудра (супіща-

ний), переповнений бурими і чорними залізисто-манґановими ново-

утвореннями діаметром до 5 мм. 

Другим компонентом соліфлюкційної пачки є бурі суглинки, до-

сить щільні, відносно однорідні. 

Третім компонентом пачки є темно-сірі супіски, з великою 

кількістю залізисто-манґанових новоутворень діаметром до 1 см. Деякі 

з них, можливо, є вугликами. Потужність лінз супісків рідко пере-

вищує 0,2 м. Уся пачка озалізнена. 

Ділянками добре видно, що горизонт Е або його частина не відірва-

на соліфлюкційними процесами від основного тіла коршівського 

ґрунту. 

7,0–7,4 

Ґрунт другої (молодшої) фази коршівського викопного ґрунтового 

комплексу представлений фактично лише ілювіальним горизон-

том (див. рис. 3). 

7,4–9,0 

Ілювіальний (І) горизонт. За профілем неоднорідний.  

Горизонт І' потужністю 0,3 м складений супісками іржаво-бурими  

з червонуватим відтінком, щільними, дуже озалізненими, безкарбонат-

ними. Структура грудкувата. У шарі велика кількість залізисто-манґа-

нових новоутворень, здебільшого пухких, чорних і бурих (діаметром 

до 0,7 см). Є глейові тріщини, вузькі, з білястою присипкою. 

Нижній контакт хвилястий, підкреслений озалізненням. 

7,4–7,7 
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Рис. 3. Ґрунт другої (молодшої) фази коршівського викопного ґрунтового комплексу 

Fig. 3. Soil of the second (younger) phase of Korshiv fossil soil complex 
 

Горизонт І'' складений супісками червонувато-коричневими, з вели-

кою кількістю субвертикальних глейових тріщин шириною до 1 см і 

більше. Глейовий наповнювач тріщин надає пачці відчутний сизий 

відтінок. Крім глею, горизонт також просякнутий бурим озалізненням. 

Іншою характерною ознакою шару є велика кількість чорних і бурих 

залізисто-манґанових новоутворень діаметром до 5 мм і більше. Поро-

ди не взаємодіють з соляною кислотою. 

Перехід поступовий, за різким зменшенням кількості глейових 

тріщин і зростанням однорідності порід. 

7,7–8,6 

Горизонт І''' потужністю 0,4 м, відрізняється від горизонту І'' біль-

шою однорідністю, практично повним зникненням глейових тріщин. 

Трапляються лише поодинокі плями глею. 

Нижній контакт ясний. 

8,6–9,0 

Ґрунт першої (старшої) фази коршівського викопного ґрунтового 

комплексу. 

9,0–10,7 

Верхніх 0,20–0,25 м (іноді більше) – соліфлюкційно деформована 

пачка, супіщана, безкарбонатна, сірого і голубувато-сірого кольору. 

Окремі прошарки білясті, очевидно, сліди горизонту Е. Переповнена 

залізисто-манґановими конкреціями діаметром до 5 мм. 
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Перехід за зростанням однорідності порід. 

Нижче залягає ілювіальний (І) горизонт червоно-бурого кольору, 

супіщаний, переповнений глейовими сизими тріщинами до 2 см шири-

ною і головно чорними залізисто-манґановими новоутвореннями діа-

метром до 5 мм. Породи щільні. До підошви шару оглеєння змен-

шується. 

 

Плікативно деформований шар суглинків змінної потужності (від 

0,4 до 0,8 м) з дуже нерівним, хвилястим нижнім контактом. Шар 

складається головно з двох відмін порід: темно-жовтих з бурим 

відтінком та сизих оглеєних суглинків. Темно-жовті з бурим відтінком 

суглинки досить однорідні, безкарбонатні, оглеєні, з плямами і лінзами 

сизого глею до 20 см, а також чорними і бурими залізисто-

манґановими новоутвореннями, переважно крапковими. 

По нижньому контакту шару сизі глейові суглинки утворюють 

низку мископодібних тіл шириною до 0,9–1,0 м і висотою до 0,4–0,5 м. 

Відстань між цими тілами 1,0–1,5 м. Морфологічно ці тіла нагадують 

плями-медальйони (рис. 4). На жаль, у них важко вирізнити центральне 

ядро і облямовуючу шаруватість. Можливо, їх замаскувало оглеєння. 

 

10,7–11,3 

(±0,2) 

 
 

Рис. 4. Плями-медальйони над луцьким викопним ґрунтом 

Fig. 4. Spot-medallions above the Lutsk fossil soil 

 
Суглинки червонувато-бурі, плямисті, твердопластичні, безструк-

турні, переповнені чорними і бурими залізисто-манґановими новоутво-

реннями діаметром до 5 мм. У верхній частині пачки суглинки містять 

субвертикальні і слабко нахилені по давньому схилу глейові тріщини 

шириною до 2 см і більше, які розпочинаються з поверхні цього гори-

зонту. Швидше за все, це ілювіальний горизонт луцького ґрунту2. 

11,3 (±0,2)–12,6 

                                                           
2 Не виключено, що в описаному потужному (1,3 м) ілювіальному горизонті є залишки не 

тільки луцького ґрунту, але й ілювіального горизонту сокальського ґрунту. 
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Леси темно-палеві, досить однорідні, безкарбонатні, супіщані, з гле-

йовими плямами до 2 см у діаметрі, твердопластичні, з великою кіль-

кістю чорних залізисто-манґанових новоутворень до 3 мм у діаметрі. 

Перехід ясний, за зміною кольору. 

12,6–14,4 

Опис розрізу продовжуємо на цій же стінці кар’єру, змістившись на 100 м північніше. 

Розріз закладений безпосередньо над сизими озерними суглинками, які мають тут 

загальну потужність близько 10 м. 

Глейова пачка досить однорідна, складена голубувато-сірими 

супісками, твердими і твердопластичними, безкарбонатними, з чисель-

ними чорними залізисто-манґановими новоутвореннями від крапкових 

до плям діаметром 1 см. 

В інтервалі 15,9–16,1 м зростають оглеєння і озалізнення, часто 

супіски неясно верствуваті, що підкреслено озалізненням з чисельними 

новоутвореннями типу кілець Лізеганга. Найоднорідніші супіски у 

нижній частині розрізу. 

Нижній контакт ясний, місцями ерозійний. 

14,4–17,8 

Найтемніша, фактично темно-сіра частина пачки супісків, іноді 

легких суглинків, очевидно, похований ґрунт. Супіски щільні, на 

окремих ділянках на усю потужність шару і місцями навіть дещо 

нижче (до 0,3 м) у підстильних породах спостерігається неповно-

сітчаста і комірчаста посткріогенні текстури. Діаметр комірок до 1 см, 

висота сітки також до 1 см, ширина 1,0–1,5 см (рис. 5). 
 

17,8–19,0 

 
 

Рис. 5. Комірчаста посткріогенна текстура 

Fig. 5. Cellular post-cryogenic texture 
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Характерною ознакою шару є широкий розвиток у ньому крупних 

структур типу плям-медальонів. Ширина плям-медальйонів у най-

ширшій частині 1,5–1,8 м, глибина – практично на усю потужність 

шару (до 1,1 м). Відстань між медальйонами 0,5 м і більше. Це, по суті, 

є міжмедальйонні ядра (рис. 6). 

 

В медальйонах спостерігається облямовуюча шаруватість, при цьо-

му найтемніші шари тяжіють до придонної частини плям-медальйонів. 

Шар з плямами-медальйонами можна розглядати як надмерзлотний 

ґрунт. Ймовірно, його можна корелювати з одним із ґрунтів викопного 

ґрунтового комплексу типу загвіздя. Таку думку додатково можна 

аргументувати тим, що у розрізі Загвіздя плями-медальйони виявлено 

нами саме у цьому ґрунтовому комплексі, у якому встановлена границя 

палеомагнітних епох Брюнес/Матуяма [11]. 
 

 

 
 

Рис. 6. Плями-медальйони в одному із ґрунтів викопного ґрунтового комплексу типу загвіздя 

Fig. 6. Spot-medallions in one of the soils of fossil soil complex of Zahvizdia type 
 

Cупіски голубуваті і зеленкувато-сірі, твердопластичні, досить 

однорідні. По всьому шару видно плями бурого озалізнення діаметром 

понад 20 см. Швидше за все, супіски шару генетично можна розгля-

дати як озерні. 

19,0–27,0 
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На глибині 20,5–21,0 м розкрито тонкошарувату пачку з потужніс-

тю прошарків 1–3 см. Прошарки складені сизими суглинками і світло-

сірими тонкими пісками. 

Описана пачка залягає на алювії поверхні Лоєвої (шостої тераси). 

На жаль, переходу між озерною пачкою і алювієм встановити не 

вдалось, оскільки алювій розкрито гіпсометрично нижче в іншому 

місці (ближче до цегельного заводу). 

Алювіальні відклади представлені русловою і заплавною фаціями 

(рис. 7). Заплавна фація потужністю 0,7 м складена різнозернистими 

пісками, які, на жаль, зверху антропогенно зрізані. Піски проникають в 

тріщини, заповнені сизим глеєм і пов’язані, очевидно, з озерними 

супісками, що залягають вище. 

27,0–29,0 

(розкрито) 

 
 

Рис. 7. Піщаний і крупноуламковий алювій у розрізі Солонське 

Fig. 7. Sand and gravel-cobble-boulder alluvium in Solonske section 

 

Руслова фація алювію потужністю близько 1,3 м представлена 

гравійно-гальково-валунним матеріалом. На контакті з заплавною 

фацією потужне буре озалізнення. Русловий алювій горизонтально 

верствуватий, складений головно галькою і валунами пісковиків, силі-

цитів і кварцу карпатського походження. Домінують пісковики різного 

кольору. Найбільші уламки досягають 30 см по довгій осі. Матеріал 

добре обкатаний. 

Крупноуламковий алювіальний матеріал залягає на цоколі, скла-

деному неогеновими глинами. 
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На інших ділянках розвитку поверхні Лоєвої у межах Дрогобицької височини 

бурінням розкрито значно потужніші (5–8 м, а подекуди і до 11 м) алювіальні гравійно-

гальково-валунні нагромадження [6]. 

У вивченні плейстоценових відкладів розрізу Солонське є низка нерозв’язаних  

і дискусійних питань щодо генезису та стратиграфії. Це стосується, зокрема, похо-

дження і віку 10-метрової товщі темно-сірих супісків та суглинків, розкритих в інтер-

валі 17,8–27,0 м, та розвинутого у її верхній частині викопного ґрунту з плямами-

медальйонами. Одразу ж звернемо увагу на те, що аналогічні структури дотепер були 

описані тільки в розрізі Загвіздя [11]. Окремого дослідження потребує також проблема 

реконструкції палеогеографічних умов розвитку плям-медальйонів. Без сумніву, за 

належного подальшого вивчення розріз Солонське може стати опорним для плейсто-

цену не лише Передкарпаття. Він буде ключовим у встановленні часу формування 

різновікових рівнів поверхні Лоєвої. 
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New geological and geomorphological investigations carried out in different parts of the Fore-

Carpathian region of the Dnister River basin gave an opportunity to distinguish at least four separate 

different-age levels (terraces) within the Loyeva level (sixth terrace): Torhanovychi, Dubrivka, 

Susidovychi and Biskovychi. 

In the Solonske section the alluvial and cover loess-soil sediments from the Lower to Upper 

Pleistocene of the total thickness of about 30 m are revealed. Loess-soil series of the investigated 

section represents a number of loess and palaeosol horizons from modern soil (MIS 1), which is 

developed on the Horokhiv fossil soil complex (MIS 5), to the soil with spot-medallions (MIS 17–19). 

The last one was formed above the permafrost and obviously can be correlated with one of the soils of 

fossil soil complex of Zahvizdia type. A very thick (almost 10-meter) stratum of deposits that, 

apparently, have a limnic origin is underlying this soil. Alluvial deposits, which are directly under the 

limnic stratum, are composed of the channel and flood-plain facies and represent one of the identified 

separate levels of the Loyeva level (the sixth over-floodplain terrace of the Dnister River). 

In Solonske section two levels of the development of palaeocryogenic structures like spot-

medallions are revealed (above the Lutsk fossil soil (MIS 9) and over one of the soils of fossil soil 

complex of Zahvizdia type). 

Undoubtedly, under the conditions of the proper further investigations of the section, Solonske can 

become a key point for Pleistocene not only for Fore-Carpathians. It will be important in determining 

the time of the formation of different-age levels of the Loyeva level. 

Key words: loess-soil series, alluvium, terrace, palaeocryogenesis, spot-medallions, Pleistocene, 

Loyeva level, Dnister, Fore-Carpathians. 
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Товтри – комплекс викопних рифових побудов міоцену, що утворює один із наймальовничі-

ших краєвидів Поділля. У структурі Товтрової зони виділяють головне пасмо (бар’єрний риф, 

сформований у пізньому бадені), окремі масиви Товтр (біогерми пізньобаденського віку, розташо-

вані на схід від головного пасма), бічні товтри (біогерми ранньосарматського віку, розташовані на 

захід від головного пасма), території колишніх проток і лагун та проходи між окремими рифовими 

масивами, частина яких нині зайнята річковими долинами. Зазначені геолого-геоморфологічні 

елементи є основою виділення ландшафтних місцевостей Товтрового пасма, а їхнє поєднання – 

індивідуальних ландшафтів. 

Визнальний внесок у дослідження ландшафтів Товтр зробив К. Геренчук (1949, 1979, 1980), 

який виділив основні види місцевостей та індивідуальні ландшафти. Поряд з його доробком виді-

ляються праці М. Чижова (1963), Т. Ковалишин і І. Каплуна (1998), П. Штойка (2000), К. Моска-

люк (2011) та ін. У Товтрах виділяють чотири ландшафти: Мильнівський, Збаразький, 

Медоборський (Красненський) і Товтровий (Кам’янець-Подільський). Природний заповідник 

“Медобори” (9 516,7 га) розташований у центральній частині Товтр головно у Медоборському 

ландшафті. 

Складено ландшафтну карту заповідника масштабу 1:25 000, яка охоплює прилеглі до нього 

території. Виділено шість ландшафтних місцевостей та понад 70 видів урочищ. Найбільшу площу 

займає місцевість видовжених вершинних поверхонь скелястих пасом і товтрових горбів голов-

ного пасма Товтр з буково-дубово-грабовими лісами на дерново-карбонатних ґрунтах. Значні 

площі займає місцевість похованих рифових утворень, перекритих лесоподібними суглинками,  

з дубово-грабовими лісами на дерново-карбонатних у комплексі з сірими лісовими ґрунтами. 

Фрагментарно представлена у заповіднику місцевість групових та ізольованих бічних товтр, 

укритих наскельною і лучно-степовою рослинністю, чагарниками на дерново-карбонатних корот-

копрофільних ґрунтах. За межами території заповідника поширена місцевість розлогих міжрифо-

вих рівнин з чорноземами, вкрита раніше лучною рослинністю, а сьогодні – під сільськогоспо-

дарськими угіддями. 

Окремі ділянки заповідника займає місцевість хвилястих межиріч Гусятинського і Лановець-

кого ландшафтів, яка характерна для пластово-ярусних ландшафтів Поділля. Хвилясті межиріччя, 

складені потужними товщами лесоподібних суглинків, зайняті переважно грабовими лісами на 

місці дібров на сірих лісових ґрунтах і опідзолених чорноземах. Уздовж Збруча і Гнилої поширена 

місцевість вузьких днищ річкових долин з широкою заплавою і фрагментами низьких терас. За-

плава вкрита злаково-різнотравними луками, осередками вільшняків і вербняків на лучних і лучно-

болотних ґрунтах. 

Визначено регіональні та локальні риси ландшафтної будови заповідника. Найважливіші  

з них – достатня представленість основних видів товтрових місцевостей, їхня висотна диференціа-

ція (ландшафтна ярусність) та монолітність місцевості головного пасма Товтр. 

Ключові слова: Подільські Товтри, головне пасмо, бічні товтри, природний заповідник 

“Медобори”, ландшафтні місцевості. 
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Геолого-геоморфологічною основою товтрових ландшафтів є Товтрове пасмо – від-

препарований денудацією бар’єрний риф, що сформувався у мілководній прибережній 

зоні міоценового Паратетису 13–18 млн років тому. Бар’єрний риф складений верхньо-

баденськими органогенними й органогенно-детритовими вапняками. На південний захід 

від головного пасма простягаються бічні товтри і “могилки”, складені серпулітовими 

рифовими вапняками нижнього сармату, які утворюють лінійно витягнуті ланцюги, 

зорієнтовані перпендикулярно до рифових піднять верхнього баденію. Між головним 

пасмом і бічними товтрами розташовані плоскі рівнини на місці лагун міоценового 

моря [3, 6, 7]. Загальна ширина Товтр не перевищує в середньому 5–6 км і тільки на 

деяких ділянках збільшується до 10–12 км. Товтри простягаються з північного заходу на 

південний схід від смт Підкамінь (Львівська обл.) через Тернопільську і Хмельницьку 

області до долини р. Дністер більше ніж на 150 км, утворюючи один із наймальовничі-

ших краєвидів Поділля. 

Завдяки унікальності літогенної основи сформувались своєрідні ґрунти та біотичні 

компоненти ландшафтів, відбулось їхнє специфічне господарське освоєння. З метою 

охорони і збереження біотичного й ландшафтного різноманіття Товтр створено 85 при-

родно-заповідних територій і об’єктів, серед яких ключову роль відіграє природний за-

повідник (ПЗ) “Медобори” (9 516,7 га), розташований у Гусятинському і Підволочись-

кому районах Тернопільської області на правобережжі р. Збруч. 

Наша мета – схарактеризувати ландшафтну будову заповідника “Медобори”, з’ясу-

вати регіональні риси та локальні особливості його ландшафтної структури. 

Для досягнення мети необхідно реалізувати такі завдання: 

– проаналізувати регіональну літературу з дослідження ландшафтів Подільських 

Товтр та території заповідника; 

– провести детальні польові дослідження та скласти великомасштабну ландшафтну 

карту ПЗ “Медобори” і прилеглих ділянок та поглибити знання про ландшафтну будову 

Подільських Товтр; 

– визначити регіональні риси та локальні особливості ландшафтної структури 

заповідника. 

Найвагоміший і визначальний внесок у дослідження ландшафтів Товтр як оригіналь-

ного регіону Поділля зробив К. Геренчук (1949, 1979, 1970), який виділив основні види 

ландшафтних місцевостей і урочищ та індивідуальні ландшафти. Поряд з його доробком 

виділяються праці М. Чижова (1963), Т. Ковалишин і І. Каплуна (1998), П. Штой-

ка (2000), В. Брусака (2003), які присвячені особливостям ландшафтної будови Товтро-

вого пасма головно на рівні ландшафтних місцевостей. У праці І. Кураєвої, І. Роги, 

Л. Сорокіної і О. Голубцова (2013) наведено ландшафтну карту заповідника і прилеглих 

територій (масштаб 1:50 000), які були полігоном для вивчення забруднення важкими 

металами ландшафтних комплексів. Важливі відомості з геології і рельєфу Подільських 

Товтр містяться у працях М. Барбот-де-Марні (1872), В. Тейсейра (1900), С. Рудниць-

кого (1912), В. Ласкарєва (1914), Р. Виржиковського (1928), І. Королюк (1952), А. Анд-

реєва і В. Гука (1970), Т. Знаменської (1976), К. Москалюк (2008, 2011) [7]. 

Визначені етапи еволюції сучасного рельєфу Подільських Товтр дали змогу К. Ге-

ренчуку [3] виділити п’ять видів ландшафтних місцевостей: 1) місцевості похованих ри-

фових споруд, перекритих лесовими суглинками, з-під яких поодиноко виступають 

кам’яні вапнякові брили. Кілька століть тому ці місцевості були вкриті дубово-грабо-
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вими лісами, під якими утворилися дуже родючі дерново-карбонатні малопотужні ще-

бенисті ґрунти; 2) місцевості групових та ізольованих, переважно конусоподібних рифо-

вих вершин, які власне називають товтрами. Це групи скелястих урочищ, оточені випо-

ложеними схилами, з дерново-карбонатними ґрунтами, які в нижній частині схилів змі-

нюються чорноземами звичайними і чорноземами глибокими; 3) місцевості головного 

рифового кряжа з плоским опуклим гребенем, укритим переважно малопотужними ле-

совими суглинками з дерново-карбонатними ґрунтами, окремими виходами вапняків, 

збезліснені та розорані з пологими схилами; 4) місцевості високих ділянок головного ри-

фого пасма (понад 390–400 м) з суцільними виходами вапнякових відкладів і карровим 

рельєфом, вкритих щебенистою корою вивітрювання і багатими буково-грабовими лі-

сами з домішкою лип, ясенів, кущів шипшини, дерену, ліщини тощо та дуже різнома-

нітним трав’яним укриттям; 5) місцевості розлогих міжрифових рівнин, які утворилися 

на відмерлих лагунах, що існували між ізольованими групами рифів. На місці відмерлих 

озер на облесованих суглинках під дією буйної трав’яної рослинності утворились гли-

бокі малогумусні чорноземи. 

На підставі просторового співвідношення ландшафтних місцевостей К. Геренчук [3] 

виділив чотири індивідуальні ландшафти Подільських Товтр: Мильнівський, Збаразь-

кий, Медоборський і Товтровий (Кам’янець-Подільський), що змінюють один одного  

з північного заходу на південний схід. 

Д. Ковалишин та І. Каплун [5] дещо по-іншому підходять до виділення індивідуаль-

них ландшафтів у межах товтрового пасма. Автори розрізняють окремо ландшафти 

Головного товтрового кряжа і бокових товтр та пропонують проводити поділ Товтр 

уздовж їхнього простягання. У межах Головного товтрового пасма вони виділяють 

таке (наведено скорочені назви ландшафтних місцевостей): 1) місцевості високих 

товтрових горбів зі слабкоопуклими зденудованими вершинами; 2) місцевості високих 

товтрових горбів зі слабкоопуклими вершинами; 3) місцевості високих хвилястих між-

горбових рівнин; 4) місцевості долин річок, які перетинають товтри. У межах ланд-

шафту бокових товтр учені виокремлюють: 1) місцевості похованих рифових споруд, 

2) місцевості групових та ізольованих оголених рифових скелястих горбів; 3) місцевості 

хвилястих міжгорбових рівнин, укритих лесами; 4) місцевості розлогих міжрифових 

рівнин [5]. 

К. Геренчук, проводячи ландшафтну регіоналізацію Подільських Товтр, услід за 

С. Рудницьким [8], виокремив індивідуальні ландшафти впоперек простягання товтро-

вого пасма. Такий же підхід до регіоналізації Товтр використовує П. Штойко [9] та під-

тримуємо ми. На нашу думку, місцевість бічних товтр є характерним елементом ланд-

шафтної структури на всій протяжності Товтрового пасма. Східну межу Медоборського 

ландшафту треба проводити не по долині р. Збруч, а далі на схід у Хмельницькій обл., 

де Товтрове пасмо “втрачає” масивність і монолітність. Ця межа збігається з межею 

Центрального геоморфологічного підрайону у районуванні, запропонованому 

К. Москалюк [7]. 

За ландшафтною картою П. Штойка [9], заповідник розміщений у межах Красненсь-

кого (Медоборського за К. Геренчуком) ландшафту, а також прилеглих ділянок Ланове-

цького і Гусятинського ландшафтів (див. рис. 1). Територіально-планувальною особли-

вістю природного заповідника є його кластерна будова, тобто територія заповідника 

представлена двома великими та дванадцятьма дрібними територіально роз’єднаними 

масивами, що утворюють Вікнянське, Краснянське і Городницьке лісництва. 
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Рис. 1. Розташування природного заповідника “Медобори” на тлі ландшафтів Терно-

пільської обл. (за П. Штойком [9]): 1 – межі груп ландшафтів; 2 – межі ландшафтів; 3 – межі 

ландшафтних місцевостей; 4 – межі адміністративних районів; 5 – річки; 6 – територія 

ПЗ “Медобори”; 7 – лісництва заповідника (а – Вікнянське, б – Краснянське, в – Город-

ницьке), 8 – нумерація ландшафтів; 9 – нумерація ландшафтних місцевостей 

Fig. 1. The natural reserve “Medobory” location on the background of Ternopil region 

landscapes (by P. Shtoiko [9]) 

 
Ландшафти подільські: 1 – Тернопільський, 2 – Гусятинський, 3 – Лановецький; ландшафти 

товтрові: 4 – Збаразький, 5 – Красненський (Медоборський). 

Ландшафтні місцевості: 3 – заплави та низькі тераси (1–3), складені алювіальними суглин-

ками та супісками з різнотравними луками на лучних і дерново-лучних ґрунтах; 9 – плоскі пла-

кори, складені легкосуглинистими лесовими суглинками з лучним різнотрав’ям на глибоких ма-

логумусних чорноземах з численними в минулому, проте невеликими озерами та болотами;  

10 – хвилясті межиріччя, складені потужними товщами лесових суглинків, зайняті переважно 

дубово-грабовими лісами на опідзолених чорноземах і чорноземах звичайних. У минулому час-

тину їхньої території займали діброви, а решту – лучні степи; 13 – придолинні схили на лесових 

суглинках, частково заліснені дубово-грабовою рослинністю на еродованих чорноземах і сірих лі-

сових ґрунтах; 14 – видовжені привершинні поверхні скелястих пасом і товтрових горбів (з висо-
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тами 380–420 м), утворені рифовими вапняками і малопотужними суглинками, покриті в мину-

лому буково-дубово-грабовими лісами на змитих щебенистих дерново-карбонатних ґрунтах;  

15 – поховані рифові утворення, перекриті лесовими суглинками, з вапняковими брилами, що 

зрідка виступають, значним поширенням у минулому дубово-грабових лісів на еродованих 

дерново-карбонатних малопотужних ґрунтах; 16 – схили скелястих пасом і товтрових горбів, 

перекриті вапняковими брилами та щебенем на несуцільному покриві лесових суглинків, 

давньому і сучасному делювії з чагарниковою ксерофільною різнотравною рослинністю на 

чорноземних карбонатних ґрунтах. 

 

Унаслідок детальних польових досліджень, проведених у 2002–2003 і 2015 рр. за ме-

тодикою польового ландшафтного знімання територій (Г. Миллер, 1972; К. Геренчук, 

Є. Раковська, А. Топчiєв, 1975), складено ландшафтну карту заповідника “Медобори” 

масштабу 1:25 000, яка охоплює також прилеглі території охоронної зони. Виділено 

шість ландшафних місцевостей та понад 70 видів урочищ. 

Найбільшу площу на території заповідника займає місцевість видовжених вершин-

них поверхонь скелястих пасом і товтрових горбів головного пасма Товтр. Водночас 

важливу роль у ландшафтній структурі заповідника відіграє місцевість похованих 

рифових утворень, перекритих лесовими суглинками, яка облямовує головне пасмо  

і представлена головно схилами. На півночі Вікнянського лісництва виділяється окреме 

пасмо, складене потужною товщею (близько 120 м) рифових вапняків верхнього баде-

нію (перекристалізовані верметусово-літотамнієві та сильно тріщинуваті літотамнієві  

і детрито-літотамнієві вапняки), які перекриті малопотужними (до 2–3 м) серпулітово-

мікробіалітовими вапняками нижнього сармату. Міоценові породи підстелені пеліто-

морфними вапняками верхнього силуру. Абсолютна висота пасма Городницьких товтр 

не досягає 400 м (г. Гостра могила, 396 м). Поверхня пасма вирівняна, розширюється  

з півночі на південь від 400 до 800 м та знижується до 390–385 м. Пасмо простягається 

майже на 1,5 км і орографічно переривається в районі с. Монастириха, де у рельєфі добре 

виражені балки діагонального простягання, верхів’я яких відокремлює сідловина на 

північний схід від г. Назарова (див. рис. 2). 

Кульмінаційні висоти у північній частині Вікнянського лісництва утворюють уро-

чища широких плоских і шатроподібних вершинних поверхонь товтр з нагромадженням 

брил і уламків вапняків, які вкриті наскельно-степовою рослинністю (Городницькі 

товтри) та грабняками і грабово-кленово-ясеновими лісами й лісовими культурами різ-

ного породного складу на дерново-карбонатних ґрунтах у комплексі з чорноземами ма-

лопотужними (урочища 1-го виду див. рис. 2). Північні й північно-східні ділянки голов-

ного пасма утворюють урочища привершинних схилів зі свіжими дубово-грабовими лі-

сами на темно-сірих ґрунтах (урочища 4-го виду). Тут місцями трапляються карстові 

лійки глибиною до 5–7 м, які в межах розораних поверхонь товтр укриті заростями  

з граба, глоду і терну, а серед заліснених ділянок – грабово-дубово-ясеновими угрупо-

ваннями на сильноскелетних дерново-карбонатних ґрунтах. Привершинні схили 

переходять у прибалкові схили різної крутості (урочища 9–11-го видів). Західні  

і південно-західні схили зовнішнього краю головного товтрового пасма значно коротші, 

проте крутіші, місцями обривисті з масивними вапняковими скелями, вкриті наскельною 

рослинністю, сухими різнотравними кленово-ясеновими і грабово-кленовими лісами та 

лісовими культурами з сосни звичайної і чорної на фрагментарних малопотужних 

дерново-карбонатних ґрунтах (урочища 14–15-го видів на рис. 2). 
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Ландшафтні (під-)урочища: 1 – широкі плоскі й шатроподібні вершинні поверхні товтр куль-

мінаційного рівня з нагромадженням брил вапняків зі свіжими грабняками і грабово-кленово-ясе-

новими лісами та лісовими культурами різного породного складу на дерново-карбонатних ґрунтах 

у комплексі з чорноземами малопотужними; 2 – сідловини з вологуватими грабняками і грабово-

дубово-ясеновими лісами на темно-сірих ґрунтах; 3 – широкі вершинні поверхні високого рівня 

товтр (375–380 м) з поодинокими нагромадженнями уламків вапняків зі свіжими грабняками, кле-

ново-ясеновими лісами та культурами різного породного складу на дерново-карбонатних у ком-

плексі з темно-сірими опідзоленими ґрунтах; 4 – пологі (2–4) привершинні північні й північно-

східні схили зі свіжими дубово-грабовими лісами на темно-сірих опідзолених ґрунтах; 5 – пологі 

привершинні, нахилені на схід схили, вкриті свіжими грабово-дубовими і грабово-дубово-ясено-

вими лісами та лісовими культурами за участю дуба звичайного, клена гостролистого, ясена зви-

чайного, модрини європейської, липи серцелистої на дерново-карбонатних у комплексі з темно-

сірими ґрунтах; 6 – пологі привершинні, нахилені на південний схід схили зі свіжими грабово-

дубовими і грабово-дубово-ясеновими лісами на темно-сірих опідзолених ґрунтах; 7 – пологі при-

вершинні схили західної і південно-західної експозиції зі свіжими грабово-дубовими лісами на 

темно-сірих опідзолених ґрунтах; 8 – пологі привершинні, нахилені на південь схили з свіжими 

грабово-дубовими і грабово-дубово-ясеновими лісами на темно-сірих опідзолених ґрунтах;  

9 – міжбалкові вододільні поверхні з свіжими грабняками і грабово-дубовими лісами на темно-

сірих опідзолених ґрунтах; 10 – слабкоспадисті (3–5) прибалкові схили східних експозицій  

з вологуватими грабово-дубовими лісами і післялісовими луками на темно-сірих опідзолених 

ґрунтах, частково розорані; 11 – спадисті (5–8) прибалкові схили з вологими грабовими і дубово-

грабовими лісами та лісовими культурами з ясена звичайного і дуба звичайного на темно-сірих 

опідзолених глеюватих ґрунтах; 12 – спадисті і сильноспадисті (8–12) прибалкові схили західних 

експозицій зі свіжими грабово-дубовими лісами і післялісовими луками на темно-сірих 

опідзолених ґрунтах; 13 – спадисті і сильно спадисті, відкриті до заходу і північного заходу 

водозбори зі свіжими і сухуватими грабово-дубовими і грабово-кленово-дубовими лісами та 

післялісовими луками на темно-сірих опідзолених ґрунтах; 14 – дуже круті (25–35), місцями 

урвисті схили південно-західних і західних експозицій зовнішнього краю товтрового пасма  

з масивними вапняковими скелями, які вкриті наскельною рослинністю, сухими різнотравними 

кленово-ясеновими і грабово-кленовими лісами та лісовими культурами з сосни звичайної і чорної 

на фрагментарних і малопотужних дерново-карбонатних ґрунтах; 15 – круті (15–25) схили 

північно-західних експозицій зовнішнього краю товтрового пасма з сухими різнотравними 

грабово-кленовими і грабовими лісами на малопотужних дерново-карбонатних ґрунтах; 16 – дуже 

круті, місцями урвисті схили північних і північно-східних експозицій, які вкриті наскельною 

рослинністю, сухими різнотравними грабовими лісами на малопотужних дерново-карбонатних 

ґрунтах; 17 – слабкоспадисті і спадисті підніжжя товтрових пасом і горбів з нагромадженням 

уламків вапняків з лучною, місцями лучно-чагарниковою рослинністю та лісовими культурами  

з сосни чорної на дерново-карбонатних ґрунтах у комплексі з чорноземами звичайними  

і чорноземами малогумусними глибокими, переважно розорані; 18 – скелясті вершинні поверхні 

бічних товтр з тонконого-типчаковою степовою рослинністю в комплексі з крутими схилами, які 

вкриті різнотравно-степовою рослинністю й осередками чагарників (на південних і південно-

західних схилах) і культурами з сосни чорної на малопотужних дерново-карбонатних ґрунтах;  

19 – сідловини між бічними товтрами з різнотравно-степовою рослинністю й осередками 

чагарників на чорноземах звичайних; 20 – невисокі пологовершинні горби (“могилки”) з виходами 

брил вапняків, які вкриті різнотравно-степовою рослинністю й осередками чагарників на 

малопотужних дерново-карбонатних ґрунтах; 21 – широкі хвилясті вододільні поверхні 

загальноподільського (340–350 м) рівня під ріллею і фрагментарно з лучною рослинністю на 

чорноземах опідзолених; 22 – широкі ввігнуті сідловини під ріллею на чорноземах опідзолених; 

23 – широкі хвилясті вододіли з пологими привододільними схилами середнього рівня (320–330 м) 

під ріллею на чорноземах опідзолених; 24 – спадисті і сильноспадисті придолинні схили південно-

західних і західних експозицій з післялісовими луками, частково під ріллею на чорноземах 
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опідзолених середньозмитих; 25 – сильноспадисті водозбори, відкриті до півдня і південного 

заходу з різнотравно-злаковими луками, частково під ріллею, на чорноземах опідзолених 

середньозмитих; 26 – спадисті придолинні схили північних і північно-східних експозицій  

з різнотравно-злаковими луками, частково під ріллею, на чорноземах опідзолених слабкозмитих; 

27 – сильноспадисті водозбори, відкриті до півночі і північного сходу з різнотравно-злаковими 

луками, частково під ріллею, на чорноземах опідзолених слабкозмитих; 28 – спадисті і сильно-

спадисті придолинні схили північно-західної і західної експозиції з різнотравно-злаковими 

луками, частково під ріллею, на чорноземах опідзолених слабкозмитих; 29 – спадисті придолинні 

схили південно-східної експозиції з різнотравно-злаковими луками, частково під ріллею, на чор-

ноземах опідзолених середньосуглинкових, слабкозмитих; 30 – пологі придолинні схили пере-

важно під ріллею, частково під пасовищами на чорноземах глибоких малогумусних і карбонатних; 

31 – спадисті водозбори, відкриті до півночі і північного сходу, вкриті луками, частково під 

ріллею, на темно-сірих опідзолених, місцями слабкозмитих ґрунтах; 32 – спадисті водозбори, від-

криті до півдня, зі свіжими грабово-дубовими лісами і післялісовими луками, частково під ріллею, 

на темно-сірих опідзолених ґрунтах, місцями слабкозмитих; 33 – спадисті водозбори, відкриті до 

сходу зі свіжими грабово-дубовими лісами і післялісовими луками, частково під ріллею, на темно-

сірих опідзолених ґрунтах, місцями слабкозмитих; 34 – спадисті схили східних експозицій, почле-

новані видолинками з темно-сірими опідзоленими слабкозмитими ґрунтами, переважно під 

ріллею; 35 – спадисті придолинні схили північно-східних експозицій з темно-сірими опідзоленими 

слабкозмитими ґрунтами, переважно під ріллею; 36 – спадисті придолинні схили південно-захід-

них експозицій з темно-сірими опідзоленими слабкозмитими ґрунтами, переважно під ріллею;  

37 – спадисті придолинні схили південно-східних експозицій з темно-сірими опідзоленими 

слабкозмитими ґрунтами, переважно під ріллею; 38 – вузькі увігнуті спадисті днища балок  

і видолинків на привододільних схилах з вологими грабняками і луками на темно-сірих намитих 

глеюватих у комплексі з лучними ґрунтах; 39 – широкі пологоспадні днища балок, місцями 

заболочені, з вологими грабово-ясеновими лісами, різнотравними луками й осередками лучно-

болотної рослинності на лучних у комплексі з лучно-болотними ґрунтами; 40 – широкі, місцями 

заболочені днища долин з вологими злаково-різнотравними луками та осередками вербняків на 

лучних і лучно-чорноземних у комплексі з лучно-болотними ґрунтах. 

 

Головне пасмо поновлюється в рельєфі від г. Назарова (403,1 м) до урочища Північне 

Волове. На цьому відтинку для пасма характерна витримана одновисотність (403,1–

400,6–401,4–401,8 м) і ширина вершинної поверхні (250–300–350 м). Пасмо збудоване 

потужною товщею (до 130 м) міоценових порід, покритих у східній частині лесовидними 

суглинками. Міоценові породи закарстовані й залягають на сланцях силуру. Зниження, 

що відокремлює північне пасмо у Вікнянському лісництві від пасма гори Назарової, при-

урочене до локальної зони розривних порушень, які часто розділяють головне пасмо 

Товтр на окремі паралельні пасма [1]. 

Характерними рисами пасма з г. Назарова є дугоподібна форма у плані та зміна про-

стягання з діагонального на субмеридіональний зі збереженням яскраво вираженої аси-

метрії рельєфу. Виположені і нахилені на схід схили вкриті широколистими лісами на 

дерново-карбонатних ґрунтах (урочища 5-го виду), мають вигляд вододільної поверхні, 

яка тільки з наближенням до балки (на південь від с. Монастирихи) переходить у типові 

прибалкові схили (урочища 10–11-го видів). Для західної частини пасма характерні слаб-

коспадисті і спадисті підніжжя товтрових пасом з нагромадженням уламків вапняків, що 

вкриті лучною, лучно-чагарниковою рослинністю та лісовими культурами сосни чорної 

на дерново-карбонатних ґрунтах у комплексі з чорноземами (урочища 17-го виду на 

рис. 2). Ці схили утворились унаслідок паралельного відступання крутого уступу голов-

ного пасма Товтр. 
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Біля с. Красне висота головного пасма зменшується до 396–397 м, його утворюють 

два короткі (до 1 км) і неширокі злегка опуклі пасма зі скельними виходами. Красне є 

єдиним поселенням, розташованим у межах головного пасма Подільських Товтр. Від 

с. Красне головне пасмо в межах Краснянського лісництва простягається суцільним 

масивом до урочища Белітовка. Для пасма характерні неширокі (до 200–300 м) витягнуті 

субмеридіональні вершинні поверхні, його абсолютні висоти змінюється від 375 до 

400 м (г. Лиса, 376,1 м; г. Війтова, 398,4 м), зростаючи у південному напрямі. 

У південній частині заповідника (Краснянське і Городницьке лісництва) головне 

пасмо Товтр, маючи загальне субмеридіональне простягання, розпадається на окремі 

видовжені пасма з широкими (до 500–600 м) вершинними поверхнями та асиметрич-

ними схилами (крутими південно-західними і пологими північно-східними). Абсолютна 

їхня висота становить 390–400 м. Суцільне масивне простягання головного пасма 

поновлюється від г. Бохіт і переривається долиною р. Збруч. Уздовж Збруча головне 

пасмо має округлі, вирівняні і широкі (300–500 м) вершинні поверхні (г. Пуща, 380 м; 

г. Шотарня, 384,3 м; г. Анткова, 403,8 м; г. Соколиха, 410,0 м та ін.). Тут розташована 

найвища вершина заповідника – г. Бохіт, 413,9 м. 

Завдяки масивності і розчленованості рельєфу південна частина заповідника була 

вкрита лісом в агрикультурний час, що сприяло формуванню тут дещо холодніших мік-

рокліматичних умов порівняно з північними ділянками заповідника. Під шатром лісу на 

вершинних поверхнях і схилах нижчих гіпсометричних рівнів, що перекриті лесовими 

суглинками, сформувались сірі опідзолені ґрунти. Меридіональне простягання долини 

Збруча зумовлює зміну ландшафтного рисунка південної частини заповідника. Тут по-

ряд з характерним для всієї території заповідника діагональним простяганням ланд-

шафтних урочищ вагомого значення набуває їхня меридіональна орієнтація (див. рис. 3). 

Найвище гіпсометричне положення в Городницькому лісництві мають плоскі вер-

шини товтр кульмінаційного рівня, вкриті грабняками і кленово-ясеновими лісами на 

дерново-карбонатних ґрунтах (урочища 3-го виду на рис. 3). Над цими урочищами висо-

чіють поодинокі вузькі випуклі вершини Бохота, Соколихи, інших безіменних вершин  

з нагромадженнями вапнякових брил і уламків, що вкриті різнотравними кленово-ясено-

вими лісами на дерново-карбонатних ґрунтах (урочища 1-го виду). Вершини з’єднані 

вузькими скелястими гребенями і ввігнутими сідловинами (відповідно, урочища  

4- і 5-го видів). Привершинні схили, незалежно від експозиції, переважно круті (урочища 

8- і 9-го видів). Уздовж долини Збруча сформувались урочища дуже крутих (25–35) 

прирічкових схилів з грабово-дубовими лісами на сірих сильнозмитих у комплексі  

з дерново-карбонатними ґрунтах (урочища 28–30-го видів), які вирізняються найліпшою 

збереженістю рослинного покриву в межах заповідника. Прирічкові схили відокремлені 

від вершинних поверхонь у верхній частині спадистими (5–8) і сильноспадистими (8–12) 

прямими схилами, що вкриті лісами ясена, граба і клену на сірих ґрунтах (урочища  

7- і 16-го видів). 

Південно-західна частина Городницького лісництва (квартали 40–44 і 47–49) і уро-

чище Гримайлів (квартали 49–50 Вікнянського лісництва) представлені місцевістю хви-

лястих межиріч Гусятинського ландшафту (див. рис. 1). Характерними рисами рель-

єфу цих ділянок є поширення злегка опуклих вершин середнього (320–330 м) і придо-

линного (290–300 м) рівнів у підніжжі Товтрового пасма, які розчленовані розлогими 

балками з тимчасовими потічками, що впадають у р. Гнилу (див. рис. 3). 
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Ландшафтні (під-)урочища: 1 – вузькі вершини кульмінаційного рівня товтр зі скельними 

виходами вапняків та нагромадженнями вапнякових брил, укриті різнотравними сухуватими кле-

ново-ясеновими лісами на малопотужних дерново-карбонатних ґрунтах; 2 – вузькі вершини куль-

мінаційного рівня товтр з нагромадженнями вапнякових брил, укриті лучно-степовими ділянками 

і бирючиново-глодовим рідколіссям у комплексі з культурами сосни звичайної і сосни чорної на 

малопотужних дерново-карбонатних ґрунтах; 3 – плоскі вершини товтр кульмінаційного рівня, 

вкриті свіжими грабняками, кленово-ясеновими і грабово-кленово-ясеновими лісами та лісовими 

культурами різного породного складу на дерново-карбонатних ґрунтах; 4 – вузькі скелясті гребені 

з нагромадженням брил вапняків з сухуватими грабово-кленово-ясеновими лісами на малопотуж-

них дерново-карбонатних ґрунтах; 5 – сідловини з вологуватими грабняками, дубово-грабовими  

і грабово-дубово-ясеновими лісами на дерново-карбонатних ґрунтах; 6 – сідловини зі свіжими 

лучно-степовими ділянками на чорноземах вилугуваних, розорані і під перелогами; 7 – спадис-

ті (5–8) слабкоопуклі привершинні схили східних експозицій зі свіжими кленово-ясеновими 

лісами на дерново-карбонатних ґрунтах; 8 – круті (12–17) привершинні схили західних і південно-

західних експозицій зі свіжими ясеново-дубовими лісами на дерново-карбонатних ґрунтах;  

9 – круті привершинні схили північних і північно-східних експозицій зі свіжими ясеново-

дубовими лісами на дерново-карбонатних ґрунтах; 10 – спадисті випуклі схили північно-західних 

експозицій зі свіжими грабово-дубовими і грабово-ясеново-дубовими лісами на сірих опідзолених 

ґрунтах; 11 – спадисті випуклі схили північно-східних експозицій з вологими грабово-дубовими  

і грабово-кленово-дубовими лісами на сірих опідзолених ґрунтах; 12 – спадисті випуклі схили 

південно-західних експозицій зі свіжими грабово-дубовими і грабово-ясеново-дубовими лісами на 

сірих опідзолених ґрунтах; 13 – слабкоспадисті (3–5) широкі, що спадають на схід, вододіли зі 

свіжими грабово-ясеново-дубовими лісами на сірих опідзолених ґрунтах; 14 – опуклі міжбалкові 

вододільні поверхні зі свіжими грабняками і грабово-дубовими лісами на сірих опідзолених 

ґрунтах; 15 – сильноспадисті (8–12) і крутосхилі, відкриті до сходу і південного сходу водозбори 

з вологими грабняками і грабово-кленово-дубовими лісами на сірих опідзолених ґрунтах;  

16 – сильноспадисті верхні частини схилів східних експозицій зі свіжими грабово-ясеновими  

і грабово-кленовими лісами на сірих опідзолених ґрунтах; 17 – спадисті схили південних 

експозицій зі свіжими грабово-дубовими лісами і фрагментом свіжих бучин на сірих опідзолених 

ґрунтах; 18 – спадисті водозбори, відкриті до південного сходу і півдня, з вологими грабняками  

і грабово-дубовими лісами на сірих опідзолених ґрунтах; 19 – спадисті прибалкові схили північно-

західних експозицій з вологими грабово-дубовими лісами на сірих опідзолених ґрунтах; 20 – спа-

дисті водозбори, відкриті до північного заходу і заходу з вологими грабняками і грабово-дубовими 

лісами на сірих опідзолених ґрунтах; 21 – пологі підніжжя товтрових пасом і горбів, укриті сві-

жими грабняками і грабово-дубовими лісами та лісовими культурами різного породного складу  

з перевагою дуба звичайного на сірих опідзолених ґрунтах; 22 – широкі хвилясті поверхні серед-

нього вододільного (320-330 м) рівня зі свіжими грабово-дубовими лісами і культурами різного 

породного складу на сірих опідзолених ґрунтах; 23 – вершинні поверхні у підніжжі товтрових па-

сом, укриті свіжими грабовими, дубово-грабовими, дубово-грабово-кленовими лісами на сірих 

опідзолених ґрунтах, частково під пасовищами; 24 – сідловини у підніжжі товтрових пасом, укриті 

вологуватими грабняками на сірих глеюватих ґрунтах; 25 – пологі (3–6) схили різних експозицій 

у підніжжі товтрових пасом, розчленовані балками, укриті свіжими грабовими, дубово-грабовими 

лісами, лісовими культурами зі значною участю ясена звичайного на сірих опідзолених ґрунтах; 

26 – спадисті схили долин і балок, укриті вологими грабовими і чорновільховими лісами та лісо-

вими культурами з сосни звичайної, ясена звичайного і дуба звичайного на сірих глеюватих ґрун-

тах; 27 – спадисті і круті прирічкові схили південно-західних експозицій зі слабковираженими 

майданчиками низьких надзаплавних терас, розчленовані короткими схиловими ярами і вибал-

ками, укриті луками на темно-сірих опідзолених ґрунтах, під забудовою і сільсьгосподарськими 

угіддями; 28 – дуже круті (25–35), місцями урвисті прирічкові схили східних експозицій з воло-

гими грабово-дубовими і грабово-ясеново-дубовими лісами на сірих сильнозмитих у комплексі  
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з дерново-карбонатними ґрунтах; 29 – дуже круті, місцями урвисті прирічкові схили північно-схід-

них експозицій з вологими грабово-дубовими і грабово-ясеново-дубовими лісами на сірих силь-

нозмитих у комплексі з дерново-карбонатними ґрунтах; 30 – дуже круті, місцями урвисті приріч-

кові схили південних і південно-західних експозицій з вологими грабово-дубовими і грабово-

ясеново-дубовими лісами на сірих сильнозмитих у комплексі з дерново-карбонатними ґрунтах;  

31 – вузькі пологоспадні (4–6) днища балок і видолинків на привододільних схилах, укриті 

вологими грабняками і лісовими культурами різного породного складу на сірих намитих 

глеюватих ґрунтах; 32 – широкі спадисті (6–9) днища балок, місцями ускладнені ступінчастими 

донними ярами, укриті грабняками і вільшняками та лісовими культурами різного породного 

складу на лучних ґрунтах у комплексі з лучно-болотними і болотними ґрунтами; 33 – горб-

останець зі скельними виходами вапняків, вкритий свіжими грабово-кленовими лісами на 

малопотужних дерново-карбонатних ґрунтах; 34 – спадисті і круті прирічкові схили різних 

експозицій, укриті вологими грабово-дубовими, грабово-ясеновими лісами на сірих опідзолених 

ґрунтах; 35 – плоскі і злегка випуклі нахилені поверхні надзаплавної тераси середнього рівня (тре-

тьої), укритої свіжими грабово-дубовими лісами на сірих опідзолених важкосуглинкових ґрунтах; 

36 – плоскі злегка нахилені поверхні надзаплавних терас низького рівня (першої–другої), укритих 

вологими грабово-дубовими лісами на сірих опідзолених ґрунтах; 37 – широкі слабконахилені (1–2) 

поверхні заплавної тераси, місцями ускладнені старичними зниженнями і конусами винесення 

балок, укриті злаково-різнотравними луками та осередками вільшняків і вербняків на лучних  

і лучно-чорноземних ґрунтах у комплексі з лучно-болотними і болотними ґрунтами. 

 

Місцевість хвилястих межиріч, складена потужною товщею лесових суглинків  

з дубово-грабовими лісами на сірих опідзолених ґрунтах. Місцевість є типовою для 

ландшафтів Поділля та підвищує регіональну ландшафтну репрезентативність 

заповідника. 

Місцевість хвилястих межиріч представлена поєднанням опуклих вершинних повер-

хонь, відокремлених увігнутими сідловинами (урочища 23- і 24-го видів на рис. 3), які  

у вигляді сходинок знижуються до долини р. Гнилої. Вершинні поверхні відокремлюють 

від долини Гнилої і широких днищ балок пологі випуклі схили, які з наближенням до 

балок переходять у ввігнуті спадисті схили (відповідно, урочища 25- і 26-го видів  

на рис. 3). Завдяки сприятливим умовам рельєфу ця ділянка заповідника вирізняється 

значною трансформацією корінних грабово-дубових лісів унаслідок лісогосподарської 

діяльності до створення заповідника та домінуванням похідних грабняків і лісових 

культур різного породного складу, що зростають на сірих опідзолених суглинкових 

ґрунтах. 

Типовими для всієї території заповідника є урочища днищ балок, що спрямовані до 

долин річок Гнилої і Збруч. Виділяють два види урочищ: 1) вузькі злегка увігнуті 

пологоспадні (4–6) днища балок і видолинків (урочища 38-го виду на рис. 2, урочища 

31-го виду на рис. 3,); 2) широкі спадисті (6–9) днища балок, місцями ускладнені сту-

пінчатими донними ярами (урочища 39-го виду на рис. 2, урочища 32-го виду на рис. 3). 

Крайні західні й північно-західні ділянки Вікнянського лісництва заповідника пред-

ставлені місцевістю групових та ізольованих бічних товтр, які збудовані серпуліто-

мікробіалітовими вапняками нижнього сармату з включеннями молюсків роду Musculus 

і Obsoletiforma. Виділяються три конусоподібної форми бічні товтри з відслоненнями 

рифових вапняків біля сіл Городниця і Остап’є з вершинами г. Білий Камінь (350,3 м)  

і Дзюрава Скеля (366,8 м), а також відособлена товтра біля с. Вікно з вершиною г. Гостра 

Скеля (355,3 м). Місцевість утворюють три види урочищ (урочища 18–20-го видів на 

рис. 2). Опуклі скелясті вершини бічних товтр укриті тонконого-типчаковою, а схили – 
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різнотравно-степовою рослинністю й осередками чагарників на малопотужних дерново-

карбонатних ґрунтах. 

Урочища “власне товтр” і “могилок” контрастно виділяються на тлі плоских пологих 

придолинних схилів з чорноземами глибокими малогумусними і карбонатними, які 

переважно розорані, а більш перезволожені ділянки зайняті пасовищами (урочища  

30-го виду). Урочища 24-, 26-, 30-, 39- і 40-го видів утворюють ділянки місцевості роз-

логих міжрифових рівнин, які виникли на місці відмерлих лагун, що існували між 

ізольованими групами рифів [2, 3]. Пізніше лагуни перетворились в озера, слідами яких 

є шарувата товща зеленкувато-сірих мергелистих глин нижнього сармату, що перекриті 

четвертинними відкладами: в’язкою бурою глиною і щільними бурувато-жовтими 

суглинками [1], на яких під дією буйної трав’яної рослинності утворились глибокі 

малогумусні чорноземи. У межах місцевості в околицях с. Вікно можна спостерігати 

унікальні карстові озера-вікнини, які утворились у детрито-літотамнієвих вапняках 

верхнього баденію. 

Місцевість вузьких днищ річкових долин формують урочища заплавної та вищих 

терас, розділені спадистими, крутими і місцями дуже крутими уступами, що простяга-

ються вздовж течій річок Збруч та Гнилої. У межах заповідника найповніше представ-

лені урочища заплавної тераси (висота над урізом води – 2,0–2,5 м) та її уступу до вищих 

терас. Вирівняні ділянки вищих терас – першої (10–15-метрової), другої (20–30-метро-

вої), третьої (40–50-метрової) та четвертої (60–70-метрової) – представлені фрагмен-

тарно здебільшого в долині Збруча. Алювій високих терас перекритий лесовими 

суглинками, їхні поверхні переважно під ріллею. 

У заповіднику комплекс річково-долинних урочищ найліпше представлений у пів-

денно-східній частині Городницького лісництва, де простежено фрагменти першої, дру-

гої і третьої терас та заплавна тераса (урочища 35–37-го видів на рис. 3). Ділянки першої 

надзаплавної тераси виділяються в урочищах Луканський ліс і Кокошинський ліс (від-

повідно, квартали 50, 51 та 52–54 Вікнянського лісництва). Найпоширенішими урочи-

щами є широкі слабконахилені (1–2) поверхні заплавної тераси, вкриті злаково-різно-

травними луками й осередками вільшняків і вербняків на лучних у комплексі з лучно-

болотними і болотними ґрунтах (урочища 37-го виду на рис. 3). Польове ландшафтне 

знімання дало змогу визначити особливості висотної диференціації (ярусності) у ланд-

шафтній будові Медоборського та прилеглих ділянок Лановецького та Гусятинського 

ландшафтів у межах заповідника “Медобори”. Висотна ландшафтна диференціація про-

стежується у певних гіпсометричних рівнях розташування урочищ у межах Товтрового 

пасма, які зумовлені умовами його формування та подальшої денудації. 

Кульмінаційний рівень (390–400 м) утворюють урочища широких (200–500 м) вер-

шинних поверхонь діагонального простягання завдовжки кілька кілометрів (урочища  

1-го виду на рис. 2 та 3–6-го видів на рис. 3). Витримана одновисотність вершин голов-

ного Товтрового пасма є характерною рисою рельєфу північної і центральної частин По-

дільських Товтр. Одні дослідники її походження пояснюють особливостями доконти-

нентального формування Товтрового пасма, а саме: у разі досягнення рифовим пасмом 

водної поверхні ріст рифового тіла відбувався в ширину, що забезпечило утворення 

горизонтального майданчика [1]. Інші дослідники утворення цієї поверхні пов’язують  

з денудацією головного пасма впродовж пліоцену [2]. 

Для урочищ кульмінаційного рівня характерні вапнякові скелі заввишки 10–20 м, що 

приурочені до привершинних схилів південно-західної, західної і східної експозицій. 
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Скелі на південно-західних і західних схилах пов’язані з приуроченістю Товтрового 

пасма до зони Збаразького розлому, що визначив утворення структурно-денудаційного 

уступу. Скельні виходи на схилах східної експозиції приурочені до долини р. Збруч. 

Високий вододільний рівень (375–380 м) утворюють урочища опуклих неширо-

ких (до 200 м) вододільних поверхонь головного пасма (урочища 3-го виду на рис. 2). 

Вершини ускладнені виходами вапняків потужністю від 0,2–0,5 до 4,0–5,0 м, які 

розташовані або окремими групами (гори Лиса, Шотарня, Кольда та ін.) або повсюдно 

виходять на поверхню (урочища Північне і Південне Волове, гребені в пасмі Круглої 

гірки). Характер виходів вапняків пояснюють тим, що риф у цій частині не досягав 

поверхні моря і не розростався в ширину. У пліоцені ці поверхні були законсервовані 

пухкими морськими відкладами і збереглися в первісному вигляді.  

Для кульмінаційного і вододільного рівнів головного пасма Товтр характерний роз-

виток карстових процесів завдяки приповерхневому заляганню вапняків. Великі (діа-

метром до 10–15 м) лійки поширені на вершинній поверхні пасма серед сільськогоспо-

дарських угідь за межами заповідника. Невеликі задерновані блюдцеподібні лійки (діа-

метром до 3 м і глибиною до 0,5–0,7 м) простежено в урочищі Північне Волове Вік-

нянського лісництва. У місцях скельних виходів вапняків (Городницькі товтри, 

Франкові скелі, урочища Північне і Південне Волове, г. Бохіт та ін.) характерними  

є карстові мікро- та наноформи рельєфу – численні ніздрюваті каррові зниження, кишені, 

які утворилися внаслідок вилуговування цементу, яким скріплювались рифові 

організми. Підземні форми карсту в заповіднику також є рідкісним явищем. Відомі 

тільки дві печери в межах головного пасма – Перлина і Христина. Ліпше досліджена 

печера Перлина (колодязь глибиною близько 12 м) неподалік с. Крутилів. 

Високий схиловий рівень (340–360 м) представлений майданчиками на схилах голов-

ного пасма, утворення яких пояснюють відмінною стійкістю різних за літологією вапня-

кових порід до денудації. Зазначимо, що з цієї висоти починається крутий структурно-

денудаційний уступ на південно-західних схилах головного пасма. Цей рівень за висотним 

розташуванням співвідноситься з урочищами широких хвилястих вододілів загально-

подільського (340–350–360 м) рівня (урочища 21-го виду на рис. 2 та 22-го виду на рис. 3). 

Поза межами головного пасма Товтр виділяють ще два рівні вододільних урочищ: 

середній вододільний рівень, 320–330 і придолинний рівень, 290–300 м (урочища  

23-го виду на рис. 3). Комплекс вододільних урочищ різного гіпсометричного рівня 

відокремлений від днищ балок та прилеглих до Товтр ділянок Гусятинського і Лано-

вецького ландшафтів урочищами схилів різної крутості і гіпсометричного положення. 

Практично в усіх схилових природних комплексах головного пасма і бічних товтр 

поширений площинний змив, особливо на привододільних випуклих схилах. 

Рівень бічних Товтр утворюють загострені гребені та горби зі скельними виходами 

вапняків, що поширені на захід від головного пасма в межах заповідника. Виділяють 

бічні товтри висотою 325–330 та 350–360 м, які піднімаються над прилеглими територі-

ями на 30–40 м. Утворились бічні товтри у верхньосарматський час, коли наростання 

серпулево-моховаткових споруд на баденські літотамнієві рифи не мало форми пра-

вильно витягнутих валів, а набувало форми групових побудов. Ці побудови утворили 

скелясті горби на вершинах окремих пасом або по їхніх боках [6]. Бічні товтри 

М. Барбот-де-Марні (1872) і В. Ласкарєв (1914) називали атолами [7]. 

Аналіз ландшафтної будови території ПЗ “Медобори” дає змогу виділити низку 

регіональних (властивих усім Товтрам) і локальних (характерних для території 
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заповідника) рис товтрових ландшафтів. До регіональних рис зачисляють таке: 

1) висотну диференціацію ландшафтних місцевостей; 2) у заповіднику представлені 

ландшафтні місцевості масивного головного пасма та відособлених бічних товтр; 3) у 

межах головного пасма Товтр яскраво виражена асиметрія рельєфу: урочища схилів 

південно-західної і західної експозиції – круті, а північно-східної – пологі; 4) вододільна 

поверхня головного пасма має вирівняність й витриману одновисотність; 5) зміна 

ландшафтного рисунка з діагонального на субмеридіональний у місцях перетину 

Товтрового пасма річковими долинами; 6) збільшення крутості поверхні схилових 

урочищ уздовж річкових долин. 

Локальні особливості ландшафтної будови заповідника такі: 1) наявність трьох гіп-

сометричних вершинних рівнів у межах головного пасма (кульмінаційного – 390–400 м, 

високого вододільного – 375–380, високого схилового – 340–360 м) та трьох вершинних 

рівнів на ділянках, прилеглих до Товтр (загальноподільського – 340–360 м, середнього 

вододільного – 320–330, придолинного – 290–300 м), які є проявом висотної диференці-

ації ландшафтів, характерної для Поділля; 2) монолітність місцевості головного пасма 

Товтр простежується тільки в північній частині заповідника (Вікнянське лісництво),  

у південній головне пасмо розпадається на декілька пасом; 3) місцевість бічних товтр 

наявна тільки в північно-західній частині заповідника в околицях с. Вікно, де виді-

ляються урочища “власне товтр” і “могилок”; 4) у південній частині заповідника на 

вершинних поверхнях і схилах нижчих гіпсометричних рівнів поширені сірі опідзолені 

середньосуглинкові ґрунти, на відміну від північної частини заповідника, де фоновими 

є темно-сірі опідзолені в комплексі з чорноземами опідзоленими; 5) для заповідника 

характерна значна трансформованість лісів на вододілах головного пасма Товтр та 

прилеглих хвилястих ділянках Гусятинського і Лановецького ландшафтів. Порівняно 

слабкозмінені лісові угруповання простежено тільки на крутих схилах південно-

західного уступу пасма, на дуже крутих схилах уздовж річки Збруч та на вершинах-

останцях кульмінаційного рівня. 
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Tovtry is a complex of fossil reef Miocene buildings that creates one of the most picturesque scenery 

of the surrounding plains of Podillya region. Tovtry zone consists of main ridge (the late Baden barrier 

reef), isolated Tovtry hills (the late Baden bioherms, located east of the ridge), isolated tovtry (the early 

Sarmat bioherms, located west of the main ridge), the territories of the former channels, lagoons and 

passes between certain reef masses, the part of which is occupied with the modern rivers. These geological 
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and geomorphological elements are the basis of the definition of Podillian Tovtry landscapes areas, and 

their combination is the basis of the individual landscapes. 

The great contribution to the study of Tovtry landscapes was made by K. Herenchuk (1949, 1979, 1980), 

who identified the main types of localities and individual landscapes. In addition to his distinguished 

achievements, the researches done by M. Chyzhov (1963), T. Kovalyshyn and I. Kaplun (1998), 

P. Shtoyko (2000), K. Moskalyuk (2011) and others could be mentioned. In Tovtry there are four 

landscapes: Mylno, Zbarazh, Medobory (Krasna) and Tovtry (Kamianets-Podilskyi). Natural Reserve 

“Medobory” (9 516.7 hectares) is located in the central part of Tovtry, mainly in Medobory landscape. 

The landscape map of nature reserve, covering the surrounding area, at a scale of 1: 25,000 has been 

done. Six landscaped areas and more than 70 kinds of tracts have been identified. The largest area is the 

area of elongated summit plains of main Tovtry ridge rocky hills, covered by beech hornbeam-oak forests 

on humus-carbonate soils. The territory with the buried reef formations, overlained by loess-like loams, 

with hornbeam-oak forests on humus-carbonate soils in combination with grey forest soils occupies large 

area. The area of grouped and isolated side tovtry, covered by rock and meadow-steppe vegetation, shrubs 

on humus-carbonate soils are fragmentary represented in the natural reserve. Outside the territory of 

natural reserve, there are areas of the extensive plains with chernozems. They were covered by meadow 

vegetation in the past and now they are the agricultural lands. 

Some areas of the reserve are covered by wavy interfluves of Husiatyn and Lanivtsi landscape, which 

are typical for stratal-tiered landscapes of Podillya. Wavy watersheds, composed of thick strata of loess 

loam, are mainly covered by hornbeam forests in place of oak on grey forest soils and podzolic chernozem. 

Along Zbruch and Gnyla the area of narrow river valleys with wide floodplains and low terraces fragments 

are very common. Floodplain is covered by grass-forb meadows, with alder and osier bed centres on 

meadow and meadow soils. 

The regional and local features of the landscape structure of the reserve have been defined. Enough 

representation of the main types of Tovtry areas, their altitude differentiation (landscape layering) and 

monolithic areas of Tovtry main ridge are the most important. 

Key words: Podillian Tovtry, main ridge, side tovtry hills, nature reserve “Medobory”, area of 

landscape. 



ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50. С. 84–90. 
Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2016. Issue 50. P. 84–90. 

 

_____________________ 

© Волошин П., 2016 

УДК 711.168 

 

АНАЛІЗ ПРИЧИН ПЕРЕЗВОЛОЖЕННЯ ТА СОЛЬОВОГО РУЙНУВАННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПАЛАЦУ БАНДІНЕЛЛІ У ЛЬВОВІ 
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вул. М. Грушевського, 4, 79005, м. Львів, Україна 

 
Наведено результати комплексного вивчення геологічного середовища та стану конструк-

тивних елементів пам’ятки. На будівельному камені заглиблених приміщень виявлено низку 

техногенних мінералів: тенардит, гіпс, левеїт, вантгофіт, мірабіліт. Провідну роль серед них 

відіграє тенардит. 

З’ясовано, що розвиток процесів мінералоутворення зумовлений сприятливими для техно-

генного нагромадження вод геологічними умовами, специфіка яких полягає в заляганні на глибині 

закладання фундаментів водотривких мергелистих глин, а також незадовільним функціонуванням 

систем водовідведення та водопостачання, що призводить до перезволоження ґрунтової товщі, 

прилеглої до фундаментів, та формування техногенного водоносного горизонту. 

За сприятливих фізико-хімічних умов із вод, збагачених іонами натрію, кальцію і сульфатів, 

відбувається кристалізація низки натрієвмісних техногенних мінералів. На можливість їхньої 

кристалізації впливає не лише наявність водного розчину, збагаченого сульфатами натрію, а й тем-

пература і вологість повітря. Зміни мікрокліматичних умов у підвальних приміщеннях палацу 

тісно пов’язані з сезонними коливаннями кліматичних умов міста і мікроклімату приміщень. 

Протягом опалювального сезону температура повітря в приміщеннях доволі висока, а відносна 

вологість низька. Це сприяє кристалізації тенардиту. Натомість у весняно-літній та літньо-осінній 

періоди збільшується відносна вологість і знижується температура, за яких утворюється мірабіліт. 

Активний розвиток процесів техногенного мінералоутворення призводить до руйнування 

будівельного каменю огороджувальних конструкцій палацу, що зумовлює потребу вжиття 

запобіжних заходів. Головними з них є влаштування вертикальної гідроізоляції або кільцевого 

дренажу. 

Ключові слова: пам’ятка архітектури, техногенне підтоплення, техногенні мінерали, 

будівельний камінь. 

 

Серед багатьох чинників, які забезпечують стійкість і функціональну придатність 

нерухомих пам’яток архітектури, є будова, склад і властивості геологічного середовища, 

яке утворює з ними єдину складну природно-технічну систему. 

Зміни, що відбуваються в геологічному середовищі під впливом природних і техно-

генних чинників, неодмінно відображаються на їхній технічній складовій. 

Проблеми ушкодження та руйнування пам’яток архітектури досліджені багатьма віт-

чизняними та зарубіжними фахівцями і висвітлені в численних публікаціях [1–4, 6, 7 та ін.]. 

Польові обстеження багатьох пам’яток архітектури в історичній частині Львова 

засвідчили значні за масштабами ушкодження їхніх підземних і надземних конструкцій. 

Провідну роль серед них відіграє перезволоження та сольове руйнування. 

До пам’яток архітектури, уражених цими процесами, належить відомий у Львові, 

занесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, палац Бандінеллі, розташований 

в історичному ареалі міста на пл. Ринок, 2. Будівля палацу тривалий час перебувала  
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в аварійному стані. Після проведення масштабних реставраційних робіт палац повністю 

відновлено. У його підвальних приміщеннях 2006 р. розміщено експозицію музею скла. 

Суттєве погіршення екологічного стану приміщень музею, зумовлене перезволо-

женням стін та сольовим руйнуванням будівельних конструкцій, поставило на порядок 

денний питання щодо з’ясування причин розвитку цих небезпечних процесів. 

Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання: 

- вивчення просторових закономірностей розвитку руйнівних процесів; 

- аналіз інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов району розташування палацу; 

- визначення ступеня зволоженості ґрунтів, що прилягають до фундаментів; 

- вивчення хімічного складу ґрунтових вод; 

- визначення мінерального складу новоутворених солей; 

- з’ясування причин розвитку процесів техногенного мінералоутворення. 

У процесі досліджень виконано детальне обстеження підвальних приміщень палацу, 

що дало змогу отримати інформацію про просторові закономірності поширення 

перезволожених і засолених ділянок та його інтенсивність.  

За результатами обстеження виявлено три основні ареали зволоження та засолення. 

Найбільші з них розташовані в крайній північно-західній та північно-східній частинах 

будівлі на стінах, що прилягають до вул. Ставропігійської. Тут зафіксовано масштабне 

руйнування тиньку, значні за площею висоли. Висоли – це скупчення борошноподібних, 

голчастих і волосяних кристалів техногенних мінералів, які утворюють на стінах агре-

гати (рис. 1). Розміри ушкоджених ділянок перевищують декілька квадратних метрів. 
 

  
 

Рис. 1. Висоли на стінах палацу Бандінеллі 

Fig. 1. Efflorescence on walls of Bandinelli Palace 
 

Дещо менші за площею ділянки перезволоження виявлено з правого боку від входу 

до музею. Фрагментарно вони трапляються також на внутрішній (з боку будинку на 

пл. Ринок, 3) стіні. Тут перезволоження виявляється, головно, у вигляді відшарування 

тиньку, подекуди є незначні висоли. На підлозі слідів перезволоження нема. 

За даними рентгеноструктурного аналізу новоутворені мінерали представлені, 

головно, сульфатами натрію і кальцію з різною кількістю молекул води (див. рис. 2). 

Провідну роль серед них відіграє безводний сульфат натрію – тенардит. 

У технічному приямку, розташованому в північній чаcтині підвалу виявлено воду. 

Товщина її шару на час обстеження становила 0,2 м. Повне її вичерпування та 

спостереження за відновленням рівня засвідчило, що вона потрапляє у приямок з боку 
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вул. Ставропігійської по траншеї, у якій закладено каналізаційний колектор. Результати 

хімічного аналізу води наведено в таблиці. 
 

Хімічний склад вод техногенного водоносного горизонту 
 

Катіони мг/дм3 мг-екв/дм3 Аніони мг/дм3 мг-екв/дм3 

Натрій і калій  158,36 5,48 Хлор-іон 85,09 2,40 

Кальцій 52,10 2,60 Сульфат-іон 231,03 4,81 

Магній 63,19 5,20 Гідрокарбонат-іон 366,10 6,00 

 

Вода прозора, не має запаху, вміщує значну кількість натрію, калію, сульфатів та 

гідрокарбонатів, характерних для техногенних вод. Загальна мінералізація становить 

955,9 мг/дм3. Концентрація водневих іонів (РН) – 7,8.  

Шар води товщиною 10 см виявлено також у поглинальному колодязі, влаштованому 

на сходовій клітині при вході до музею. Це, по суті, атмосферна вода, яка потрапляє до 

колодязя з тротуару через зруйнований вапняковий поріг, влаштований при вході. 

Постійна її наявність у колодязі також сприяє проникненню вологи у підвальне 

приміщення палацу. Аналогічну роль, на наш погляд, відіграє і наповнений водою 

дощоприймальний колодязь, розташований на вул. Ставропігійській біля північно-

західного кута палацу. 
 

 
Рис. 2. Мінеральний склад висолів на поверхні фундаменту палацу Бандінеллі  

за даними рентгеноструктурного аналізу: Q – кварц (SiO2), T – тенардит (Na2SO4),  

Са – кальцит (CaCO3), Gp – гіпс (CaSO4×H2O) 

Fig. 2. Mineral composition of efflorescence on the fundament surface of Bandinelli Palace  

by the X-ray structure analysis data 
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Для з’ясування можливості впливу на стан будівельних конструкцій палацу ґрунтових 

вод зібрано й опрацьовано дані з буріння свердловин, розташованих на пл. Ринок, 1, 

пл. Ринок, 26, 27, вул. І. Федорова (біля Домініканського собору), вул. І. Федорова, 25, 

вул. Друкарській, 9, у житловому кварталі, обмеженому вулицями Шевською, Театраль-

ною, Краківською, Каплиці Боїмів, а також матеріалів досліджень для реставрації палацу 

Бандінеллі. 

Дані буріння свердловин на вул. Ставропігійській та прилеглих до неї ділянках 

засвідчили, що в геологічній будові досліджуваного району є досить потужний шар 

техногенних ґрунтів (3–4 м), які безпосередньо залягають на мергелях верхньої крейди. 

Техногенні ґрунти – це специфічний природно-антропогенний композит, надзвичайно 

строкатий за складом і будовою. У їхньому літологічному складі переважають суглинки 

і супіски. Вони вміщують велику кількість будівельного і побутового сміття та 

промислових відходів. За даними водних витяжок, техногенні ґрунти мають високий 

вміст калію, натрію, сульфатів та хлоридів [2]. 

Незважаючи на сприятливі геологічні умови, у жодній зі свердловин природні 

ґрунтові води не виявлені. Води крейдового водоносного горизонту залягають на 

глибині понад 10 м. У моніторинговій свердловині, розташованій на вул. І. Федоро-

ва (навпроти Домініканського собору), вони залягають на глибині 11,5 м. 

Отже, однозначно можна стверджувати, що природні ґрунтові води на ділянці 

розташування палацу не можуть бути причиною перезволоження будівельних 

конструкцій. 

Водночас у багатьох гірничих виробках досліджуваного району зафіксовано 

техногенний водоносний горизонт, який формується над мергелистими глинами. Його 

утворення зумовлене незадовільним функціонуванням систем водовідведення та 

водопостачання. Цей водоносний горизонт, зокрема, виявлено під фундаментами 

Ратуші, житлових будинків на пл. Ринок, 26 та 27, у моніторинговій свердловині 

поблизу Домініканського собору, в археологічному розкопі на вул. І. Федорова, 25. Він 

сформований над мергелистими глинами, які відіграють роль водотривкого шару. 

Водовмісними породами є ґрунти культурного шару, що залягають на мергелистих 

глинах. Потужність водоносного горизонту не перевищує, головно, 0,3–0,5 м. 

У свердловинах, пробурених для розробки проекту реставрації палацу на 

вул. Ставропігійській та пл. Ринок до глибини 8 м, природний водоносний горизонт не 

виявлено. Натомість у двох шурфах із дев’яти пройдених виявлено техногенний 

водоносний горизонт потужністю 0,2–0,4 м. Два шурфи, що відкрили воду, розташовані 

біля стіни з боку вул. Ставропігійської, два – усередині будівлі поблизу каналізаційного 

колектора, що відводить атмосферні води від дощоприймального колодязя, розміщеного 

у дворі будинку № 3 на пл. Ринок. Таке спорадичне поширення вод, залягання їх у ґрун-

тах культурного шару однозначно свідчить про їхнє техногенне походження. 

У місцях наявності цього водоносного горизонту техногенні ґрунти мають підвищену 

вологість. 

Аналіз проб ґрунтів, відібраних зі свердловини, пробуреної біля стіни північно-

західного кута палацу, також виявив їхню високу природну вологість, яка сягає 25 %  

і суттєво зростає з наближенням до покрівлі мергелистих глин. 

Перевірка стану дощоприймальних колодязів, розташованих на вул. Ставропі-

гійській засвідчила їхній незадовільний стан. Зокрема, колодязь на розі пл. Ринок  

і вул. Ставропігійської (біля північно-західного кута палацу) наповнений водою, тобто 
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він практично не функціонує, а вода з нього потрапляє у ґрунтовий масив. Аналогічний 

стан і колодязя, розташованого біля входу в аптеку (з протилежного боку вул. Ставро-

пігійської). 

Заглиблені приміщення аптеки також сильно перезволожені, простежується й актив-

не сольове руйнування будівельного каменю. Це є ознакою наявності техногенного дже-

рела надходження вологи з вул. Ставропігійської. 

Проведені дослідження дають підставу стверджувати, що перезволоження й активне 

сольове руйнування заглиблених будівельних конструкцій палацу Бандінеллі спричи-

нене комплексом чинників, зокрема: 

– сприятливими для техногенного нагромадження вод геологічними умовами, 

специфіка яких полягає в заляганні на глибині закладання фундаментів мергелистих 

глин, які відіграють роль водотривкого шару; 

– незадовільним функціонуванням систем водовідведення та водопостачання  

в районі розташування палацу, яке супроводжується витоками води з водоносних 

інженерних мереж, формуванням техногенного водоносного горизонту, насиченням 

вологою ґрунтової товщі, що прилягає до фундаментів. 

Вода з поверхні водоносного горизонту та насичених вологою ґрунтів без 

горизонтальної і вертикальної гідроізоляції під впливом капілярних сил проникає  

в будівельні конструкції та перезволожує їх. За сприятливих фізико-хімічних умов із вод, 

збагачених іонами натрію, кальцію і сульфатів, утворюється низка техногенних 

мінералів: тенардиту, гіпсу, вантгофіту, левеїту та мірабіліту. Унаслідок виникнення 

кристалізаційного та гідратаційного тиску відбувається активне руйнування будівель-

ного каменю. На можливість кристалізації тенардиту і мірабіліту впливає не лише 

наявність водного розчину, збагаченого сульфатами натрію, а й температура і вологість 

повітря [5]. За умов низької відносної вологості повітря і підвищеної температури 

кристалізується, головно, тенардит, і навпаки, висока вологість повітря і низька тем-

пература сприяють утворенню мірабіліту. Зміни мікрокліматичних умов у підвальних 

приміщеннях палацу тісно пов’язані з сезонними змінами кліматичних умов міста  

і мікроклімату приміщень. Протягом опалювального сезону температура повітря в при-

міщеннях доволі висока, а відносна вологість низька, що сприяє кристалізації тенардиту. 

Натомість у весняно-літній та літньо-осінній періоди збільшується відносна вологість  

і знижується температура, за яких утворюється мірабіліт. 

Активний розвиток процесів техногенного мінералоутворення призводить до 

руйнування будівельного каменю огороджувальних конструкцій палацу, тому потрібне 

вжиття запобіжних заходів. Головними з них є влаштування вертикальної гідроізоляції 

або кільцевого дренажу. Крім того доцільно провести ревізію водоносних мереж та їхній 

ремонт. Необхідно також організувати моніторинг за розвитком процесів техногенного 

мінералоутворення. 
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THE ANALYSIS OF CAUSES OF WATERLOGGING AND SALT DESTRUCTION 

OF BANDINELLI PALACE BUILDING CONSTRUCTIONS IN LVIV 
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In the article, the results of the complex study of geological environment and the status  

of the structural elements of monument are presented. A number of man-made minerals, in particular 

thenardite, gypsum, leveyit, vanthofit, mirabilite, is detected on the building stones of deepened rooms. 

Thenardite plays a leading role among them. 

It was established that the development of minerals is driven by the geological conditions which are 

conducive to the technological accumulation of water. Their specificity lies in the depth occurrence of the 

foundations of waterproof marl clay and unsatisfactory functioning of drainage and water supply systems, 

that leads to waterlogging of soil thickness, adjacent to foundation, and formation of technogenic aquifer 

layer. 

Under the favourable physical and chemical conditions a crystallization of sodium man-made 

minerals is taking place from the water enriched with ions of sodium, calcium and sulfate. Not only  

the presence of an aqueous solution of enriched sodium sulphate affects the possibility of their 

crystallization, but also temperature and humidity. Changes of micro-climatic conditions in basement of 

the palace are closely related to seasonal variations in town climate and microclimate of lodging. During 

heating season indoor air temperature is quite high and the relative humidity is low. It promotes thenardite 

crystallization. Instead, in spring-summer and summer-autumn period the relative humidity increases and 

the temperature decreases, when mirabilite is forming. 

Active development of technological processes leads to the destruction of mineral building stone in 

Palace walling constructions that build the need to take actions. Placement of vertical waterproofing or 

drainage ring is above all. 

Key words: architectural monument, technogenic flooding, technogenic minerals, building stone. 
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ВАЛОВИЙ ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТЕМНО-СІРИХ ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТІВ 

МАЛОГО ПОЛІССЯ І ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЯ  

В ПРОЦЕСІ АНТРОПОГЕНЕЗИ 
 

Володимир Гаськевич 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, 79007, м. Львів, Україна 

 
Темно-сірі опідзолені ґрунти (Phaeozems Albic (PHad), WRB, 1998) є типовими для природного 

району Пасмове Побужжя фізико-географічної області Малого Полісся. Вивчення трансформації 

валового хімічного складу темно-сірих опідзолених ґрунтів Малого Полісся внаслідок ерозійних 

процесів проведено вперше, що підтверджує актуальність досліджень. 

У ході вивчення валового хімічного складу темно-сірих опідзолених ґрунтів використано 

загальноприйняті методики досліджень. Результати досліджень опрацьовані згідно з методикою 

Є. Аринушкіної та Н. Мякіної. 

За результатами досліджень, по всіх генетичних горизонтах ґрунтів переважає SiO2. Його вміст 

у гумусово-акумулятивному горизонті Не становить 82,06 % від маси прожареного ґрунту, 

зменшуючись до 74,45 % у ґрунтотворній породі. Рівномірний розподіл кремнезему по профілю 

ґрунтів свідчить про слабкий розвиток підзолистого процесу ґрунтоутворення. Серед 

півтораоксидів у профілі ґрунтів переважає Al2O3, вміст якого в горизонті Не становить 8,10 %. 

Незначне нагромадження півтораоксидів алюмінію простежується в ілювіальному горизонті Іе, 

що підтверджує слабку диференціацію профілю за елювіально-ілювіальним типом. Вміст 

півтораоксидів Fe2O3 виділяється по профілю незначною варіабельністю, у орному шарі стано-

вить 2,30 %. Вміст оксидів СаО – від 0,75 % у горизонті Не до 6,17 % у ґрунтотворній породі,  

а вміст оксидів MgO, відповідно, від 0,65 % до 1,06 %. Валовий вміст оксидів заліза, титану, 

мангану, натрію, калію, фосфору і сірки по генетичних горизонтах ґрунту коливаються в межах 

від 0,04 % до 2,39 %. 

Розраховані відношення між основними оксидами і їхній профільний розподіл також 

підтверджують слабку диференціацію профілю темно-сірих опідзолених ґрунтів. 

Вміст конституційної води в гумусовому горизонті Не темно-сірих опідзолених ґрунтів 

становить 1,57 %. Збільшення вмісту конституційної води в середній частині профілю може бути 

спричинене посиленням процесів внутрішньоґрунтового вивітрювання. Це підтверджене також 

зростанням коефіцієнта зміни силікатної частини ґрунту на тих же глибинах. 

В еродованих темно-сірих опідзолених ґрунтах в орному шарі зменшується вміст SiO2, 

досягаючи значень 79,63–80,84 % у сильноеродованих відмінах. Вміст інших оксидів має тен-

денцію як до збільшення, так і до зменшення порівняно з незмитими ґрунтами. В еродованих 

ґрунтах простежується кореляція між ступенем змиву і молярними співвідношеннями. Зі зрос-

танням еродованості, зменшується співвідношення SiO2:Al2O3 та SiO2:R2O3, що свідчить про 

нагромадження в орних горизонтах алюмінію, зокрема, півтораоксидів, порівняно з нееродо-

ваними відмінами. 

В орному шарі ерозійно-деградованих темно-сірих опідзолених ґрунтів, порівняно з незми-

тими відмінами, зростає вміст конституційної води і збільшується коефіцієнт зміни силікатної 

частини, що свідчить про посилення процесів внутрішньоґрунтового звітрювання. 

Ключові слова: темно-сірі опідзолені ґрунти, валовий хімічний склад, оксиди, деградація. 
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У структурі ґрунтового покриву Пасмового Побужжя, як природного району фізико-

географічної області Малого Полісся, темно-сірі опідзолені ґрунти (Phaeozems 

Albic (PHad), WRB, 1998) займають чільне місце. Як “острівні” ґрунти, вони плямами 

трапляються у Підподільському та Радехівському природних районах. Темно-сірі 

опідзолені ґрунти здавна використовують здебільшого під ріллею, присадибними 

ділянками. Тривалий та посилений антропогенний пресинг, особливо у другій половині 

ХХ ст., спричинив розвиток деградаційних процесів у ґрунтах, зокрема переущільнення, 

знеструктурення, дегуміфікацію, водну ерозію. Деградаційні процеси негативно 

позначаються на морфологічних особливостях, фізичних та фізико-хімічних власти-

востях ґрунтів, призводять до зниження ґрунтової родючості, погіршення екологічної 

ситуації в регіоні. Зміни зазнає навіть найконсервативніша субстанція ґрунтів – валовий 

хімічний склад. 

Серед хімічних властивостей валовий, або елементарний, склад є однією з найважли-

віших складових аналізу ґрунтів, який дає змогу отримати уявлення про загальний вміст 

хімічних елементів та їхніх оксидів у ґрунті, простежити зміни вмісту хімічних елемен-

тів по генетичних горизонтах ґрунтового профілю порівняно з ґрунтотворною породою, 

виявити напрями ґрунтотворних процесів, тобто, з’ясувати генезис ґрунтів [2, c. 102]. 

У наукових статтях та монографіях останніх десятиліть інформації про валовий 

хімічний склад темно-сірих опідзолених ґрунтів, як і інших ґрунтів Західного регіону 

України, небагато. Зокрема, результати дослідження валового хімічного складу дерново-

підзолистих та ясно-сірих лісових ґрунтів Малого Полісся висвітлено у наукових статтях 

В. Гаськевича, В. Гаськевича і О. Луцишин [3–5]. Валовий хімічний склад дерново-

підзолистих ґрунтів Передкарпаття розглянуто в монографії З. Паньківа [10]. У моно-

графії О Підкови і М. Кіта наведено результати дослідження валового хімічного складу 

дерново-підзолистих та дерново-карбонатних ґрунтів Розточчя [11]. Дані про валовий 

хімічний склад дерново-підзолистих ґрунтів Волинського Полісся містяться у моно-

графії Ю. Ковальця і С. Позняка [6]. Валовий хімічний склад ясно-сірих і сірих лісових 

ґрунтів Опілля схарактеризовано у монографії Н. Павлюк і В. Гаськевича [9]. Результати 

дослідження валового хімічного складу ґрунтів Надсянської рівнини є в монографії 

О. Луцишин і В. Гаськевича [7]. 

Водночас вивченість валового хімічного складу ґрунтів окремих регіонів України, 

зокрема Малого Полісся, трансформації валового хімічного складу ґрунтів за умов 

тривалого антропогенного навантаження, прояву деградаційних процесів, пов’язаних  

з водною ерозією, є недостатньою. Тому дослідження валового хімічного складу темно-

сірих опідзолених ґрунтів Малого Полісся та його трансформація під впливом 

антропогенези є актуальним. Такі дослідження на теренах України проведено вперше. 

У ході досліджень поставлено мету вивчити особливості валового хімічного складу 

окультурених темно-сірих опідзолених ґрунтів Малого Полісся, його трансформацію під 

впливом сільськогосподарського використання і розвитку ерозійної деградації. Це ви-

значило актуальність досліджень, наукове і прикладне значення отриманих результатів. 

Об’єкт досліджень – темно-сірі опідзолені ґрунти та їхні різного ступеня еродовані 

відміни, сформовані на лесоподібних суглинках, зайняті під ріллею і перелогами. 

Предмет досліджень – валовий хімічний склад темно-сірих опідзолених ґрунтів і його 

трансформація в процесі ерозійної деградації. 

Дослідження валового хімічного складу темно-сірих опідзолених ґрунтів проведено 

на ключовій ділянці (КД) “Стронятин”, закладеній у межах Куликівського пасма 
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природного району Пасмове Побужжя фізико-географічної області Малого Полісся.  

У ході досліджень ґрунтів використано порівняльно-географічний, порівняльно-

профільний та аналітичний методи. 

Аналітичні роботи виконано згідно з методиками, прийнятими в Україні. До-

слідження проведено в хімічній лабораторії Інституту геології і геохімії горючих 

корисних копалин НАН України. Перерахунки даних валового аналізу виконано на 

прожарену наважку ґрунту. Аналіз результатів валового хімічного складу ґрунтів, 

розрахунки відповідних коефіцієнтів зроблено за методикою Н. Мякіної та Є. Арінуш-

кіної [2, 8]. Це дало змогу оцінити ґрунтотворні процеси, безпосередньо пов’язані зі 

зміною хімічного складу мінеральної частини ґрунтів у контексті їхньої генези, 

господарського використання та проявів ерозійної деградації. 

За результатами лабораторних досліджень, наведеними в табл. 1, серед оксидів по 

всіх генетичних горизонтах переважає SiO2. Його вміст у гумусово-акумулятивному 

слабкоелювійованому горизонті Не становить 82,06 % від ваги прожареного ґрунту.  

З глибиною кількість кремнезему дуже поступово спочатку зменшується і дещо зростає 

в ілювіальному горизонті І. Різниця у його вмісті до глибини 81–91 см не переви-

щує 1,15 %. Такий рівномірний розподіл кремнезему по профілю ґрунтів свідчить про 

суттєве послаблення підзолистого процесу ґрунтоутворення порівняно з ясно-сірими та 

сірими лісовими ґрунтами [4, 9]. Мінімальний вміст SiO2 є в материнській карбонатній 

породі – 74,45 % від маси прожареного ґрунту або 77,48 % від маси прожареного і без-

карбонатного ґрунту.  

Таблиця 1 

Валовий хімічний склад темно-сірих опідзолених ґрунтів Малого Полісся 
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SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO MnO K2O Na2O P2O5 SO3 

Темно-сірі опідзолені грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних суглинках  

(рілля, КД “Стронятин”) 
Неор. 0–24 2,00 4,84 82,06 0,35 8,10 2,30 0,22 0,75 0,65 0,06 1,99 1,36 0,08 0,20 

Ні 45–55 2,36 4,36 81,08 0,37 8,28 2,47 0,36 0,76 0,72 0,05 2,39 1,28 0,07 0,20 

Іе 64–74 2,12 3,78 80,97 0,41 8,69 2,52 0,61 0,56 0,73 0,05 2,25 1,22 0,04 0,15 

І 81–91 1,84 2,54 81,68 0,42 8,58 2,68 0,91 0,58 0,73 0,05 2,10 1,07 0,04 0,11 

Рк 200–210 1,44 6,45 74,45 0,38 7,65 2,07 0,21 6,17 1,06 0,04 1,99 1,13 0,05 0,19 

Темно-сірі опідзолені слабкозмиті грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних 

суглинках (рілля, КД “Стронятин”) 

Не+Ніор. 0–20 1,84 4,43 81,69 0,43 8,27 2,34 0,16 0,89 0,31 0,06 2,04 1,08 0,08 0,17 

Темно-сірі опідзолені середньозмиті грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних 

суглинках (рілля, КД “Стронятин”) 

Не+Ні+Іор. 0–24 2,44 3,90 82,08 0,51 8,82 2,24 0,22 0,73 0,83 0,05 1,59 1,20 0,09 0,25 

Темно-сірі опідзолені сильнозмиті грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних 

суглинках (рілля, КД “Стронятин”) 

Ні+Іор. 0–20 1,66 3,67 80,84 0,45 8,77 2,16 0,27 1,30 0,93 0,05 1,51 1,10 0,05 0,15 

Темно-сірі опідзолені сильнозмиті грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних 

суглинках (переліг, КД “Стронятин”) 

Ні+Іор. 0–24 2,54 3,71 79,63 0,52 10,24 2,83 0,24 0,86 0,94 0,05 1,54 1,30 0,05 0,13 
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Серед півтораоксидів у профілі ґрунтів переважає Al2O3, вміст якого в горизонті Не 

становить 8,10 %. Незначне нагромадження півтораоксидів алюмінію простежується в 

ілювіальному горизонті Іе і дорівнює 8,69 %, що свідчить про слабку диференціацію 

профілю за елювіально-ілювіальним типом. У ґрунтотворній породі вміст Al2O3 змен-

шується до 7,65 % (див. табл. 1). 

Вміст півтораоксидів Fe2O3 вирізняється по профілю незначною варіабельністю,  

у орному шарі становить 2,30 %. З глибиною вміст півтораоксидів зростає в межах 

ілювіального горизонту і зменшується в ґрунтотворній породі до 2,07 %. 

Вміст оксидів СаО і MgO в орному шарі, відповідно, становить 0,75 і 0,65 %, має 

незначні коливання в межах гумусового та ілювіального горизонтів і зростає в мате-

ринській породі. Також незначні коливання по профілю за вмістом характерні для 

оксидів калію і натрію. Вміст рухомого фосфору має тенденцію до зменшення по 

генетичних горизонтах з глибиною. Загалом акумуляція фосфатів у всіх опідзолених 

ґрунтах посилюється від ґрунтотворної породи вверх по профілю. Проте найбільш рівно-

мірно ця тенденція виявляється у темно-сірих опідзолених і найменш рівномірно – у сі-

рих лісових ґрунтах. Темно-сірі опідзолені ґрунти ліпше збагачені валовим фосфором, 

ніж сірі лісові, однак останні мають більше фосфору на одиницю кальцію, тобто тут 

відбувається його винесення дещо більше, порівняно з акумуляцією [1, с. 95]. 

Отже, за валовим хімічним складом темно-сірі опідзолені ґрунти суттєво 

відрізняються від сірих лісових. Як зазначав Г. Андрущенко, “...різняться сірі і темно-

сірі опідзолені ґрунти між собою також величинами втрат від прожарювання, вони 

збільшуються від сірих опідзолених до темно-сірих опідзолених при однаковій втраті  

у карбонатному ілювії кожного ґрунту. Виявлений перерозподіл колоїдів по профілю 

зменшується послідовно від сірого опідзоленого до темно-сірого опідзоленого  

ґрунту. В такій же послідовності зростають в ґрунтах загальні кількості Алюмінію  

і Кальцію” [1, с. 95]. 

Зазначене вище свідчить, що практично рівномірний розподіл оксидів по генетичних 

горизонтах є ознакою слабкої диференціації профілю темно-сірих опідзолених ґрунтів 

за елювіально-ілювіальним типом. 

Підтвердженням слабкої диференціації профілю темно-сірих опідзолених ґрунтів  

є молярні відношення між основними оксидами темно-сірих опідзолених ґрунтів і їхній 

профільний розподіл. В орному шарі співвідношення SiO2:Al2O3 становлять 17,22; 

SiO2:Fe2O3 – 94,98; SiO2:R2O3 – 14,58; Al2O3:Fe2O3 – 5,51 і є значно нижчими, ніж  

в орному горизонті сірих та ясно-сірих лісових ґрунтів [4, 9]. Це свідчить про зростання 

вмісту півтораоксидів щодо кремнезему. З глибиною співвідношення звужується за 

незначних коливань значень і дещо зростає в материнській породі. Співвідношення 

P2O5:СаО з глибиною по профілю поступово зменшується, що є характерним для темно-

сірих опідзолених ґрунтів. 

За розрахованими молярними співвідношеннями оксидів (К2О+Na2О):SiO2  

та (MgО+СаО):SiO2 обчислено фактор вилуговування, запропонований Г. Йєнні. Фактор 

вилуговування – це відношення вмісту оксидів у n-му горизонті ґрунтового профілю до 

оксидів цих же елементів у ґрунтотворній породі. Якщо фактор вилуговування дорів-

нює 1, то втрат оксидів немає, менше 1 – є втрата оксидів, більше 1 – відбувається їхнє 

нагромадження. 

Як свідчать результати досліджень, співвідношення вмісту оксидів К2О і Na2О по 

генетичних горизонтах ґрунтового профілю коливається у вузьких межах – від 0,029 до 
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0,041 (див. табл. 2). Фактор вилуговування становить 0,82–0,96. Зростання фактора 

вилуговування у межах гумусово-акумулятивного та гумусово-ілювіального горизонтів 

є ознакою тенденції до акумуляції оксидів, що є наслідком посилення процесів 

внутрішньоґрунтового вивітрювання. Щодо оксидів кальцію і магнію, то їхнє 

співвідношення до SiO2 по генетичних горизонтах коливається у вузькому діапазоні – 

від 0,021 до 0,023, зростаючи до 0,110 у ґрунтотворній породі. Фактор вилуговування 

становить 0,19–0,21, що свідчить про вимивання оксидів MgО і СаО з гумусованої 

частини профілю ґрунтів. 

Також розраховано молярні співвідношення оксидів кальцію і магнію до другого за 

вмістом компонента валового хімічного складу – півтораоксиду алюмінію. Зокрема, 

співвідношення (СаО+MgO):Al2O3 коливаються в межах гумусового й ілювіального 

горизонтів у вузьких межах – 0,33–0,39 з тенденцією до зменшення з глибиною і різким 

зростанням у ґрунтотворній породі Це доводить тенденцію незначної акумуляції Са2+  

і Mg2+ у верхній частині профілю і їхнє вилуговування в середній. Фактор вилуговування 

в межах профілю становить 0,18–0,21 (див. табл. 2). Деяке зростання фактора вилугову-

вання в гумусовому Не і гумусово-ілювіальному горизонті Ні свідчить про інтенсифі-

кацію процесів внутрішньоґрунтового звітрювання у верхній гумусованій частині 

профілю. Там же простежується незначна акумуляція оксидів К2О і Na2O щодо Al2O3. 

Вміст конституційної води в гумусовому горизонті Не темно-сірих опідзолених 

ґрунтів становить 1,57 %. З глибиною її кількість до ґрунтотворної породи зростає, 

досягаючи 3,49 %, із незначним зменшенням в ілювіальному горизонті на глибині  

81–91 см (див. табл. 3). Збільшення вмісту конституційної води в середній частині 

профілю може бути спричинене посиленням процесів внутрішньоґрунтового звітрю-

вання. Це підтверджене також зростанням коефіцієнта зміни силікатної частини ґрунту 

на тих же глибинах. 

В еродованих темно-сірих опідзолених ґрунтах виявлено зміни валового хімічного 

складу. Зокрема, порівняно з незмитими відмінами, в орному шарі зменшується вміст 

SiO2 з 81,69 % у слабкоеродованих ґрунтах до 79,63–80,84 % у сильноеродова-

них (див. табл. 1). Зі зростанням ступеня еродованості ґрунтів вміст Al2O3 збільшується, 

тоді як Fe2O3 має тенденцію як до зростання, так і до зменшення в незначних інтервалах 

значень. Подібні зміни простежено у вмісті інших оксидів. Причини трансформації 

валового хімічного складу еродованих ґрунтів мають комплексний характер: це і меха-

нічне перемішування генетичних горизонтів, привнесення чи винесення речовин делюві-

альними водами, зміна процесів вилуговування і внутрішньоґрунтового звітрювання. 

Також зафіксовано певні зміни валового хімічного складу в темно-сірих опідзолених 

сильнозмитих ґрунтах під ріллею і перелогами. Найсуттєвіші зміни стосуються вмісту 

Al2O3, Fe2O3, FeО, СаО, Na2O (див. табл. 1). Під перелогами простежується тенденція до 

зменшення вмісту SiO2 та зростання кількості півтораоксидів. Очевидно, це спричинене 

трансформацією елементарних ґрунтотворних процесів, температурного режиму, 

зволоження ґрунтів, відсутністю частих механічних впливів, що позначилось на 

процесах вилуговування і внутрішньоґрунтового звітрювання. 

В еродованих ґрунтах простежується кореляція між ступенем змиву і молярними 

співвідношеннями. Зі зростанням еродованості звужується співвідношення SiO2:Al2O3 

та SiO2:R2O3, що свідчить про нагромадження в орних горизонтах алюмінію зокрема  

і півтораоксидів загалом порівняно з нееродованими відмінами (див. табл. 2). Співвід-

ношення SiO2:Fe2O3 і P2O5:СаО мають тенденцію як до розширення, так і до звуження. 
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В еродованих ґрунтах, здебільшого, є посилення вилуговування оксидів СаО і MgO 

порівняно з орним шаром нееродованих ґрунтів, фактор вилуговування в середньо-  

і сильнозмитих ґрунтах становить 0,21–0,30. У слабкозмитих, навпаки, процеси вилуго-

вування послаблюються. 

В орному шарі ерозійно-деградованих темно-сірих опідзолених ґрунтів порівняно  

з недеградованими відмінами зростає вміст конституційної води і збільшується коефі-

цієнт зміни силікатної частини, що свідчить про посилення процесів внутрішньоґрунтового 

звітрювання. У цьому разі простежується тенденція до посилення внутрішньоґрунтового 

звітрювання зі зростанням ступеня еродованості ґрунтів (див. табл. 3). 

Аналіз результатів досліджень валового хімічного складу темно-сірих опідзолених 

ґрунтів Малого Полісся дає підстави зробити такі висновки: 

– валовий хімічний склад відображає умови ґрунтоутворення території Малого 

Полісся і прояву елементарних ґрунтових процесів, як минулих, так і сучасних, зокрема, 

слабкого підзолистого;  

– серед оксидів у валовому хімічному складі темно-сірих опідзолених ґрунтів 

переважає SiO2, що зумовлено проявом послабленого підзолистого процесу 

ґрунтоутворення, який спричинив диференціацію ґрунтового профілю за елювіально-

ілювіальним типом. Серед півтораоксидів у профілі ґрунтів переважать Al2O3; 
 

Таблиця 2 

Показники диференціації профілю темно-сірих опідзолених ґрунтів Малого Полісся 
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Темно-сірі опідзолені грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних суглинках  

(рілля, КД “Стронятин”) 
Неор. 0–24 17,22 94,98 14,58 5,51 0,11 0,053 0,032 0,88 0,022 0,20 

Ні 45–55 16,64 87,85 13,99 5,27 0,09 0,058 0,041 0,96 0,023 0,21 

Іе 64–74 15,84 85,41 13,36 5,39 0,07 0,050 0,029 0,80 0,021 0,19 

І 81–91 16,19 81,03 13,49 5,01 0,07 0,050 0,029 0,82 0,021 0,19 

Рк 200–210 16,54 96,19 14,12 5,81 0,01 0,145 0,036 – 0,110 – 

Темно-сірі опідзолені слабкозмиті грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних 

суглинках (рілля, КД “Стронятин”) 
Не+Ніор. 0–20 16,79 93,25 14,23 5,56 0,09 0,046 0,029 0,80 0,017 0,16 

Темно-сірі опідзолені середньозмиті грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних 

суглинках (рілля, КД “Стронятин”) 
Не+Ніор.+Іор. 0–24 15,81 97,71 13,61 6,18 0,12 0,051 0,027 0,74 0,025 0,23 

Темно-сірі опідзолені сильнозмиті грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних 

суглинках (рілля, КД “Стронятин”) 
Ні+Іор. 0–20 15,67 99,80 13,54 6,37 0,04 0,057 0,028 0,78 0,029 0,27 

Темно-сірі опідзолені сильнозмиті грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних 

суглинках (переліг, КД “Стронятин”) 
Ні+Іор. 0–24 13,21 74,98 11,23 5,67 0,06 0,060 0,025 0,70 0,034 0,31 
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Продовження табл. 2 

Генетичні 

горизонти 

Глибина 

відбору 

зразків, см 

Молярні відношення 

MgO+CaO+Na2O+К2O 

Al2O3 

K2O+Na2O 

Al2O3 

Фактор 

вилугову

вання 

СаO+MgO 

Al2O3 

Фактор 

вилуговув

ання 

Темно-сірі опідзолені грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних суглинках  

(рілля, КД “Стронятин”) 
Неор. 0–24 0,93 0,55 0,93 0,37 0,20 

Ні 45–55 0,96 0,57 0,97 0,39 0,21 

Іе 64–74 0,76 0,45 0,76 0,33 0,18 

І 81–91 0,81 0,47 0,80 0,34 0,18 

Рк 200–210 2,41 0,59 – 1,82 – 

Темно-сірі опідзолені слабкозмиті грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних 

суглинках (рілля, КД “Стронятин”) 
Не+Ніор. 0–20 0,77 0,48 0,81 0,29 0,16 

Темно-сірі опідзолені середньозмиті грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних 

суглинках (рілля, КД “Стронятин”) 
Не+Ніор.+Іор. 0–24 0,81 0,42 0,71 0,39 0,21 

Темно-сірі опідзолені сильнозмиті грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних 

суглинках (рілля, КД “Стронятин”) 
Ні+Іор. 0–20 0,93 0,39 0,66 0,54 0,30 

Темно-сірі опідзолені сильнозмиті грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних 

суглинках (переліг, КД “Стронятин”) 
Ні+Іор. 0–24 0,76 0,37 0,63 0,39 0,21 

 

Таблиця 3 

Вміст конституційної води в темно-сірих опідзолених ґрунтах Малого Полісся 
 

Генетичні 

горизон-

ти 

Глибина 

відбору 

зразків, 

см 

Гігроско-

пічна 

волога, % 

Втрати в 

разі про-

жарюван-

ня, % 

Гумус, 

% 

СО2 

карбонатів, 

% 

Консти-

туційна 

вода, % 

Молярна 

кількість 

Н2О 

Коефіцієнт 

зміни 

силікатної 

частини 

Темно-сірі опідзолені грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних суглинках  

(рілля, КД “Стронятин”) 

Неор. 0–24 2,00 4,84 3,27 – 1,57 87,22 0,45 

Ні 45–55 2,36 4,36 1,76 – 2,60 144,44 0,75 

Іе 64–74 2,12 3,78 0,96 – 2,82 156,67 0,81 

І 81–91 1,84 2,54 0,78 – 1,76 97,78 0,50 

Рк 200–210 1,44 6,45 – 2,96 3,49 193,89 1,00 

Темно-сірі опідзолені слабкозмиті грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних 

суглинках (рілля, КД “Стронятин”) 

Не+Ніор. 0–20 1,84 4,43 2,70 – 1,73 96,11 0,50 

Темно-сірі опідзолені середньозмиті грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних 

суглинках (рілля, КД “Стронятин”) 

Не+Ні+Іор. 0–24 2,44 3,90 2,28 – 1,62 90,00 0,46 

Темно-сірі опідзолені сильнозмиті грубопилувато легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних 

суглинках (рілля, КД “Стронятин”) 

Ні+Іор. 0–20 1,66 3,67 1,86 – 1,88 104,44 0,54 

Темно-сірі опідзолені сильнозмиті грубопилувато-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних 

суглинках (переліг, КД “Стронятин”) 

Ні+Іор. 0–24 2,54 3,71 1,64 – 2,07 115,00 0,59 
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– у ґрунтах відбувається інтенсивне вилуговування оксидів СаО і MgO, менше – 

оксидів К2О і Na2O щодо SiO2; 

– вміст конституційної води в гумусовому горизонті Не темно-сірих опідзолених 

ґрунтів становить 1,57 %. У середній частині профілю вміст конституційної води 

зростає, що зумовлено посиленням процесів внутрішньоґрунтового звітрювання. Це 

підтверджено також зростанням коефіцієнта зміни силікатної частини ґрунту на тих же 

глибинах; 

– ерозійна деградація позначилась на валовому хімічному складі темно-сірих 

опідзолених ґрунтів. В еродованих ґрунтах порівняно з незмитими відмінами в орному 

шарі зменшується вміст SiO2. Зі зростанням ступеня еродованості ґрунтів вміст Al2O3 

збільшується, тоді як Fe2O3 має тенденцію як до зростання, так і до зменшення  

в незначних інтервалах значень. Подібні зміни зафіксовано вмісті інших оксидів; 

– зі зростанням ступеня еродованості простежується розширення фактора 

вилуговування. В орних горизонтах еродованих темно-сірих опідзолених ґрунтів 

змінився вміст конституційної води і коефіцієнт зміни силікатної частини порівняно  

з нееродованими відмінами, що свідчить про посилення внутрішньоґрунтового 

вивітрювання. 
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Dark gray podzolized soils (Phaeozems Albic (PHad), WRB, 1998) are typical for the natural area of 

Pasmove Pobuzhzhia of the physiographic region of Small Polissya. The investigation of the 

transformation of gross chemical composition of dark gray podzolized soils of Small Polissya due to the 

erosion processes is conducted for the first time, that is confirmed by the relevance of the research. 

Standard methods of research were used in investigation of gross chemical composition of dark gray 

podzolized soils. The research results have been worked out according to the methodology of 

Y. Arynushkina and N. Myakina. 

According to the research, SiO2 dominate in all genetic soil horizons. Its content in the humus-

accumulative horizon is 82.06 % by weight of calcined soil, decreasing to 74.45 % in soil rock. Different 

distribution of silica in the soil profile indicates the poor process of podzolic soil development. Among 

oxides in the soil profile dominates Al2O3, it contents in humus-accumulative horizon is 8,10 %. A slight 

accumulation of Aluminium oxides was found in horizon confirming weak profile differentiation by 

eluvial-alluvial type. Content of Fe2O3 oxides in soil profile is low variadic in the arable layer and the 

content is 2.30 %. Oxides of CaO content ranges from 0,75 % in the horizon He to 6,17 % in soil rock, 

and the content of oxides MgO, is respectively, from 0.65 % to 1.06 %. Gross content of iron oxides, 

titanium, manganese, sodium, potassium, phosphorus and sulfur in the soil genetic horizons ranges from 

0,04 % to 2,39 %. 

Estimated ratio between the major oxides and their profile distribution also confirm weak profile 

differentiation of dark gray podzolized soils. 

The content of the constitutional water of humus He horizon of dark gray podzolized soils is 1.57 %. 

Increase of constitutional water in the middle of the profile may be caused by increasing of internally soil 

deflation processes. This is also confirmed by the growth of silica coefficient changes of the soil at the 

same depth. 

In eroded dark gray podzolized soils of arable layer the content of SiO2 is decreasing, reaching values 

of 79,63–80,84 % in strongly eroded occurrences. The content of other oxides tends to increase as well as 

to decrease comparing to non-eroded soil. The correlation between wash out level and molar magnitude 

ratios is being observed in eroded soils. With erodation increase the ratio of SiO2: Al2O3 and SiO2: R2O3 

is narrowing, that indicates on the accumulation of aluminium in arable horizons, including oxides in 

general, compared to non-eroded types. 

The content of the constitutional water increases and the coefficient of the silica changes increases, 

indicating the strengthening of internally soil deflation processes in the arable layer of erosion-degraded 

dark gray podzolized soils compared to non-eroded types. 

Key words: dark gray podzolized soils, gross chemical composition, oxides, degradation. 
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Стаття присвячена характеристиці низьких (висотою до 20 м над рівнем річки) плейсто-

ценових терас долини Стиру, виділених у середній частині височини між селами Більче–Красне 

на півдні та Боратин–Підгайці на півночі. Головну увагу дослідження зосереджено на картогра-

фуванні терас, огляді їхніх відслонень та аналізі даних бурових свердловин. Вивчення геологіч-

ної будови терас стало підставою для визначення їхнього віку.  

Виокремлення річкових терас здійснено з використанням топографічних карт масштабу 

1:10 000. На місцевості, де попередні дослідники вирізняли одну або дві тераси, визначено п’ять 

морфологічно виражених циклових (парних) терас – одну широко розповсюджену найвищу низь-

ку терасу, названу головною, та чотири локально збережені, об’єднані в комплекс другорядних 

низьких терас. 

Рівень головної тераси Стиру має практично незмінну абсолютну висоту, близьку  

до 191–192 м. Пересічна відносна висота тераси поступово збільшується вниз за течією ріки  

від 12–13 до 14–16 м. Її поверхня злегка хвиляста, ускладнена порівняно великими ізометрич-

ними зниженнями, діаметр яких сягає 100 м і більше. Трапляються слабко звивисті руслоподібні 

форми, планові розміри яких близькі до розмірів сучасного русла Стиру. Внутрішня будова 

тераси порівняно складна і загалом двочленна – нижню частину товщі річкових відкладів тво-

рить потужний ярус нормального (перстративного) алювію, верхню представляє настелений 

(констративний) алювій, нагромаджений при відносно стабільному плановому положенні русла 

ріки. Тераса надбудована лесовим покривом кількаметрової товщини, який без виразної перерви 

в акумулюванні відкладів перекриває заплавний алювій. Внутрішня будова другорядних низьких 

терас порівняно проста й нагадує будову заплави. Відсутність добре сформованих похованих 

ґрунтів у товщі алювіальних і покривних відкладів низьких терас дає підстави вважати, що їх 

утворення відбулось у пізньому пленігляціалі (МІС 2). 

Ключові слова: річкова тераса, алювій, пізній плейстоцен, пізній пленігляціал, Волинська 

височина, долина Стиру. 

 

Вивчення плейстоценових терас транзитних рік Волинської височини – Бугу, Стиру 

з Іквою та Горині – та їхнього співвідношення з різновіковими покривами еолових  

й еолово-делювіальних відкладів, широко розповсюджених в межах річкових долин  

і межиріч цього лесового регіону [5, 6], є однією із першорядних підстав для пізнання 

історії розвитку його рельєфу протягом середнього-пізнього плейстоцену. Утім, сучас-

ний стан вивчення будови річкових долин та стратиграфії ґрунтово-лесового покриву 

Волинської височини суттєво різний. Зокрема, теперішній рівень вивченості терас усіх 
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найбільших рік цієї височини відповідає можливостям і потребам 50–60-х років 

минулого століття і поки що значно відстає від рівня сучасних знань про будову, 

формування та вік лесових і ґрунтових кліматолітів (шарів) її субаерального лесового 

покриву. Це стримує ув’язку річкових терас та відповідних їм генерацій алювію із 

стратиграфічно значимими шарами, що виділені в ґрунтово-лесовому покриві Волино-

Подільської височини та інших лесових областей України і введені як стратиграфічні 

та хронологічні (палеогеографічні) підрозділи в місцеві та регіональні схеми [2, 3, 19]. 

Основні цілі дослідження, результати якого представлені у цій статті, – уточнення 

кількості низьких (висотою до 20 м над рівнем річки) терас, наявних в межах 

волинського відтинку долини Стиру, визначення й обґрунтування їх геологічного віку. 

Сучасні уявлення про геоморфологічну будову волинського відтинку долини Стиру 

та її річкові тераси склались на основі досліджень та публікацій В. Ласкарєва [15], 

Ю. Грубріна [9–11], О. Маринича [16, 17], П. Заморія [12], А. Богуцького [1], І. Черва-

ньова [24, 25], П. Гожика [8] та результатів комплексного геологічного вивчення місце-

вості, здійсненого після Другої світової війни [22, 23]. Їхній аналіз дає підстави вважа-

ти, що на волинській ділянці долини Стиру наявна локально збережена тераса здогадно 

середньоплейстоценового віку та дві невисокі (до 20 м над рівнем ріки) пізньоплейсто-

ценові тераси, відмінні за висотою поверхні, поширенням та будовою. Так, нижча (пер-

ша надзаплавна) тераса має порівняно незначну ширину і трапляється лише місцями; 

тераса складена переважно піщаним матеріалом [8], її поверхня місцями ускладнена 

піщаними пасмами та горбками. Вища (друга надзаплавна) тераса, вперше виділена 

В. Ласкарєвим як молодша, 90-сажнева тераса Стиру, складена переважно суглинистим ма-

теріалом [8], є значно більш розповсюдженою і у верхній частині її розрізу, зазвичай, наяв-

ний шар лесу кількаметрової товщини, який лежить на горизонтально шаруватих лесопо-

дібних суглинках [12, 14]. За В. Ласкарєвим, ця тераса порівняно молода, післялесова (за 

вік тераси прийнято час, коли розпочалось врізання ріки – перетворення заплави в терасу). 

У геологічних звітах [22, 23] і деяких узагальнюючих публікаціях [14 та ін.] зазна-

чені вище надзаплавні тераси волинського відтинку долини Стиру фактично об’єднані 

в одну пізньоплейстоценову терасу. Ця морфологічно єдина тераса, згідно сучасних 

уявлень геологів [13], утворена внаслідок двох кліматично зумовлених ерозійно-

акумулятивних циклів, які відбулись у другій половині пізнього плейстоцену – віль-

шанського (витачівсько-бузького) та деснянського (дофінівсько-причорноморського). 

Основним об’єктом дослідження виступали низькі надзаплавні тераси долини Сти-

ру, виявлені у середній частині Волинської височини між районами сіл Більче–Красне 

на півдні обстеженої ділянки річкової долини та Боратин–Підгайці на півночі. Головна 

увага зосереджена на картографуванні терас, оглядовому вивченні їхніх відслонень та 

аналізі даних бурових свердловин. Виокремлення терас здійснено до та під час 

польових маршрутних досліджень з використанням топографічних карт масштабу 

1:25 000 і 1:10 000 та космознімків високої роздільної здатності. Загалом було обсте-

жено 16 розрізів – відслонень низьких надзаплавних терас Стиру й Ікви – та декілька 

розрізів заплави Стиру, опрацьовано описи 40 свердловин, закладених під час гідро-

геологічних досліджень і геологічного картування місцевості [21, 22]. Взято до уваги 

також характеристики кількох відслонень, досліджених попередниками [1, 19]. 

Стир, перетинаючи Волинську височину, творить долину, значно виразнішу й глиб-

шу, ніж у межах суміжних регіонів [9, 10]. Головним елементом цієї долини виступає 

низька надзаплавна тераса, що є основою розлогого денудаційно-алювіального рівня. У 
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середній і північній частинах Волинської височини цей рівень має особливо значну (до 

4–5 км) ширину і сприймається як верхнє, високе дно річкової долини, припідняте над 

рівнем значно вужчого сучасного дна – заплави Стиру – на 10–12 м. Зазначений рівень 

легко простежити вздовж усього волинського відрізку долини Стиру, а також у пригир-

лових частинах долин його головних допливів завдяки майже безперервному поширен-

ню та витриманій абсолютній висоті. Річкову терасу, що входить до складу цього рівня, 

з огляду на її особливо важливу роль у будові “волинської” долини Стиру, доцільно б 

назвати її головною терасою. Беручи до уваги той факт, що у публікаціях [8, 12, 16 та ін.] 

авторів, схильних до виокремлення двох невисоких терас пізньоплейстоценового віку, ця 

тераса була названа другою надзаплавною, будемо використовувати також і цю назву. 

У середній частині Волинської височини долина Стиру витягнута у меридіональ-

ному напрямі і має несиметричну будову, зумовлену загальним зміщенням русла ріки 

за час формування низьких терас вправо – до східного борта долини. Долинний уріз 

закладений у товщі корінних порід, представлених писальною крейдою та мергелями 

крейдового віку. Над ними залягає майже суцільний покрив головно річкових й еолово-

делювіальних відкладів, складений переважно із пилуватих і піщаних порід. У верхній 

частині цього покриву переважають леси та лесоподібні суглинки, типові для різних 

елементів рельєфу долини, окрім заплави. 

Заплава Стиру практично однорівнева і переважно плоска. Лише місцями у її складі 

можна виокремити низький прирусловий рівень – так звану низьку заплаву – шириною 

до 10–15 м. У районі впадіння Ікви та інших місцях нижче за течією Стиру поверхня 

заплави ускладнена більш чи менш виразними старичними пониженнями, у тому числі 

добре збереженими палеомеандрами з озерами-старицями. Трапляються прируслові 

вали висотою до 1,5 м, характерні для крайньої північної частини дослідженої ділянки 

долини Стиру. Перевищення фонового рівня поверхні заплави над меженним рівнем 

води становить близько 3 м. Місцями, зокрема, у районі сіл Боратин–Підгайці–Крупа, 

його висота досягає 3,5–4,0 м. Ширина заплавного дна долини змінюється від 200–250 м 

у найвужчих місцях до 2,0–2,2 км у найширших. Пересічна абсолютна висота поверхні 

заплави зменшується за течією ріки від 183–184 м поблизу сіл Більче–Красне до 178–179 м 

поблизу с. Боратин південніше Луцька. 

Русловий алювій заплави представлений головно пісками, заплавний – суглинками 

та супісками. Піски тонко- та дрібнозернисті, місцями мулисті, з включеннями гравію  

й гальки місцевих порід, що приурочені до основи горизонту руслових відкладів. 

Покрівля руслового алювію розташована зазвичай на 2–4 м нижче рівня урізу води  

у межень, тому у берегових відслоненнях заплави контакт руслових і заплавних 

відкладів не виявлено. У верхній, супіщано-суглинистій товщі заплавного дна долини 

трапляються горизонти ліпше чи гірше розвинених похованих ґрунтів та прошарки 

торфу потужністю до 2 м. Загальна потужність товщі голоценового алювію заплави, 

визначена за даними картувальних і гідрогеологічних свердловин, змінюється від 8 до 

12 м і становить здебільшого близько 10 м. Рівень цокольної поверхні заплави стосовно 

меженного рівня ріки знаходиться на глибині близько 7 м. 

Над заплавою р. Стир можна впевнено виокремити п’ять морфологічно виражених 

низьких терас – чотири локально збережені тераси, об’єднані в комплекс рівнів 

другорядних низьких терас (першої надзаплавної тераси) і широко розповсюджену 

головну (другу надзаплавну) низьку терасу (див. рис. 1, 2), що творить реперний рівень 

річкової долини. 
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Рис. 1. Геоморфологічна будова долини Стиру в районі сіл Лучиці–Підлісці–Боремець 

Fig. 1. Geomorphology of the Styr River valley near Luchytsi–Pidlistsi–Boremets’ villages 
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_________________________________________________ 

1 – заплава та днища сухих долин, русла водотоків, стариці та ставки; 2–5 – рівні другорядних 

низьких терас (першої надзаплавної тераси): 2 – перша тераса; 3 – друга тераса; 4 – третя тераса; 

5 – четверта тераса; 6 – головна (друга надзаплавна) тераса; 7 – нижній притерасний денуда-

ційний рівень (педимент); 8 – структурна тераса, вироблена внаслідок відпрепарування цоколь-

ної поверхні головної тераси; 9 – еолові підняття, складені піщаними та пилуватими відкладами; 

10 – ділянки межиріч, розміщені вище рівня головної тераси; 11 – тилові шви заплави та надзап-

лавних терас, виділені більш (а) і менш (б) впевнено; 12 – брівки та осьові лінії днищ виразних 

палеорусел, розміщених в межах терас; 13 – невиразні палеорусла, виявлені в межах терас;  

14 – ерозійно-денудаційні уступи – обмеження рівня головної тераси; 15 – ерозійні уступи  

з виходами корінних порід цоколя головної тераси; 16 – інші ерозійні уступи; 17 – ізогіпси та 

їхнє значення; 18 – відмітки абсолютних висот; 19 – лінія геологічного розрізу; 20 – свердловина 

та її порядковий номер; 21 – відслонення, згадані в тексті 
 

 
 

Рис. 2. Геоморфологічна будова долини Стиру в районі сіл Ставрів–Підлозці–Торговиця 

(умовні позначення див. на рис. 1) 

Fig. 2. Geomorphology of the Styr River valley near Stavriv–Pidloztsi–Torghovytsia villages 
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Окрім комплексу низьких терас на дослідженій ділянці Волинської височини наявна 

ще принаймні одна вища річкова тераса, визначена в кількох місцях на лівобережжі 

Стиру. Перевищення цієї тераси – відповідника третьої надзаплавної тераси П. Гожи-

ка [8] та другої надзаплавної тераси І. Черваньова [24, 25] – над рівнем головної тераси 

Стиру становить близько 14 м. Над рівнем заплави тераса підноситься до висоти 25 м  

і більше. 

Рівень головної тераси Стиру в середній частині Волинської височини – на відстані 

майже 40 км – має практично незмінну абсолютну висоту, близьку до 191–192 м. Нато-

мість, середня відносна висота тераси поступово збільшується вниз за течією ріки від 

12–13 м поблизу сіл Більче–Красне до 14–16 м у районі с. Боратин. Перепад абсолютної 

висоти меженного рівня води на цьому відрізку долини Стиру становить близько 3 м. 

Поверхня тераси злегка хвиляста, з невиразними підняттями кількаметрової висоти 

та ізометричними безстічними пониженнями, діаметр яких сягає 100 м і більше. 

Підняття поверхні тераси складені із пилуватих порід і мають головно еолове по-

ходження – їх утворення було пов’язане з формуванням еолового лесового покриву 

суттєво різної товщини. Цю залежність засвідчують протяжні природні відслонення 

приповерхневої частини розрізу головної тераси, у будові яких фіксується узгодженість 

між товщиною лесового покриву та висотою тераси. Генезис від’ємних замкнутих 

форм, широко розповсюджених на річкових терасах та інших елементах доголоце-

нового рельєфу Волинської височини, поки-що остаточно не з’ясовано. Характерно, що 

у межах головної тераси розміри цих форм особливо значні. 

Поблизу західної околиці с. Красне у прикрайовій частині тераси наявні невисо-

кі (до 2–3 м) переважно валоподібні еолові підняття, складені пилуватими відкладами 

та витягнуті вздовж брівки тераси; окремі форми групуються у пасмо довжиною понад 

2 км. Утворення цих специфічних піднять логічно пов’язувати із завершальним етапом 

формування однієї із другорядних низьких терас, можливо тераси Iг, яка супроводжує 

головну терасу в районі поширення її прикрайового пасма. Схожі, але менш виразні та 

протяжні еолові підняття виявлені у приуступній частині головної тераси і в інших 

місцях, де між терасою та заплавою є фрагменти порівняно високих другорядних терас. 

На різних ділянках головної тераси трапляються більш чи менш виразні 

руслоподібні форми, що тягнуться вздовж долини Стиру. Зниження цього типу ліпше 

проявлені на лівобережжі ріки, де ширина головної тераси перевищує 2 км, а товщина 

її лесового покриву є порівняно незначною. Планові розміри давніх руслових форм 

близькі до розмірів сучасного русла Стиру, глибина сягає 2–3 м, але зазвичай є вдвічі 

меншою. Форма палеорусел у плані слабко звивиста, розгалуження не характерні. 

Окремі руслоподібні зниження частково використані для закладання невеликих сухих 

долин, що розчленовують поверхню тераси. 

Південніше с. Підлозці у фронтальній частині головної тераси наявна аномально 

велика руслоподібна форма, ширина якої становить близько 150 м, що у чотири рази 

перевищує пересічну ширину сучасного русла Стиру нижче гирла Ікви, а глибина 

сягає 6–7 м. Пониження наскрізне (відкрите в обидва боки), ускладнене схиловими та 

донними долинними врізами різної виразності й величини. Його продовження в області 

розвитку так званої першої надзаплавної тераси має вигляд типової долиноподібної 

форми. Слід зазначити, що ймовірне палеорусло також подібне до балкових форм, 

характерних для приуступної частини головної тераси (див. рис. 1, 2), але його дно має 

хвилястий поздовжній профіль, що не властиво для місцевих сухих долин, утворених 
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або оновлених у голоцені. З’ясування ґенези та віку цієї незвичної руслоподібної 

форми потребує додаткових досліджень. Не виключено, що це порівняно давній, 

доголоценовий ярково-балковий вріз, верхів’я якого було знищене бічною ерозією 

Стиру під час формування заплави. Беручи до уваги той факт, що найвищі ділянки дна 

цієї проблемної форми відповідають рівню першої тераси Стиру, вироблення та 

виповнення такого врізу, закладеного мабуть на місці давнього річкового русла, 

логічно пов’язувати із формуванням цієї тераси. 

Тильну частину головної тераси Стиру супроводжує порівняно неширока (до 300–400 м) 

денудаційна поверхня, вироблена зазвичай у відкладах верхньої крейди й підстелена 

малопотужним плащем пилуватих еолово-делювіальних і пролювіальних відкладів. 

Денудаційна поверхня слабко нахилена в бік тераси і фактично зливається з її 

поверхнею. Це нижній притерасний денудаційний рівень (педимент) – імовірно, відпо-

відник нижньої денудаційної поверхні вирівнювання Волинської височини, визначеної 

А. Богуцьким і Й. Свинком [4]. 

Внутрішня будова головної тераси найліпше вивчена і порівняно складна. Її розкри-

вають численні, місцями доволі протяжні (до 100–150 м) природні відслонення, 

приурочені до берегових уступів Стиру й Ікви, а також бурові свердловини, що були 

закладені переважно у приуступній частині тераси та в межах заплави Стиру. Склад-

ність внутрішньої будови тераси пов’язана передусім з різним висотним положенням її 

цокольної поверхні та неоднаковою стратиграфічною повнотою розрізу терасових 

відкладів на різних ділянках долини. За положенням цокольної поверхні стосовно рівня 

поверхні ріки у межень тераса здебільшого акумулятивна. Зазвичай половина товщі 

терасових відкладів знаходиться нижче меженного рівня ріки (див. рис. 3). 

Стратиграфічно повний розріз тераси творять чотири головні горизонти, які 

доцільно попарно об’єднати в два комплекси терасових відкладів, що мають приблизно 

однакову товщину – верхній і нижній. 

Верхній комплекс терасових відкладів розміщений над меженним рівнем ріки, тому 

його будова, вивчена головно за відслоненнями, порівняно добре пізнана. Типовий 

розріз верхньої половини цього комплексу такий: під експонованим ґрунтом чорно-

земного типу (типовими є чорноземи неглибокі лісостепові, чорноземи опідзолені та 

темно-сірі опідзолені ґрунти) до глибини 4–5 м залягають масивні та прихованошару-

ваті леси та лесоподібні суглинисті породи, підстелені виразно шаруватими та більшою 

чи меншою мірою оглеєними пилуватими відкладами (суглинками з прошарками та 

лінзами супіску та тонкозернистого піску потужністю до 10 см), які у сухих нерозчи-

щених стінках відслонень візуально дещо схожі на лес. 

Позірно лесоподібні шаруваті відклади комплексу творять шар значної (близько 

5 м) товщини з гіпсометрично витриманою покрівлею, що підноситься на 9–10 м над 

меженним рівнем Стиру. Шар фактично займає середню третину комплексу; водночас 

це верхній підгоризонт другого від поверхні головного горизонту тераси. Нижче 

розміщені літологічно подібні, але сильніше оглеєні піщано-пилуваті відклади, які 

завершують типовий розріз верхнього комплексу головної тераси. Загальна потужність 

товщі виразно шаруватих відкладів другого горизонту тераси становить близько 9 м. 

У середній і нижній частинах верхнього комплексу – у товщі горизонтально шару-

ватих суглинистих відкладів другого горизонту тераси – трапляються включення дріб-

ної гальки та гравію місцевих карбонатних порід. Ці включення разом із текстурними 

особливостями суглинків та рештками фауни прісноводних молюсків [8] засвідчують 
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їхнє нагромадження в умовах заплави. Отже, у складі комплексу переважають виразно 

шаруваті заплавні відклади, прикриті кількаметровим плащем лесових порід, що були 

утворені з відкладів головно еолового генезису. Не виключено, що “домішки” еолового 

пилу входять до складу шаруватих заплавних суглинків, візуально дещо схожих на лес. 

 
 

Рис. 3. Геологічні розрізи низьких терас (Iа … II) і заплави впоперек долини Стиру вздовж 

ліній А–Б та В–Г (лінії профілів зображені на рис. 1, 2) 

Fig. 3. Geological cross-sections of the low terraces (Iа … II) and floodplain of the Styr River 

valley along the lines А–Б and В–Г (cross-section lines are shown in fig. 1, 2) 
 

1 – голоценові відклади заплав; 2 – відклади другорядних пізньоплейстоценових терас; 3 – від-

клади головної пізньоплейстоценової тераси; 4 – відклади похованих середньо-пізньоплейсто-

ценових врізів і передбачуваних карстових форм; 5 – торф; 6 – суглинки заплавні, місцями лесо-

подібні та слабко піскуваті; 7 – суглинки заплавні та старичні нерозчленовані; 8 – леси, суглинки 

лесоподібні еолові та алювіальні, місцями еолово-делювіальні; 9 – суглинки заплавні, при по-

крівлі еолово-алювіальні, головно лесоподібні, зазвичай виразно шаруваті, з прошарками супіску 

та піску, місцями оглеєні; 10 – суглинки оглеєні заплавні та старичні, місцями слабко піскуваті, 
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оглеєні озерні суглинки передбачуваних карстових форм; 11 – суглинки та супіски нерозчлено-

вані алювіальні; 12 – піски тонкозернисті алювіальні, сильно глинисті, до супісків, суглинки з 

прошарками тонкозернистого піску; 13–16 – руслові відклади: 13 – супіски та суглинки оглеєні, 

піскуваті; 14 – піски тонко- та дрібнозернисті, місцями мулисті, з гравієм і галькою місцевих 

порід; 15 – піски дрібно- та середньозернисті, з гравієм і галькою місцевих порід; 16 – гравійно-

галечники з піщаним заповнювачем; 17 – уламки крейди у товщі еолово-делювіальних лесопо-

дібних відкладів; 18 – корінні породи; 19 – стратиграфічні незгідності – ерозійні поверхні, виді-

лені більш (а) і менш (б) впевнено; 20 – межі літологічних виділів (шарів); 21 – свердловина та її 

порядковий номер згідно з картою (див. рис. 1, 2). 

 

Підошва верхнього комплексу головної тераси, виявлена за описами свердловин як 

контакт світло-жовтих (лесоподібних) і блакитно-сірих суглинків, зазвичай фіксується 

на висоті, близькій до меженного рівня Стиру (див. рис. 3). Розкрито її під час низької 

межені в серпні 2015 р. у межах трьох масштабних відслонень – берегових уступів 

ріки, розміщених біля с. Боратин, а також в аналогічному, але менш протяжному 

відслоненні головної тераси поблизу північної окраїни с. Яловичі. У районі Боратина 

підошва комплексу зафіксована на висоті 0,9–1,1 м над рівнем Стиру, а поблизу 

с. Яловичі – на висоті 0,75 м. 

В окремих розрізах верхнього комплексу тераси на рівні його нижнього шару 

розкриті піщані відклади, подібні до руслового алювію заплави Стиру. Їх виявлено в 

кернах деяких свердловин (зокрема св. 34-У (22-ї на рис. 2, 3), що закладена у тиловій 

частині тераси на правобережжі ріки східніше с. Торговиця), а також у природному 

відслоненні тераси, розміщеному на правому березі р. Стир навпроти с. Підлозці 

(див. рис. 2). Цей нетиповий для головної тераси розріз згідно авторів звіту [19] має 

таку будову: 
 

1. Суглинок лесоподібний, світло-палевий, пухкий …….……………..…………… 1,5 м 

2. Суглинок тонкопіщанистий, шаруватий (чергування прошарків сірого, зелен-

кувато-сірого й охристого кольору) …………………………………………….... 

 

6,5 м 

3. Глина сірувато-зелена, грудкувата, щільна ………......…...……...……………… 6,7 м 

4. Пісок зеленувато-сіруватий, тонкозернистий, мулистий, з прошарками 

галечнику …………………………………………………………………………… 

 

7,2 м 

5. Чергування піску різнозернистого, світло-сірого з прошарками переважно 

дрібної крейдової гальки; товщина шару мінлива, коливається біля 0,5 м ……. 

 

7,7 м 

6. Пісок без гальки .…………………….…...…………………………...……………. 9,7 м 

7. Чергування піску дрібнозернистого, брудно-палевого, зі скісною шарува-

тістю, глини зеленувато-сірої та прошарків крейдової гальки діаметром 

до 4 см; видима над урізом води товщина шару ……………………………...….. 

 

 

1,0 м 

 

Цоколь тераси у цьому відслоненні констатовано нижче рівня води на глибині 

близько 1 м [19], відклади нижнього комплексу тераси відсутні. Потужність товщі 

руслового алювію (шари 4–7) становить тут близько 5 м, висота контакту старично-

заплавних і руслових відкладів – 4 м над рівнем ріки. Загальна потужність верхнього 

комплексу у цьому розрізі тераси перевищує 11,5 м. 

Локально поширені руслові піски, приурочені до основи верхнього комплексу 

головної тераси, розкриті св. 231-СЛЦ [21] на лівому березі Стиру західніше с. Мсти-

шин. Їхня потужність у цьому розрізі становить 2,2 м. Загальна потужність комплексу 

сягає 12 м. Зауважимо, що включення руслових пісків у верхньому комплексі тераси  
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є цілком очікуваними з огляду на наявність руслоподібних форм, виявлених у рельєфі 

її поверхні. 

Нижній комплекс відкладів головної тераси розпочинають сильно оглеєні суглинки 

заплавного типу, констатовані безпосередньо над меженним рівнем води в усіх 

зазначених вище розрізах. Ці ж відклади ідентифіковані в описах кількох свердловин, 

що дає змогу визначити товщину складеного ними шару. Вона змінюється від кількох 

метрів до 7,8 м у свердловині 65-СР (17-й на рис. 2, 3). Зазначене відповідає товщині 

горизонту заплавних відкладів голоценової тераси (заплави). 

Заплавні суглинки нижнього комплексу за даними бурових робіт підстелені 

гіпсометрично витриманим горизонтом пісків, що представляють руслові відклади 

головної тераси та завершують її стратиграфічно повний розріз. Піски зазвичай тонко- 

та дрібнозернисті, місцями мулисті, з гравієм і галькою місцевих порід. Пересічна 

товщина горизонту пісків досягає 5 м. Сумарна потужність відкладів нижнього 

комплексу тераси становить близько 14 м, що дещо більше пересічної товщини (близь-

ко 10 м) голоценового алювію заплави. 

Беручи до уваги будову та співвідношення стисло схарактеризованих комплексів  

і шарів головної тераси, можна зробити такі висновки щодо їхнього формування: 1) два 

нижні горизонти тераси, об’єднані в нижній комплекс терасових відкладів, творять 

ярус нормального (перстративного) алювію, що був утворений внаслідок меандрування 

ріки та розширення заплавного дна долини; 2) річкові відклади верхнього комплексу 

тераси, представлені переважно горизонтально шаруватими суглинками, можуть бути 

означені як настелений (констративний) алювій, нагромаджений на етапі виповнення 

річкової долини при відносно стабільному плановому положенні русла ріки; обме-

жений розвиток горизонтальних деформацій русла в процесі формування алювіального 

покриву цього типу засвідчений локальним поширенням руслових пісків у відкладах 

верхнього комплексу тераси. 

Цокольна поверхня головної тераси, фіксована підошвою горизонту руслових пісків 

її нижнього структурного комплексу, за даними бурових свердловин розміщена 

зазвичай на 4–6 м нижче рівня цокольної поверхні заплави. Фактично вона виявлена на 

абсолютній висоті близькій до 166 м у діапазоні висот 164,0–168,5 м. Виділений таким 

чином цоколь тераси складений із порід різного літологічного складу та віку.  

У приосьовій частині долини Стиру – це здебільшого піщані відклади давніх похова-

них врізів ріки, віднесені до середнього-верхнього плейстоцену [13]. Ближче до 

східного краю річкової долини він представлений зазвичай карбонатними породами 

верхньої крейди (див. розріз А–Б на рис. 3). Покрівля останньої у тильній частині 

тераси може знаходитись на різній висоті, у тому числі і над меженним рівнем Стиру, 

на що уже звертали увагу й раніше [19, 24, 25].  

Ділянку тераси з аномально високим положенням “корінної” цокольної поверхні 

виявлено, зокрема, на південній околиці с. Торговиця у районі джерел, приурочених до 

основи ерозійного уступу – берегового відслонення корінного цоколя тераси на пра-

вому березі Ікви (див. рис. 2), а також дещо східніше, де цокольна поверхня головної 

тераси зумовила формування структурно-денудаційних сходин, абсолютні й відносні 

висоти яких зростають з наближенням до її тилового шва.  

Аномально високе розміщення цокольної поверхні тераси поблизу її тилового шва 

фіксують дані бурових свердловин, закладених на правобережжі р. Стир північніше 
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с. Підлісці (св. 5) та біля с. Торговиця (св. 22). Цю ж залежність підтверджує відсло-

нення покривних і корінних порід у кам’яному кар’єрі с. Підлісці. 

Значні розходження у висоті цокольної поверхні тераси І. Черваньов пояснював 

впливом локальних висхідних рухів [24, 25]. На нашу думку, аномальне висотне 

положення цоколя, властиве тильній частині головної тераси, слід пов’язувати з 

особливостями утворення цієї тераси на акумулятивній стадії її формування, коли на 

дні річкової долини – у межах заплави та на прилеглій денудаційній поверхні – 

відбувалось нагромадження заплавних і руслових відкладів її верхнього (констра-

тивного) алювіального комплексу. Ці відклади, перекриваючи узгоджено і з розмивом 

уже частково сформовану денудаційну поверхню, вироблену у товщі переважно 

корінних порід відповідно до рівня поверхні заплави (покрівлі нижнього комплексу 

сучасної головної тераси), формували новий, гіпсометрично вищий рівень цокольної 

поверхні тераси, нахилений у бік заплави. Ймовірно, що у цей час відбувалось 

незначне розширення заплавного дна долини внаслідок бічної ерозії ріки, що 

призводило до утворення цокольної поверхні суто ерозійного типу, підстеленої як 

корінними породами (ситуація, виявлена в описаному вище відслоненні, розміщеному 

на правому березі р. Стир навпроти с. Підлозці, а також у св. 22), так і давніми 

алювіальними відкладами (розріз, розкритий св. 231-СЛЦ [21] на лівому березі Стиру). 

Другорядні низькі тераси, об’єднані в комплекс рівнів першої надзаплавної тераси, 

збережені переважно на лівобережжі ріки, де три чи чотири терасові рівні, розміщені 

між поверхнями головної тераси та заплави, місцями можна бачити поруч (див. рис. 1, 2). 

Тераси фрагментарно поширені, вузькі. Лише наймолодша тераса комплексу, позна-

чена індексом Iа, в кількох місцях має досить значну (до 0,5 км і більше) ширину, 

сумірну із шириною заплави. 

Слід зазначити, що суміжні терасові рівні цієї групи річкових терас розділені 

невиразними уступами висотою до 2,0–2,5 м, тому виявляти та виокремлювати 

другорядні тераси, користуючись топографічними картами масштабу 1:25 000, доволі 

проблематично. Натомість, карти масштабу 1:10 000 цілком придатні для їхнього виді-

лення. Останній висновок, зроблений під час передпольового аналізу карт, підтверджу-

ється також і візуальними спостереженнями на місцевості. Утім, кількість другорядних 

низьких терас поки що точно не визначено. Можна стверджувати лише, що цих терас  

є принаймні чотири. Таку кількість терас вирізнено у трьох місцях на лівобережжі 

ріки (у районі сіл Підлозці і Лучиці та південніше с. Новостав), а також на правому 

березі долини Стиру поблизу с. Лихачівка біля Торговиці. 

Площадки другорядних низьких терас ускладнені порівняно малими й невиразними 

ізометричними та видовженими зниженнями і загалом є плоскішими, ніж поверхня 

головної тераси. Винятком є невеликі ділянки терас з еоловими пасмами та горбками, 

що складені суттєво піщаними відкладами. Такі ділянки, порослі сосновими лісами, 

характерні для фрагментів терас, розміщених на правому березі долини Стиру. Досить 

виразні еолові підняття – пасма субширотного простягання – є, наприклад, поблизу 

хутора Лихачівка між селами Торговиця та Красне (див. рис. 2). 

Відносні висоти окремих терас, визначені щодо фонового рівня заплави, помітно не 

змінюються уздовж досліджуваного відрізку долини. Так, у південній частині цього 

відрізку поблизу сіл Підлозці–Ставрів перевищення першої тераси над рівнем заплави 

становить зазвичай 2–3 м, другої – 4–5 м, третьої – 5–6 м, четвертої – 7–8 м. Біля сіл 

Вербаїв–Новостав висоти другорядних терас, які займають аналогічну позицію щодо 
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заплави, становлять орієнтовно два, чотири, сім і вісім метрів. Можливо, що лише 

поблизу с. Боратин відносні висоти усіх цих терас є дещо більшими – тут виокремлено три 

другорядні тераси, розміщені стосовно рівня заплави на висоті близько 3,0, 5,5 і 7,5 м. 

Достовірних відомостей про внутрішню будову другорядних терас поки що мало. 

Наявний фактичний матеріал, здобутий безпосередньо у полі, дає підстави вважати, що 

будова усіх цих терас є принципово подібною й нагадує будову заплави Стиру, а їхні 

відклади представлені переважно пісками, що містять прошарки супісків і суглинків. 

Горизонти лесоподібних суглинистих порід, характерні для приповерхневої частини 

розрізу цих терас, мають порівняно незначну товщину (до 3,5–4,0 м разом із експо-

нованим ґрунтом) і зазвичай включають прошарки супісків і пісків; їх творять відклади 

головно алювіального генезису. Повна потужність розрізів терасових відкладів також 

незначна. Тому усі ці тераси за співвідношенням із типовим (стратиграфічно повним) 

розрізом головної тераси є вкладеними. 

Покрівля руслових відкладів трьох верхніх другорядних терас (1б–1г) знаходиться 

вище меженного рівня ріки, нижньої (1а) – біля цього рівня (у природному відслоненні 

цієї тераси, розміщеному на лівому березі Стиру західніше автодороги Торговиця–

Ставрів за 350 м від мосту, покрівлю руслових пісків констатовано над рівнем низької 

межені на висоті 0,95 м). 

Отже, внутрішня будова другорядних низьких терас порівняно проста і суттєво 

відмінна від будови головної тераси. Різними є і верхні частини їхніх типових розрі-

зів – другорядні тераси вирізняє мала товщина горизонту заплавних відкладів, їм не 

властивий добре розвинений лесовий покрив, характерний для головної тераси. Беручи 

до уваги редукованість покриву лесоподібних порід та його головно субаквальне похо-

дження, другорядні тераси можна вважати безлесовими. Щоправда, це судження не 

узгоджується з описами трьох свердловин (193-СЛЦ, 208-СЛЦ (8-ї на рис. 2, 3)  

і 226-СЛЦ) [25], згідно з якими ці тераси складені головно лесоподібними суглинками. 

Спільною особливістю будови усіх низьких терас є відсутність добре сформованих 

похованих ґрунтів, притаманних для розрізів заплави. 

Проблеми та дискусійні питання, пов’язані із вивченням низьких терас волинського 

відрізку долини Стиру, стосуються головно так званих другорядних низьких терас – 

їхньої природи, кількості й віку. Згідно з результатами наших досліджень цих терас 

щонайменше чотири. І кожна з-поміж цих чотирьох терас є повноцінною (парною, 

цикловою) терасою. 

Раніше усі ці терасові рівні відносили до локально збереженої першої надзаплавної 

тераси Стиру [8–12, 15, 16] або долучали до його головної тераси [1, 13, 14, 22, 23], 

помилково приймаючи її за першу надзаплавну терасу. І. Черваньов [25], звернувши 

увагу на наявність невеликих фрагментів низьких терас, локально поширених між 

заплавою та головною терасою, розглядав їх як суто місцеві утворення – тераси 

локального типу, формування яких пов’язане з локальними тектонічними підняттями. 

Зазначимо насамперед, що уявлення про тектонічну зумовленість другорядних 

низьких терас не відповідає дійсності, бо на ділянках річкової долини, виділених  

з урахуванням розповсюдження цих терас – в яких конфігураціях і місцях ми ці ділян-

ки не зображали б, відсутні відповідні деформації поверхні широко розповсюдженої 

головної тераси, неминучі у разі утворення локальних тектонічних піднять і спричи-

нених ними терас. Слід також звернути увагу на те, що: 1) поверхні порівняно великих 

фрагментів “локальних” терас мають певну відносну й абсолютну висоту, яка фактично 
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не змінюється як вздовж, так і впоперек долини; 2) максимальна кількість локально 

збережених рівнів, визначена на чотирьох ділянках долини, є однаковою. Перелічені 

факти дають підстави вважати, що фрагментарно поширені низькі терасові рівні 

долини Стиру є локально збереженими терасами циклового типу. 

Для вікової характеристики низьких терас важливо визначитись із віком головної 

тераси, внутрішня будова якої порівняно добре пізнана й інформативна для з’ясування 

умов формування тераси та здогадів про її геологічний вік. Визначаючи вік цієї тераси 

слід враховувати два факти, які стосуються будови її типового розрізу: 1) наявність 

добре розвиненого лесового покриву, який без виразної перерви у нагромадженні 

відкладів перекриває заплавний алювій тераси; 2) у товщі покривних відкладів, 

розміщеній під голоценовим ґрунтом (ґрунтовим комплексом), і в алювіальних 

відкладах тераси добре сформовані поховані ґрунти не виявлені. 

Лесовий покрив головної тераси Стиру можна впевнено зіставляти з наймолодшим  

і найпоширенішим лесовим кліматолітом стратиграфічної схеми ґрунтово-лесового по-

криву Волино-Поділля, названим верхнім горизонтом верхньоплейстоценових лесів [2, 3]. 

Відомо, що відклади цього стратиграфічного горизонту нагромадились у пізньому 

пленігляціалі (пізній валдай, 2-а стадія морської ізотопної шкали), а формування основ-

ної частини його розрізу, складеної із лесових порід (нижній і верхній підгоризонти 

верхнього горизонту верхньоплейстоценових лесів стратиграфічної схеми А. Богуць-

кого, розділені рівненським ґрунтово-глейовим шаром) відбувалось у діапазоні 

від 24/20 до 14 тис. років тому [26] під час кріоксеротичної стадії пізнього валдаю. 

Оскільки позірно лесоподібні заплавні суглинки головної тераси поступово переходять 

у типові леси її доволі потужного субаерального покриву, можна передбачати, що 

формування тераси завершувалось у першій половині кріоксеротичної стадії пізнього 

валдаю під час першого (дорівненського) етапу утворення основної частини розрізу 

верхнього горизонту верхньоплейстоценових лесів Волинської височини. Суворі 

кліматичні умови завершального етапу формування тераси підтверджують 

клиноподібні морозобійні структури, виявлені у верхній частині товщі заплавних 

відкладів її верхнього (констративного) структурного комплексу, розкритого у кар’єрі 

північніше с. Підлісці. 

Нижній комплекс терасових відкладів головної тераси, складений алювієм 

перстративного типу, міг бути утворений внаслідок активної ерозійно-акумулятивної 

діяльності ріки у ранню, кріогігротичну стадію пізнього валдаю. Цей здогад 

підтверджується відсутністю похованих ґрунтів – свідчень більш-менш інтенсивних 

ґрунтотворних процесів – у верхній частині товщі заплавних відкладів нижньо-

го (перстративного) комплексу тераси. Він також узгоджується з результатами вивчен-

ня історії розвитку річкових долин Східноєвропейської рівнини у пізньому плейстоце-

ні–голоцені. Згідно з ними [18, с. 310], саме на початок МІС 2 (близько 28–23 тис. років 

тому) припадала фаза стабілізації поздовжніх профілів рік позальодовикової області 

Східноєвропейської рівнини, яка забезпечила нагромадження перстративних відкладів 

широко розповсюдженої циклової тераси, формування якої завершилося наприкінці 

LGM (останнього льодовикового максимуму) близько 18 тис. років тому. 

Отже, є підстави вважати, що утворення головної тераси Стиру відбувалось 

протягом першої половини 2-ї стадії морської ізотопної шкали в інтервалі від близько 

28 до 18 тис. років тому. Цьому часовому інтервалу відповідає бузький етап пізнього 

плейстоцену України [7]. 
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У разі такого визначення віку головної тераси, утворення другорядних низьких 

терас слід пов’язувати з короткотривалими змінами (поліпшеннями?) ландшафтно-

кліматичних умов під час другої половини 2-ї ізотопної стадії. Таких змін 

палеогеографічних умов, виявлених за чергуванням епох ґрунто- та лесоутворення, 

згідно з емпіричними узагальненнями українських фахівців [7, 20], в інтервалі  

18–11 тис. років тому було чотири – два сприятливі для ґрунтоутворення епізоди існу-

вали у дофінівський (рівненський) час (18–15 тис. років тому), ще два, зіставлені  

з пізньольодовиковими міжстадіалами белінг і аллеред [7], – протягом чорноморського 

етапу. 

Відповідність між кількістю потенційно терасоутворюючих палеокліматичних 

циклів і кількістю другорядних низьких терас, виявлених у долині Стиру, спрощує 

проблему їхнього зіставлення і дає змогу визначитись із геологічним і календарним 

віком терас. Наприклад, перша тераса (Iа) може бути датована аллередом–пізнім 

дріасом (11,4–9,7 тис. р. до н.е.), другій (Iб) відповідатиме белінг–давній дріас (близько 

12,6–11,4 тис. р. до н.е.). 

Отже, низькі надзаплавні тераси Стиру творять комплекс терасових рівнів, що 

складається з широко розповсюдженої лесової (головної) тераси, утвореної внаслідок 

порівняно тривалого та потужного ерозійно-акумулятивного циклу, і чотирьох 

фрагментарно поширених нижчих надзаплавних терас, у верхніх частинах яких добре 

розвинений лесовий покрив відсутній. Є певні підстави стверджувати, що час 

утворення усіх цих терас вкладається в межі 2-ї стадії морської ізотопної шкали, а 

формування найстаршої з-поміж них головної тераси завершилось наприкінці 

останнього льодовикового максимуму близько 18 тис. років тому. 

Наступні дослідження місцевих низьких терас слід пов’язувати передусім з обґрун-

туванням й уточненням їхнього віку. Необхідне ґрунтовне вивчення масштабних 

відслонень верхньої (лесової) частини розрізу головної тераси, спрямоване на вияв-

лення й розпізнавання ґрунтових та кріогенних горизонтів, виділених у верхньому 

горизонті верхньоплейстоценових лесів Волинської височини. Особлива увага мала  

б бути приділена ідентифікації рівненського ґрунтово-глейового шару – вікового 

аналога дофінівського кліматоліту. Якщо наш здогад про вік двох верхніх низьких 

терас відповідає дійсності, то цей ґрунтово-глейовий шар, представлений у різному 

стратиграфічному обсязі (потенційно повнішому у розрізі головної тераси), мав би 

бути розміщений в основі їхнього субаерального лесового покриву. 
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The paper focuses on the description of the low Pleistocene terraces (with the height of up to 20 m 

above the river level) of the Styr River valley that were identified in the middle part of the upland 

between Bilche–Krasne villages in the south and Boratyn–Pidhaitsi villages in the north. The main 

attention is concentrated on mapping of the terraces and the overview of their outcrops as well as 

analysis of the boreholes data. The study of the geological structure of the terraces becomes the basis to 

determine their age. 

Mapping of river terraces was executed using topographic maps in scale 1:10 000. On the territory 

where previous researchers identified one or two terraces, we have identified five morphologically 

distinct cyclic (paired) terraces. The highest low terrace that is widespread territorially is named here the 

main terrace and the other four that are locally preserved are combined in a complex of minor low 

terraces. 

The level of the main Styr terrace has almost constant altitude of about 191–192 m. The average 

height of the terrace surface is gradually increasing downstream from 12–13 to 14–16 m above river 

level. Its surface is slightly undulating and complicated by relatively large isometric depressions with 

the diameter of up to 100 m and more. The slightly meandering forms similar to channels with the plan 

size comparable with the modern Styr channel occur on the terrace surface. The main terrace is 

relatively complicated and has mainly two-termed structure – the lower part of sedimentary sequence is 

composed of normal (perstrative) alluvium of large thickness; the upper part is composed of constrative 

alluvium accumulated when the river channel was laterally inactive. The terrace is overbuilt by a loess 

layer a few meters thick that covers floodplain alluvium without a distinct break in accumulation. 

Geological structure of the minor low terraces is relatively simple and recalls the floodplain structure. 

Absence of well-expressed paleosols in the alluvial and loess deposits of the low terraces suggests that 

they were formed during Late Pleniglacial (MIS 2). 

Key words: river terrace, alluvium, Late Pleistocene, Late Pleniglacial, Volhyn Upland, Styr River 

valley. 
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Розглянуто головні питання, пов’язані з геоморфологічним картографуванням кар’єрів. 

Схарактеризовано етапи побудови таких геоморфологічних карт. Перший етап – аналіз вихідних 

матеріалів та передпольове картографування. На топопланах і маркшейдерських планах гірничих 

виробок (масштаб 1:500–1:5 000) зображають рельєф у вигляді ізоліній з достатньо невеликим 

значенням перетину горизонталей (до 2 м). За топопланами і планами гірничих виробок можна 

досить легко виділити межі головних елементів рельєфу, а деколи і з’ясувати їхній генезис. За 

космозображеннями можна ідентифікувати не лише головні, а й другорядні (дрібні) елементи  

і форми рельєфу, а також мікрорельєф поверхонь (плоский, горбистий тощо). Унаслідок підготов-

чих (передпольових) робіт складають геоморфологічну карту-гіпотезу (попередню геоморфоло-

гічну карту), де виділено, наскільки це можливо, головні морфологічні елементи рельєфу. 

Другий, найважливіший, етап – польове картографування. Головне завдання полягає у цілко-

витій та остаточній ідентифікації елементів і форм рельєфу. 

Проаналізовано чотири головні складові рельєфу кар’єрів, які зображають на геоморфологіч-

них картах (його морфологія, генезис, вік і динаміка). Морфологія рельєфу є найсуттєвішою час-

тиною змісту геоморфологічних карт кар’єрів. За морфологічними критеріями визначають межі 

елементів і форм рельєфу, а також підтверджують або заперечують раніше виділені межі, їх уточ-

нюють (зокрема, унаслідок змін рельєфу, які відбулись останнім часом) і деталізують. Генезис 

рельєфу кар’єрів загалом є суто антропогенний. Залежно від рельєфотвірного чинника (антроп-

огенна денудація чи акумуляція) виділяють такі основні генетичні категорії рельєфу: виробле-

ний (або денудаційний) і акумулятивний. Вік рельєфу визначають за фондовими і літературними 

джерелами, топопланами і маркшейдерськими планами, дистанційними матеріалами. Також 

використовують додаткові критерії, які можна виявити у польових дослідженнях: 1) трав’яний 

покрив (задернованість); 2) залісненість (приблизний вік дерев); 3) морфологічна виразність форм. 

Сучасні геоморфологічні процеси у кар’єрах – це природно-антропогенні процеси, які виникають 

на антропогенних елементах рельєфу, проте діють як природні. З досвіду власних досліджень до 

найпоширеніших процесів належать обвально-осипні процеси, лінійна і площинна ерозія, зсуви, 

суфозія. 

До інших характеристик, що зображають на геоморфологічних картах належать геологічна 

будова, рослинний покрив, гідрологічні особливості. Головною геологічною характеристикою  

є літологія відкладів, передусім літологія уступів кар’єру (суглинки, піски, мергелі, вапняки, піско-

вики тощо). Рослинний покрив на геоморфологічних картах кар’єрів має допоміжне значення. 

Його наявність свідчить про відносну зрілість антропогенного рельєфу, незначну активність 

сучасних екзогенних процесів. Гідрологічні особливості кар’єрів, зазвичай, полягають  

в обводненості окремих ділянок (днищ кар’єрів) та заболоченості. 

Останній етап – складання легенди і картографічне оформлення геоморфологічної карти. 

Легенду до геоморфологічної карти складають з таких частин: 1) типи антропогенного рельєфу, 

які поділяють на головні елементи (зрідка форми) рельєфу; 2) дрібні (другорядні) елементи  

і форми рельєфу; 3) сучасні геоморфологічні процеси (сучасна морфодинаміка); 4) інші 
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позначення. Найсуттєвішою у легенді є перша частина, яка власне характеризує головні елементи 

і форми рельєфу кар’єру, згруповані за генетичною ознакою і далі розділені за морфологією і віком 

рельєфу, геологічними і гідрологічними характеристиками, рослинністю. Картографічне оформ-

лення геоморфологічної карти не має певних стандартів. Існують чорно-білий і кольоровий 

варіанти карт. 

Ключові слова: кар’єр, антропогенний рельєф, геоморфологічне картографування, етапи побу-

дови геоморфологічної карти, сучасна морфодинаміка. 

 

Геоморфологічні карти кар’єрів – один з видів прикладних геоморфологічних (або 

інженерно-геоморфологічних) карт [7]. За іншим поділом такі карти можна зачислити до 

окремих геоморфологічних карт, а саме – карт антропогенного (техногенного) 

рельєфу [8, 10]. На геоморфологічних картах кар’єрів зображені майже винятково 

антропогенні елементи рельєфу. Визначальними рисами рельєфу кар’єрів є його швидка 

змінюваність і великий масштаб досліджень. 

Геоморфологічне картографування кар’єрів почалось у 70-х роках ХХ ст. Таких 

досліджень є досить мало [1, 3–6, 11]. Є. Азбукіна [1] пропонує легенду до геоморфоло-

гічної карти у масштабах 1:25 000–1:100 000. У цьому масштабі зображені кар’єри і від-

вали лише як окремі форми без поділу на складові частини (способом якісного фону). 

Дуже важливими для вирішення цієї проблеми були праці Є. Рубіної і В. Фірсенкової. 

Є. Рубіна [6] виділила основні етапи і стадії формування техногенного рельєфу кар’єрів, 

визначила особливості геоморфологічного картографування техногенного рельєфу, 

зокрема, окреслила завдання геоморфологічного картографування. До найголовніших  

з них належать такі: 1) констатація техногенних форм і процесів, що їх перетворюють; 

2) оцінка з позиції завданої шкоди активізацією небажаних процесів; 3) визначення 

стану і подальшого розвитку техногенного рельєфу та можливості його рекультивації  

і використання. Автор уважає, що описи у легендах карт техногенних форм необхідно 

доповнювати основними характеристиками гірничої маси, що їх складає: назви гірських 

порід, що входять у ґрунтосуміш, гранулометричний склад, щільність будови, наявність 

ущільнених шарів тощо.  

Є. Рубіна для побудови легенди геоморфологічної карти техногенного рельєфу про-

понує використовувати такі класифікаційні ознаки: провідний рельєфотвірний процес, 

стадійність розвитку і парагенезис форм. Детально описує принципи побудови конста-

таційно-оціночних карт. Умовні позначення до них поділяють на основні – для зобра-

ження рельєфу і процесів, та додаткові – літологічного складу і фізико-хімічних власти-

востей порід техногенних ґрунтосумішей. Інтенсивність динаміки новоутворених форм 

вища, ніж у природному рельєфі, тому їх треба виділяти яскравішим тоном або чітким 

штрихуванням. Вік техногенних форм визначають як давність утворення ґрунтосумі-

шей. Специфічним, на думку Є. Рубіної є рельєф рекультивований і той, що перебуває 

на стадії відновлення. Їх можна вважати вторинними техногенними. Тому рекультиво-

ваний і первинний техногенний рельєф потрібно зображати різними способами. 

В. Фірсенкова [11] запропонувала два типи карт антропогенного рельєфу гірничодо-

бувних підприємств у масштабі 1: 25 000: 1) морфогенетичних типiв антропогенного 

рельєфу; 2) змiн рельєфу в процесi розробки родовища. На картах цього масштабу форми 

антропогенного рельєфу зображають лiнiйними знаками. Також вона побудувала мор-

фодинамічні карти для окремих дiлянок кар’єрів у масштабi 1:5 000. На них позначено 

окремi елементи рельєфу (площинними знаками) i типии мiкрорельєфу. У легендах гео-

морфологічних карт форми антропогенного рельєфу розділені за віком. 
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Виділено типи мікрорельєфу терасоподібних поверхонь, морфологія яких зумовлена 

видом транспорту, який використовують у ході відвалоутворення (автомобільного, за-

лізничного, конвеєрного складування та їхніх поєднань). Детально схарактеризовано 

процеси, які відбуваються у кар’єрах. Виділено стадії інтенсивності зсувних і ерозійних 

процесів. Зазначено, що на перших стадіях існування кар’єрно-відвального комплексу 

розвиток відбувається в бік аридизації з властивим аридному морфогенезу набором гео-

морфологічних процесів і створених ними форм рельєфу. В. Фірсенкова зазначила, що 

значна густота первинного розчленування призводить до великої кількості місцевих ба-

зисів ерозії. Складна антропогенна поверхня у процесі перетворення природно-антропо-

генними процесами ще більше ускладнюється. 

У геоморфологічному картографуванні кар’єрів досі не цілком вирішені такі 

проблеми: 1) генетичної і вікової ідентифікації елементів і форм кар’єрів; 2) створення 

універсальної легенди до геоморфологічних карт кар’єрів великих масштабів; 3) класи-

фікації типів рельєфу кар’єрно-відвальних комплексів. 

Наша мета – на підставі власного досвіду узагальнити основні принципи побудови 

геоморфологічних карт кар’єрів. 

Основні завдання: 1) проаналізувати вихідні матеріали для створення карт; 2) роз-

крити зміст передпольового і польового картографування, головних і другорядних кар-

тованих характеристик; 3) запропонувати загальні принципи побудови легенди до гео-

морфологічних карт кар’єрів. 

Об’єктами картографування є окремі кар’єри і кар’єрні (кар’єрно-відвальні) 

комплекси, які займають площу від декількох гектарів до 10 км2 і більше. Вони можуть 

містити, крім антропогенного рельєфу, окремі ділянки природного рельєфу як усередині 

кар’єрно-відвальних комплексів, так і по їхній периферії. 

Матеріал зібраний в ході геоморфологічного картографування кар’єрів протягом 

1991–2015 рр. За цей час складено вісім геоморфологічних карт для семи кар’єрів  

і кар’єрних комплексів Львівської області (Знесіння, Ясниська, Пустомити, Кривчиці, 

Яворівські сірчані кар’єри, Розвадів, Виннички). Для території Пустомитівського 

кар’єру карти побудовано у 2005 і 2015 рр. 

Побудова геоморфологічної карти передбачає певну послідовність етапів. Загалом, 

виділяють такі етапи картографування: 1) передпольове картографування, яке викону-

ють на вихідних матеріалах; 2) польове картографування кар’єрів; 3) складання легенди 

карти та її картографічне оформлення.  

Аналіз вихідних матеріалів для побудови карти. Передпольове картографу-

вання. До вихідних матеріалів належать топографічні плани і маркшейдерські плани 

гірничих виробок, великомасштабні аеро- і космозображення. 

На топопланах і маркшейдерських планах гірничих виробок (масштаб 1:500–1:5 000) 

зображають рельєф у вигляді ізоліній з достатньо невеликим значенням перерізу рель-

єфу (до 2 м). Вони мають велику кількість висотних відміток. Стінки (уступи) кар’єрів 

та схили насипів переважно позначають у вигляді ліній брівки, нижньої брівки (тобто 

лінії підніжжя уступу) і поперечних штрихів з проміжками між групами (у рідкісних ви-

падках, наприклад, топоплани масштабу 1:500, уступи позначають горизонталями). На 

планах гірничих виробок вирізняють уступи розкривної товщі (можуть бути різного часу 

і характеру видобувної сировини) і робочі уступи (давні і сучасні). У такому ж вигля-

ді (штрихів) позначають врізи і насипи доріг (їхні відкоси). За топопланами і планами 
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гірничих виробок можна досить легко виділити межі головних елементів рельєфу,  

а деколи і визначити їхній генезис. 

Також на планах позначають елементи інженерної інфраструктури кар’єрів, які часто 

є важливими для картографування: дороги, лінії електропередач, межі земельного 

відводу та інші технологічні межі, споруди, пов’язані з кар’єром, точки свердловин і лінії 

геологічних профілів. 

Космозображення високої роздільної здатності (зокрема, з джерел GoogleEarth) 

стали останнім часом непоганою і часто єдиною картографічною основою для зобра-

ження рельєфу кар’єрів (див. рисунок). Ці кольорові зображення земної поверхні мають, 

як на фото, реальні кольори об’єктів. У цих комп’ютерних програмах є можливість 

збільшення (зменшення), повертання, нахилу (кута огляду) зображення, а також стерео-

ефект (об’ємне зображення). 

Стереоефект дуже важливий з погляду морфологічної ідентифікації елементів і форм 

рельєфу, зокрема, поділу елементів за нахиленістю і розміщенням по вертикалі (верхні, 

проміжні, нижні), виділення додатних і від’ємних форм рельєфу.  

За космозображеннями можна ідентифікувати не лише головні, а й другоряд-

ні (дрібні) елементи і форми рельєфу, а також мікрорельєф поверхонь (плоский, 

горбистий тощо). Кольори і відтінки космозображень є індикаторами задернованості  

й залісненості. Окремі дешифрувальні ознаки стосуються віку стінок кар’єру (світлого 

кольору – свіжі стінки, темнішого – давні). Важливе значення мають різночасові 

космознімки: для уточнення, ліпшої ідентифікації (підтвердження розміщення) 

елементів і форм рельєфу та визначення тенденцій розвитку кар’єру. 

Унаслідок підготовчих (передпольових) робіт, використовуючи наявні вихідні мате-

ріали, складають геоморфологічну карту-гіпотезу (попередню геоморфологічну карту), 

де виділено, наскільки це можливо, головні морфологічні елементи рельєфу. 

Польове картографування виконують на паперовій картографічній основі (топо-

плану, аеро- чи космознімку). Без польових досліджень побудова геоморфологічної 

карти буде неточною, неповною і часто неможливою, особливо це стосується генезису  

і віку поверхонь. У процесі побудови карти кар’єру, як і будь-якої геоморфологічної 

карти, доцільно використовувати стабільні (реперні) об’єкти для географічної прив’язки. 

Це має особливе значення, бо такий рельєф є швидкозмінним. Стабільними об’єктами 

можуть бути автодороги (ліпше за межами кар’єру), лінії електропередач, споруди, еле-

менти природного рельєфу або давно сформовані елементи антропогенного рельєфу. 

Головне завдання картографування полягає у повній та остаточній ідентифікації еле-

ментів і форм рельєфу (їхньої морфології, генезису і віку). 

У картографуванні кар’єрів використовують послідовно, а деколи й одночасно, мор-

фологічний, генетичний (морфогенетичний) і віковий принципи виділення елементів  

і форм рельєфу, що відповідають головними напрямам складання геоморфологічних 

карт [8]. Морфологія рельєфу є першим (вихідним) принципом картографування. Далі 

відбувається ідентифікація за генетичним принципом (виділення денудаційних, 

денудаційно-акумулятивних і акумулятивних форм антропогенного рельєфу). Останній 

використовуваний деколи принцип – віковий. 

Морфологія рельєфу є найсуттєвішою частиною змісту геоморфологічних карт 

кар’єрів. За морфологічними критеріями визначають межі елементів і форм рельєфу,  

а також підтверджують або заперечують раніше виділені межі, їх уточнюють (зокрема, 

унаслідок змін рельєфу, які відбулись останнім часом) і деталізують. 
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Фрагмент геоморфологічної карти Винничківського кар’єру,  

побудованої на основі космозображень 

A fragment of the Vynnychky quarry geomorphological map plotted based on space images 

 
Вироблений рельєф: 1 – уступи розкривної товщі; 2 – робочі уступи давні; 3 – днище кар’єру 

(а – плоске, б – погорбковане); 4 – берми; 5 – поверхні антропогенних останців; 6 – схили антро-

погенних останців. 

Насипний рельєф. Внутрішні відвали: 7 – поверхні відвалів давні (а – плоскі, б – погорбко-

вані); 8 – поверхні відвалів молоді; 9 – схили відвалів давні; 10 – схили відвалів молоді;  

11 – зовнішні відвали (а – порівняно плоскі, б – горбисті). 

Окремі елементи і форми рельєфу: 12 – насипні вали; 13 – уступи у днищі кар’єру;  

14 – уступи на насипах. 

Сучасні екзогенні процеси: 15 – осипні процеси; 16 – зсуви; 17 – площинний змив. 

Інші позначення: 18 – природний рельєф; 19 – дороги. 
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Морфологічні межі – це лінійні елементи рельєфу (як прийнято у морфологічному 

аналізі рельєфу [2, 9]): випуклі й увігнуті перегини, рідше тальвеги і гребені. У ході 

картографування елементів рельєфу кар’єрів використовують різні морфологічні 

критерії виділення. Головними є нахиленість і розміщення по вертикалі, менш 

використовуваними – форма у профілі і плані. Певні морфографічні і морфометричні 

характеристики визначають у ході польових досліджень (форма схилів у профілі, кути 

нахилу уступів тощо). 

Дрібні форми й елементи рельєфу, які ускладнюють головні елементи і форми рель-

єфу, наносять на картографічну основу, теж використовуючи морфологічні критерії. На 

вихідних матеріалах можна побачити частину таких форм. Кількість їх більша на космо-

знімках, ніж на топопланах, проте чіткість ліпша на топопланах. Це можна пояснити тим, 

що на космознімках теоретично можливо побачити майже всі дрібні форми, однак час-

тина з них – давніші, задерновані або частково заліснені та не завжди морфологічно 

виразні. На топопланах, навпаки, такі форми ідентифікують однозначно, то кількість їх 

обмежена (унаслідок топографічної генералізації). Також картують мікрорельєф 

поверхонь. 

Генезис рельєфу кар’єрів загалом є суто антропогенний. Залежно від рельєфотвірного 

чинника (антропогенна денудація чи акумуляція) виділяють такі, основні генетичні 

категорії рельєфу: вироблений (або денудаційний) і акумулятивний. Між морфологією  

і генезисом форм рельєфу кар’єрів існує стійкий зв’язок: додатні форми – переважно 

акумулятивні, від’ємні – денудаційні (це стосується і кар’єру загалом). Бувають винятки 

з цього правила – це антропогенні останці, які є додатними денудаційними формами 

рельєфу. Акумулятивний рельєф поділяють на насипний і намивний. Намивний 

трапляється зрідка, утворений за допомогою гідромоніторів та інших подібних 

пристроїв (Яворівські сірчані кар’єри, Ясниський кар’єр). 

Крім двох основних категорій рельєфу (виробленого й акумулятивного), виділяють 

форми рельєфу складного генезису – вироблено-насипного. Цей тип рельєфу можна 

розглядати у двох аспектах. По-перше, як акумулятивні форми, накладені на більші за 

розміром вироблені форми (наприклад, насипи доріг чи інші насипи у днищі кар’єру), 

по-друге, форми рельєфу, які мають складний генезис, тобто морфологічно однорідні 

цілісні утворення з різним генезисом своїх частин (наприклад, підрізано-насипні ділянки 

доріг, що йдуть з днища кар’єру за його межі, антропогенний останець з насипною 

частиною). Справжній вироблено-насипний рельєф буде у другому випадку. 

Для з’ясування генезису форм, як і для природного рельєфу, першочергове значення 

має останній за часом дії рельєфотвірний чинник (денудаційний чи акумулятивний).  

У процесі експлуатації кар’єру та після її закінчення неодноразово змінюється 

антропогенна рельєфотвірна дія і відповідно, генезис його форм. Одні форми 

з’являються, інші щезають (їх знищують або перетворюють). Зміна генезису  

з денудаційного на акумулятивний, наприклад, відбувається у вироблених насипах, що 

розміщені у днищі кар’єру (вироблений–насипний–вироблений). Деколи виникають 

проблеми з визначенням генезису елементів і форм рельєфу (наприклад, це 

антропогенний останець чи насипний горб). Це можна зробити тільки в польових умовах 

за допомогою аналізу залягання відкладів. 

 Окремо зазначимо про генезис рекультивованих ділянок. Це цілком вторинно 

перетворений рельєф. Кінцевий генезис рекультивованих ділянок може бути  

і акумулятивним, і денудаційним. Рельєфотвірні дії полягають у такому: 
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1) виположуванні бортів кар’єру (скельних або нескельних порід), 2) плануванні відвалів 

та зменшення кута нахилу їхніх схилів, 3) засипанні знижень, навіть і всього кар’єру; 

4) терасуванні. 

Вік рельєфу кар’єрів – це час, що минув від утворення його елементів і форм. Вік 

рельєфу можна визначати в роках. Деколи це зробити дуже просто, бо відомо, коли 

відбувся рельєфотвірний процес (антропогенна денудація чи акумуляція). Час утворення 

форм рельєфу можна з’ясувати зі звітів гірничодобувних підприємств, літературних 

джерел. Іншим джерелом інформації є аеро- і космозображення, топоплани і плани 

гірничих виробок різного часу. Також для визначення віку можна використовувати інші 

критерії: 1) трав’яний покрив (задернованість); 2) залісненість (приблизний вік дерев); 

3) морфологічна виразність форм. Третій критерій характеризує відносний вік рельєфу. 

Це означає, що одні форми (або їхні частини) молодші або давніші, ніж інші. Можна 

говорити і про певну стадійність розвитку рельєфу кар’єрів: свіжі (сучасні) – молоді – 

зрілі (давні) форми. 

Морфологічна виразність визначена чіткістю геометричних обрисів форм (чіткість 

випуклих і увігнутих перегинів). У разі визначенні відносного віку в польових умовах 

враховують, зрозуміло, не лише морфологічні критерії, але й характер рослинного 

покриву (задернованість, залісненість). Ще одним критерієм для визначення віку форм 

є активність сучасних екзогенних процесів, перш за все обвально-осипних і водно-

ерозійних. Загалом відносний вік форм характеризують комплексом ознак.  

Оскільки територіальний розвиток кар’єру відбувається внаслідок цілеспрямованої 

діяльності людини, то його напрям є індикатором відносного віку форм рельєфу (мо-

лодості – зрілості). Це стосується переважно виробленого рельєфу. Напрям розвитку 

кар’єру буває горизонтальний і вертикальний. Тобто, наприклад, розвиток кар’єру 

відбувається з півдня на північ і в цьому ж напрямі зменшується вік елементів і форм 

рельєфу. У випадку вертикального розвитку кар’єру наймолодші елементи рельєфу 

будуть розміщені у найнижчій частині його днища. Кар’єр може одночасно розвиватись 

і в горизонтальному напрямі, і у вертикальному. 

На геоморфологічних картах вік рельєфу нечасто відображають. Практично можна 

виділяти дві категорії віку елементів і форм рельєфу: а) сучасні й молоді (приблизно до 

3–5 років); б) давні (понад 3–5 років). Можна спробувати і три градації віку форм, 

наприклад: 0–5, 5–10 (15), понад 10 (15) років. Найдавніші ідентифіковані форми 

акумулятивного рельєфу ми спостерігали у Винничківському кар’єрі на Давидівському 

пасмі. На час польових досліджень вони мали близько 20 років. 

Сучасна морфодинаміка є невід’ємною частиною геоморфологічного картографу-

вання. Усі сучасні процеси в кар’єрах – це природно-антропогенні процеси, тобто ті, які 

виникають на антропогенних елементах рельєфу, проте діють як природні, підлягаючи 

закону саморозвитку рельєфу. Антропогенні процеси (про що йшлося вище), які є без-

посередньою причиною утворення елементів і форм рельєфу кар’єрів, не потребують, на 

нашу думку, окремого позначення на геоморфологічних картах, бо є cуто технологічним 

процесом. 

Екзогенні процеси фіксують на картографічній основі безпосередньо в польових 

умовах, використовуючи стандартні позначення (як для природного рельєфу). З досвіду 

власних досліджень до найпоширеніших процесів у кар’єрах належать обвально-осипні 

процеси, лінійна і площинна ерозія, зсуви, суфозія тощо. Реально ми бачимо не процеси, 

а форми, створені процесом: окремі уламки обвалів, рови відсідання, осипні, делювіальні 
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і пролювіальні конуси і шлейфи, суфозійні просідання і колодязі, ерозійні борозни, 

вимоїни, яри, стінки відриву зсувів, зсувні тіла тощо. 

Польове картографування передбачає позначення всіх (до найдрібніших) форм, 

створених процесами, з огляду на дуже великий масштаб досліджень. Ці форми 

характеризують за морфографією (форма у профілі і плані, розміщення у рельєфі) і мор-

фометрією (довжина, ширина, висота (глибина), крутість, площа, об’єм тощо). Така 

характеристика є підставою для поділу форм за розмірами, що може бути відображено  

у легенді карти. На картах також позначають активність та інтенсивність процесів (на-

приклад, активність стінок кар’єру, інтенсивність площинного змиву). 

До інших характеристик, що зображають на геоморфологічних картах, належать 

геологічна будова, рослинний покрив, гідрологічні особливості. 

Геологічні особливості на геоморфологічних картах кар’єрів зображають нечас-

то. (Хоча від геологічної будови території залежить поділ кар’єрів за типом видобувної 

сировини на піщані, глинисті, кам’яні тощо). Головною геологічною характеристикою  

є літологія відкладів, передусім літологія уступів кар’єру (суглинки, піски, мергелі, 

вапняки, пісковики тощо). Часто на уступах кар’єру перешаровані різні типи відкладів, 

що характерне для порід міоцену. Скельні породи (вапняки, рідше пісковики), займаючи 

верхні частини схилів, мають бронювальне значення. У цих випадках вони утворюють 

майже вертикальний уступ. Нижче схил виположується, утворюючи загальну увігнуту 

форму. Якщо скельні породи виходять у середній і нижній частинах уступу кар’єру 

(характерне перешарування пісків і пісковиків), то це призводить до утворення 

складного профілю схилу з “карнизами” і “нішами”, у цьому разі кути нахилу можуть 

перевищувати 90°. 

Літологія відкладів є передумовою розвитку певних типів процесів у кар’єрах. 

Наприклад, обвальні процеси характерні на схилах, складених скельними порода-

ми (вапняки, пісковики). Осипні процеси виникають у випадку різної літології відкла-

дів – крім вапняків і пісковиків, також мергелі і піски. 

Окремо розглянемо відклади насипів. Для них характерна значна неущільненість, 

часто вони неоднорідні за складом, що створює сприятливі умови для активного 

розвитку зсувних, водно-ерозійних і суфозійних процесів. Наприклад, у західній частині 

Винничківського кар’єру на насипі, який складений четвертинними лесоподібними 

суглинками розкривної товщі, відбуваються зсувні процеси. На поверхні насипу 

простежуються тріщини, що простягаються порівняно паралельно до брівки насипу. 

Вони є першим етапом зсувного зміщення. На схилах цього ж відвалу бачимо окремі 

стінки відриву зсуву. На внутрішньому відвалі центрального кар’єру у с. Давидів 

активно діють процеси водної ерозії, які призводять до формування густої мережі 

ерозійних борозен на схилах і пролювіально-делювіального шлейфу у їхньому підніжжі. 

Рослинний покрив на геоморфологічних картах кар’єрів має допоміжне значення. 

Його наявність свідчить про відносну зрілість (давність) антропогенного рельєфу, 

незначну активність сучасних екзогенних процесів. Основними характеристиками 

рослинного покриву є задернованість і залісненість території кар’єрних розробок. На 

геоморфологічних картах зображають ступінь задернування (задерновані, частково 

задерновані, незадерновані ділянки). Частково задернованими, наприклад, можуть бути 

стінки кар’єрів: верхня сильно нахилена частина не задернована, середня і нижня –  

з трав’яним покривом на осипних чи делювіальних шлейфах з меншою крутістю 

поверхні. Це властиво різним типам кар’єрів (вапнякових і піщаних уступів, а також 
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уступів розкривної товщі, складених лесоподібними суглинками). Такими є, наприклад, 

лесоподібні й піщані уступи у північній і південній частинах Винничківського кар’єру, 

уступи Пустомитівського кар’єру. 

Залісненість можна схарактеризувати ареалами поширення, типом деревних порід, 

їхнім віком. Деревний покрив та його вік (як уже зазначено вище) свідчить про час 

утворення елементів антропогенного рельєфу. Деревна рослинність з’являється 

природним способом (самонасіювання) або внаслідок цілеспрямованої діяльності 

людини (біологічна рекультивація). 

Гідрологічні особливості кар’єрів, зазвичай, полягають в обводненості окремих 

ділянок (днищ кар’єрів) та заболоченості. Обводнені ділянки днищ трапляються, 

переважно, у тому випадку, коли експлуатація кар’єру закінчена. Після припинення 

відкачування води, яка природно збирається в таких знижених формах рельєфу, вона 

заповнює днище кар’єру. Іншою, менше поширеною, причиною утворення водойм  

у кар’єрах є атмосферні опади. Переважно обидва чинники діють одночасно.  

Обводненість днищ характерна для багатьох досліджених кар’єрів (Знесіння, 

Ясниська, Кривчиці, Виннички тощо). Деколи утворюються великі за розміром водойми, 

як, наприклад, у Яворівських сірчаних кар’єрах. Є випадки, коли обводненість 

простежується в діючих кар’єрах. Наприклад, у Ясниському кар’єрі (на час польових 

досліджень) за допомогою гідромоніторів випомповували піскосуміш з дна кар’єру. 

Головними морфологічними характеристиками водойм є їхня форма у плані, площа  

і глибина. Водойми у кар’єрах мають важливе рекреаційне й естетичне значення. Їх 

використовують як місця масового відпочинку людей. З водоймами пов’язана низка 

сучасних процесів, зокрема, абразійні, зсувні, заболочування. 

Другою гідрологічною характеристикою є заболоченість. На карту наносять 

заболочені ділянки. Вони можуть бути пов’язані з водоймами, розміщені у замкнутих 

зниженнях, які утворилися внаслідок антропогенної денудації або акумуляції на 

породах, які є водонепроникними або слабко водопроникними. 

Легенда до геоморфологічної карти та її картографічне оформлення  

є завершальним етапом побудови геоморфологічних карт кар’єрів. Легенда до 

геоморфологічної карти складається з таких частин: 1) типи антропогенного рельєфу, які 

поділяють на головні елементи (зрідка форми) рельєфу; 2) дрібні (другорядні) елементи 

і форми рельєфу; 3) сучасні геоморфологічні процеси (сучасна морфодинаміка); 4) інші 

позначення (див. рисунок). Найсуттєвішою в легенді є перша частина, яка власне 

характеризує головні елементи і форми рельєфу кар’єру, згруповані за генетичною 

ознакою і далі розділені за морфологією і віком рельєфу, геологічними і гідрологічними 

характеристиками, рослинністю. Звичайно, не всі ці складові наявні в конкретній легенді 

до геоморфологічної карти кар’єру.  

Картографічне оформлення геоморфологічної карти не має певних стандартів. 

Існують чорно-білий і кольоровий варіанти карт. У чорно-білому варіанті для якісного 

фону застосовують різні типи штрихування та градієнтну заливку сірого кольору. Також 

використовують картографічну основу топографічних і маркшейдерських планів 

(особливо щодо уступів кар’єру і схилів відвалів). 

Кольоровий варіант геоморфологічної карти також не регламентований. Загальні 

принципи кольорового наповнення аналогічні до загальних великомасштабних 

геоморфологічних карт: темніші кольори – для схилів, світліші – субгоризонтальних 
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поверхонь. Для головних елементів рельєфу кар’єрів пропонуємо використовувати такі 

кольори (див. таблицю). 

 

Кольори головних елементів рельєфу кар’єрів на геоморфологічній карті 

 

Елементи рельєфу Колір 

Уступи кар’єру (у тому числі схили 

антропогенних останців) 
Коричневий 

Днища кар’єру: сухі 

                            обводнені 

Жовтий 

Блакитний 

Берми Оранжевий 

Схили насипів і намивів 

Поверхні насипів і намивів 

Темно-зелений 

Світло-зелений 

Рекультивовані поверхні Оливковий 

 

Отже, геоморфологічні карти кар’єрів будують на основі маркшейдерських планів 

або топопланів, а також дистанційних матеріалів (переважно космозображень). Голов-

ний принцип побудови карт – морфогенетичний, що передбачає виділення типів рельєфу 

за генетичним принципом (вироблений, вироблено-акумулятивний, акумулятивний), які 

далі поділяють на елементи рельєфу за морфологією. Віковий принцип – допоміжний. 

Найсуттєвішою частиною змісту карт є морфологія рельєфу. 

Геоморфологічні карти кар’єрів мають такі визначальні риси: 1) завжди велико-

масштабні (переважно 1: 2 000); 2) констатаційно-оцінні (за Є. Рубіною), тобто складені 

на певний момент; 3) аналітичні (виділені елементи і дрібні форми рельєфу); 4) переваж-

но містять головні (морфологія, генезис, вік і динаміка рельєфу) та другорядні складо-

ві (геологічні та гідрологічні особливості, рослинний покрив). 
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Main issues related to the geomorphological mapping of quarries are discussed. The stages of creating 

these maps are characterized. The first stage is the analysis of raw materials and prefield mapping.  

The relief in contours with a relatively small value of horizontal crossing (2 m) is depicted in surveying 

and topographic maps and plans of mines (scale 1:500–1:5000). According to topographic maps and plans 

of mining the boundaries of main elements of relief can be quite easy to distinguish, and sometimes their 

genesis can be set. Space photos help to identify not only the major but also the minor (small) elements 

and forms of relief and micro-relief surfaces (flat, hilly etc.). As a result of preparatory (prefield)  

the geomorphological map-hypothesis (preliminary geomorphological map) is worked out, the main 

morphological elements of relief are highlighted there to the most possible extent. 

The second most important, phase is field mapping. The main task is to identify the complete and 

final elements and landforms. 

Four major components of the quarry relief, which are represented on geomorphic maps (its 

morphology, genesis, age and dynamics) are analysed. The relief morphology is the most essential part of 

the content of geomorphologic maps of quarries. The morphological criteria define the boundaries of cells 

and landforms, and confirm or deny the previously allocated limits, specify them (including changes in 

the relief that have occurred in recent years) and circumstance them. The genesis of quarries relief, in 

general, is purely anthropogenic. Depending on the relief forming factor (anthropogenic denudation or 

accumulation) the main genetic categories of relief are distinguished respectively: excavated (or 

denudational) and accumulative. The age of the relief is determined by the fund and literary sources, 

topographic and surveying maps, remote materials. Additional criteria that can be found in field studies 

can also be used, such as: 1) herbage (amount of turf); 2) forestry (approximate age of trees);  

3) the severity of morphological forms. Contemporary geomorphological processes in quarries are  

the natural and anthropogenic processes that occur in man-made terrain, but act as natural. From  

the experience of personal research, the most common processes include landfall-landslides processes, 

linear erosion, sheet erosion, upheaval, suffusion. 

Some other characteristics that are represented on geomorphological maps include geological 

structure, vegetation, hydrological features. The main geological characteristic is the lithology of deposits, 

first and foremost the lithology of career ledges (loam, sand, marl, limestone, sandstone etc.). Vegetation 

on geomorphic maps of quarries is of secondary importance. Its presence indicates the relative maturity 

of the human terrain, insignificant activity of modern exogenous processes. Hydrological features of 

quarries usually consist in the amount of water on separate areas (bottoms of quarries) and waterlogging. 

The last stage is drawing the legend and mapping of the geomorphological map. Legend  

to the geomorphological map consists of the following components: 1) the types of human terrain, which 

are divided into key elements (rarely forms) of relief; 2) small (minor) elements and landforms;  

3) the contemporary geomorphological processes (contemporary morphodynamics); 4) other markings. 

The most essential in the legend is the first part that actually describes the main elements and landforms 

of quarry relief grouped according to genetics and further divided by age and morphology, topography, 

geological and hydrological characteristics, vegetation. There are no specific standards as to 

geomorphological maps mapping. There are black and white and colour versions of the maps. 

Key words: quarry, anthropogenic relief, geomorphological mapping, geomorphological maps stages 

of construction, contemporary morhpodynamics. 
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Проаналізовано публікації останніх років із застосування методів оптимізації та транспортної 

задачі для планування потоків у логістичних системах. Побудовано математичну модель 

логістичної системи в оптимізаційній транспортній задачі, яку розглянуто в регіоні, що має поділ 

на окремі територіальні елементи. Розроблено засоби для формалізованого математико-

географічного опису та вивчення геопросторової організації закритої транспортної задачі, знання 

про який охоплює чотири блоки. Перший блок – інформація про геопозиційність суб’єктів зада-

чі (розташування територіальних елементів, розміщення постачальників, розміщення споживачів, 

відстані від постачальників до споживачів, булеві матриці належності постачальників до 

територіальних елементів, булеві матриці належності споживачів до територіальних елементів). 

Другий блок – імплікативне знання про геореляційність для логістичних потоків між поста-

чальниками та споживачами. Третій блок – імплікативне знання про геоінтегрованість суб’єктів 

транспортної задачі (постачальників та споживачів) з логістичними потоками. Четвертий блок – 

інформація про геофункціональність суб’єктів задачі (річні обсяги відправок постачальників, річні 

обсяги отримання споживачів, річні обсяги перевезення за транспортними потоками). Розроблено 

систему та алгоритми обчислення центрів для центрографічного аналізу функціонування суб’єктів 

оптимізаційної транспортної задачі і виконано змістовну інтерпретацію цих центрів. Побудовано 

систему звичайних диференціальних рівнянь, яка описує динаміку функціонування суб’єктів 

оптимізаційної транспортної задачі впродовж року і показано її зв’язок з класичною транспортною 

задачею. Описано та вивчено ентропійні характеристики функціонування суб’єктів оптимізаційної 

транспортної задачі і визначено інваріантність сумарної ентропії за суб’єктами задачі. 

Запропоновано напрями подальших досліджень з цієї тематики. 

Ключові слова: геопросторова організація, транспортна задача, оптимізація, центрографія, 

динаміка, ентропія. 

 

Транспортна задача традиційно є об’єктом розгляду суспільної географії. Особлива 

роль цієї задачі полягає в тому, що вона дає змогу спланувати оптимальну територіальну 

структуру системи, у якій відбувається рух ресурсів за певними потоками. Транспортну 

задачу традиційно застосовують для оптимального планування перевезень як у вироб-

ничій сфері, так і в сфері послуг, а останнім часом, з огляду на бурхливий розвиток 

логістичної діяльності, її часто використовують як науково-практичний інструмент 

вирішення проблем транспортної логістики. 

У разі розгляду транспортної задачі в рамках суспільної географії ми неминуче 

звертаємось до предмета дослідження суспільної географії – геопросторової організації 

об’єкта дослідження. За [6], геопросторова організація (ГО) означає таке: взаєморозта-

шування об’єктів у просторі земної поверхні, наявність просторових зв’язків між цими 

об’єктами, існування територіальних суспільних утворень і функціонування 
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територіальних утворень. Тому суспільно-географічне осмислення транспортної задачі 

означає її вивчення з погляду геопросторової організації. Отже, загальна проблема 

полягає в тому, щоб побачити й науково осмислити всі аспекти геопросторової 

організації транспортної задачі, і це становить завдання наукового дослідження. 

У [2] автори розглянули типові логістичні задачі для оптимізації витрат та моделі для 

їхнього вирішення. Вони запропонували економіко-математичну модель мінімізації 

витрат на основі транспортної задачі в ланцюзі поставок з метою оптимізації витрати на 

закупівлю та постачання матеріальних ресурсів, а також собівартості продукції. 

Застосування методів економіко-математичного моделювання, на думку авторів, дає 

змогу підвищувати обґрунтованість логістичних рішень і комплексно вирішувати 

питання їхньої адаптації до змінних умов, підвищення ефективності функціонування та 

конкурентоспроможності підприємств. 

У монографії [3] вчені розглядають математичні моделі в задачах організації  

і планування вантажних перевезень. Описано вісім типів транспортних задач лінійного 

програмування: класичну, задачу з неперервною відкритою математичною моделлю, 

задача із цілочисловою математичною моделлю, задачу про перевезення вантажу за два 

етапи, задачу про перевезення вантажу декількох видів за два етапи, задача про 

перевезення вантажу декількох видів на запити споживачів за два етапи, задачу про 

закриття заводу, задачу про розіграш кубка. 

Стаття [4] присвячена вирішенню та суспільно-географічній інтерпретації 

конкретної логістичної задачі обґрунтування оптимальних логістичних потоків 

перевезення цементу із заводів виробників до споживачів у Західному регіоні України 

на підставі розв’язування відповідної  транспортної задачі лінійного програмування. 

У [5] науковці розглянули застосування транспортної задачі лінійного програ-

мування до вирішення проблем транспортної логістики. Описано формулювання 

транспортної задачі та метод її розв’язування. Виклад матеріалу проілюстрований 

числовим прикладом. 

Автори [7] проаналізували еволюцію логістики, а також чинники скорочення 

транспортних витрат з метою збільшення прибутку. Наголошено на вартості 

транспортних перевезень як географічному вимірі логістики. Досліджено топологію 

логістичних потоків у термінах вузлів, ланцюгів та мереж. 

У [8] розглянуто питання оптимізації витрат у мережі роздрібних поставок товарів. 

Ретельно вивчено літературу з досліджуваної теми і виявлені прогалини в наукових 

знаннях. Акцентовано, що вартість перевезення товарів є важливим чинником 

оптимізації маршрутів їхнього транспортування, і розглянуто класичну математичну 

модель сумарної вартості перевезень у транспортній задачі.  

Учені [9] розглянули проблеми мультимодальних перевезень, планування транспорт-

ної маршрутизації, складання моделей, розробку відповідних алгоритмів. Вони 

сформулювали характеристики різних моделей оптимізації, обговорили підходи 

розв’язування задач оптимізації транспортних перевезень. 

У статті [1] на підставі викладених у [6] аспектів геопросторової організації сфор-

мульовано загальні компоненти знання про геопросторову організацію, які охоплюють: 

• інформацію про геопозиційність,  

• знання про геореляційність,  

• знання про геоінтегрованість,  

• інформацію про геофункціональність.  
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Геопозиційність відображає геопросторову мінливість геопросторово організованої 

дійсності; геореляційність та геоінтегрованість – геопросторову організованість 

дійсності; геофункціональність – геопросторову функціональність геопросторово 

організованої дійсності. 

Нехай на території регіону Region , що займає геопростір Space , розміщені 

m  постачальників певної продукції:  iSupp , mi ,,1 , і n  споживачів цієї продукції 

 jCons , nj ,,1 . Регіон складається з K  територіальних елементів, які утворюють 

систему його адміністративного устрою: 

 
K

k

kElementRegion
1

 .    (1) 

Ставимо завдання розробити повний формалізований математико-географічний опис 

геопросторової організації класичної закритої транспортної задачі, які виникає в такій 

ситуації, у термінах аспектів [6] та компонент знання [1] про ГО. 

Інформацію про геопозиційність елементів, постачальників та споживачів задамо 

системою рівностей, яка охоплює такі блоки. 

1. Розташування територіальних елементів: 

    kceElementPlakElementLocation  ,  Kk ,,1 ;  (2) 

у цьому разі:  
K

k

kceElementPlaSpace
1

 , Kk ,,1 .        (3) 

2. Розміщення постачальників: 

    iSuppPoiSuppLocation int , mi ,,1 ;   (4) 

у цьому разі:     Spaceη,ξiSuppPoint a

i

a

i  . 

3. Розміщення споживачів: 

    jConsPointjConsLocation  , nj ,,1 ;  (5) 

у цьому разі     Spaceη,ξjConsPoint b

j

b

j  . 

4. Відстані від постачальників до споживачів: 

     ijdjCons,iSuppDistance  ,  mi ,,1 ; nj ,,1 ,  (6) 

де ijd  – відстань від i -го постачальника до j -го споживача. 

5. Належність постачальників до територіальних елементів, яку описуємо булевою 

матрицею   kientSuppInElem , : 

     
   









kceElementPlaiSuppPointякщо,true''

kceElementPlaiSuppPointякщо,false''
kientSuppInElem , .          (7) 

6. Належність споживачів до територіальних елементів, яку описуємо булевою 

матрицею  ),( jkentConsInElem : 

     
   









kceElementPlajConsPointякщо,true''

kceElementPlajConsPointякщо,false''
jk,entConsInElem .        (8) 

Унаслідок розв’язування оптимізаційної транспортної задачі формують розв’язок 

Solution  і визначають логістичні потоки     jConsiSuppStream , ,   Solutionji ,  
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від постачальників до споживачів. Приклад такої логістичної системи показано  

на рис. 1. 

Supp(3)

Cons(3)

Cons(1)

Supp(2)

Supp(1)

Cons(2)

Cons(4)

 
Рис. 1. Приклад логістичної системи транспортної задачі  

для трьох постачальників і чотирьох споживачів 

Fig. 1. The example of logistics system of transport problem for three suppliers and four consumers 
 

Зроблені раніше позначення дають змогу записати знання про геореляційність, яке 

стосується кожного логістичного потоку продукції в оптимізованому досліджуваному 

логістичному комплексі (рис. 2): 

  
     
     
     

















jCons,iSuppStream
jConsPointjConsLocation

iSuppPointiSuppLocation
Solutionji,   (9) 

 

Supp(i) Cons(j)
Stream(Supp(i),Cons(j))

 
Рис. 2. Геореляційність для потоку від постачальника до споживача 

Fig. 2. Georelativity for flow between supplier and consumer 

 

Знання про геоінтегрованість охоплюють два блоки і стосуються кожного 

постачальника як центра певного “гнізда” відправлень продукції (рис. 3): 

       
       jCons,iSuppStream,iSuppLink

iSuppPointiSuppLocationi

Solutionj)(i, 



,  (10) 

Supp(i)

 
Рис. 3. Геоінтегрованість для постачальника 

Fig. 3. Geointegrity for supplier 
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а також кожного споживача як центра певного “гнізда” отримання продукції (рис. 4): 

       
       jCons,jCons,iSuppStreamLink

jConsPointjConsLocationj
*

Solutionj)(i, 



.  (11) 

Cons(j)

 
Рис. 4. Геоінтегрованість для споживача 

Fig. 4. Geointegrity for consumer 

 

Булеві функції  StreamSuppLink ,  і  ConsStreamLink ,*
 визначаємо рівностями, 

які у формалізованому вигляді описують зв’язки між постачальниками і потоками: 

 





SuppвідвиходитьStreamякщоtrue

SuppвідвиходитьнеStreamякщоfalse
StreamSuppLink

,''

,''
, , (12) 

а також між потоками і споживачами: 

 





ConsвзаходитьStreamякщоtrue

ConsвзаходитьнеStreamякщоfalse
ConsStreamLink

,''

,''
,*

. (13) 

Інформацію про геофункціональність постачальників, споживачів та потоків задамо 

системою рівностей, яка містить такі блоки: 

1. Геофункціональність постачальників, тобто річний обсяг їхнього постачання: 

   iaiSuppVolume  ,  mi ,,1 .   (14) 

2. Геофункціональність споживачів, тобто річний обсяг їхнього споживання: 

   ibjConsVolume  ,  nj ,,1 .   (15) 

3. Геофункціональність потоків, тобто річний обсяг перевезення їхніми каналами: 

      ijQjConsiSuppStreamVolume , ,    Solutionji , . (16) 

З огляду на закритість транспортної задачі: 

i

n

j
ij aq 

1

,   j

m

i
ij bq 

1

,   Aa
m

i
i 

1

,   Bb
n

j
j 

1

,   AB  .  (17) 

Центрографічний аспект транспортної задачі. 

У ході дослідження цього аспекту ми використовуємо координати ),(   для лока-

лізації постачальників та споживачів. Наведені нижче формули є точними для декартової 

системи координат. Водночас зауважимо, що для невеликих територій (наприклад, 

масштабу обласного регіону) можна використовувати географічні координати, оскільки 

вони в цьому випадку практично не відрізняються від декартових. 

Обчислимо координати центрів ваги постачальників продукції за річними обсягами 

їхнього постачання: 
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m

i

a

ii

a a
A

X
1

1
 ,     




m

i

a

ii

a a
A

Y
1

1
 ,    (18) 

а також координати центрів ваги споживачів продукції за річними обсягами їхнього 

споживання: 





n

j

b

jj

b b
B

X
1

1
 ,     




n

j

b

jj

b b
B

Y
1

1
 .   (19) 

Можна довести, що: 
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jj

a Ub
B
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a Vb
B
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m
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b Ua
A
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m
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a

ii
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Y
1

1
, (20) 

де 



n

j

b

jij

i

a

i q
a

U
1

1
 ,   




n

j

b

jij

i

a

i q
a

V
1

1
 ,   




m

i

a

iij

j

b

j q
b

U
1

1
 ,   




m

i

a

iij

j

b

j q
b

V
1

1
 . (21) 

Виявляється, що  a

i

a

i VU ,  є центром ваги споживання продукції, поставленої  

i -м постачальником, а  b

j

b

j VU ,  – центром ваги постачання продукції, спожитої  

j -м споживачем, причому обидва центра ваги обчислюємо за обсягами відповідних 

потоків. 

Отриманий результат має змістовну інтерпретацію, яку можна сформулювати 

двоєдино так. 

1. Центр ваги постачальників за обсягами їхнього постачання є центром ваги за 

обсягами споживання від центрів ваги постачання продукції, спожитої кожним 

споживачем, які обчислені за обсягами потоків до цих споживачів. 

2. Центр ваги споживачів за обсягами їхнього споживання є центром ваги за 

обсягами постачання від центрів ваги споживання продукції, поставленої кожним 

постачальником, які обчислені за обсягами потоків від цих постачальників. 

Динамічний аспект транспортної задачі. 

Позначимо через  tu i  обсяг продукції, відправленої i -м постачальником від 

початкового моменту до моменту часу t , mi ,,1 ; через  tv j  обсяг продукції, 

отриманої j -м споживачем на момент t ; через  tqij  потік продукції від i -го поста-

чальника до j -го споживача в момент t ; T  – обліковий період часу, наприклад, рік. 

Тоді диференціальні рівняння динаміки логістичної системи, що описують її 

функціонування, мають такий вигляд: 

 



n

l
il

i tq
dt

du

1

,      iii auTu  0 ,  mi ,,1 ;  (22) 

 



m

k
kj

j
tq

dt

dv

1

,      jjj bvTv  0 ,  nj ,,1 .  (23) 

До цих диференціальних рівнянь треба також додати інтегральні співвідношення: 

  ij

T

ij Qdttq 
0

,  mi ,,1 ; nj ,,1 .   (24) 
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У частковому випадку, коли   consttqij  , mi ,,1 ; nj ,,1 ; маємо 

 
T

Q
tq

ij

ij  ,    









T

t
atu ii 1 ,   

T

t
btv jj  .  (25) 

Ентропійний аспект транспортної задачі. 

Розглянемо вимірювання різноманітності в логістичній системі оптимізаційної 

транспортної задачі. Як і раніше, уважаємо, що транспортна задача є закритою і 

Sba
n

j
j

m

i
i  

 11

. Обчислимо такі ймовірності: 

 
S

ai
i   – імовірність того, що навмання взята в системі одиниця продукції 

надана i -м постачальником, mi ,,1 ; 

 
S

b j

j   – імовірність того, що навмання взята в системі одиниця продукції 

отримана j -м споживачем, nj ,,1 ; 

 
i

ij

ij
a

Q
  – імовірність того, що навмання взята одиниця продукції i -го 

постачальника відправлена j -му споживачу mi ,,1 ; nj ,,1 ; 

 
j

ij

ij
b

Q
  – імовірність того, що навмання взята одиниця продукції, 

отримана j -м споживачем, надана i -м постачальником mi ,,1 ; nj ,,1 . 

Ці ймовірності задовольняють такі очевидні співвідношення: 
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S

Qij

ijjiji    ,  mi ,.1 ; nj ,,1 .   (27) 

Величина 
S

Q
p

ij

ij  ,  mi ,.1 ; nj ,,1  – це ймовірність того, що навмання взята 

в системі одиниця продукції  поставлена j -му споживачу від i -го постачальника. 

На підставі розглянутих імовірностей обчислимо такі ентропії: 

 



m

i
iiH

1
2log   – ентропія розподілу продукції за постачальниками, вона 

може набувати значення з проміжку  m2log,0  і вимірює різноманітність 

постачальників за обсягами постачання; 
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1
2log   – ентропія розподілу продукції за споживачами, вона 

може набувати значення з проміжку  n2log,0  і вимірює різноманітність споживачів за 

обсягами споживання; 
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ijijiH

1

log    – ентропія розподілу продукції i -го постачальника за 

споживачами, mi ,,1 , вона може набувати значення з проміжку  n2log,0  і вимірює 

різноманітність споживачів за обсягами споживання продукції від i -го постачальника; 
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log  – ентропія розподілу продукції j -го споживача за 

постачальниками, nj ,,1 , вона може набувати значення з проміжку  m2log,0   

і вимірює різноманітність постачальників за обсягами постачання продукції до  

j -го споживача; 
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i
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  – повна ентропія сукупності постачальників, вона може 

набувати значення з проміжку  n2log,0 ; 
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j
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1

  – повна ентропія сукупності споживачів, вона може набувати 

значення з проміжку  m2log,0 ; 

 



m

i

n

j
ijij ppH

1
2log  – ентропія розподілу продукції за потоками, вона може 

набувати значення з проміжку  nm 22 loglog,0   і вимірює різноманітність потоків за 

їхніми обсягами. 

За таких умова можна довести, що: 

HHHHH ba   .    (28) 

Отже, в оптимізаційній транспортній задачі лінійного програмування знання про її 

геопросторову організацію охоплюють таке: 

1) інформацію про геопозиційність (розташування територіальних елементів, 

розміщення постачальників, розміщення споживачів, відстані від постачальників до 

споживачів, булеві матриці належності постачальників до територіальних елементів, 

булеві матриці належності споживачів до територіальних елементів); 

2) імплікативне знання про геореляційність для кожного потоку продукції від 

постачальників до споживачів; 

3) імплікативне знання про геоінтегрованість для “гнізд” постачальників та 

споживачів продукції; 

4) інформацію про геофункціональність (річні обсяги відправок постачальників, річні 

обсяги отримання споживачів, річні обсяги перевезення за транспортними потоками). 

Центрографічний аналіз транспортної задачі лінійного програмування передбачає 

вивчення системи центрів: центра ваги постачальників, центра ваги споживачів, центрів 
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ваги постачальників для кожного споживача, центрів ваги споживачів для кожного 

постачальника. 

Функціонування впродовж року логістичної системи оптимізаційної транспортної 

задачі описують системою звичайних диференціальних рівнянь. 

Сума ентропії розподілу продукції та повної ентропії сукупності суб’єктів є одна-

ковою для постачальників та споживачів і дорівнює ентропії розподілу перевезень 

продукції за потоками. 

Отримані результати можна застосувати для ширшого кола задач. За їхньою 

допомогою можна дослідити аспекти геопросторової організації у відкритих 

транспортних задачах, у транспортних задачах перевезення вантажу за два етапи, у дво- 

і багатопродуктових транспортних задачах, особливості часткових випадків з одним 

постачальником чи одним споживачем, у мультимодальних логістичних системах. 
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GEOSPATIAL ORGANIZATION OF LOGISTICS SYSTEM 

IN TRANSPORT OPTIMIZATION PROBLEM 
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The recent publications of application of optimization and transport problem for planning the flows 

in logistic systems are analysed. A mathematical model of logistics system for optimizing transport 

problem in the region, which has a territorial division into separate elements, is build. The tools for 

formalized mathematical and geographical description and geospatial study of closed transportation 

problem are developed, knowledge of which includes four blocks. First block is the information about 

geolocalization of subjects (the location of territorial elements, placing of suppliers, placing of consumers, 

distance from suppliers to consumers, Boolean matrix of belonging suppliers to the territorial elements, 

Boolean matrix of belonging consumers to the territorial elements). The second block is implicative 

knowledge about georelativity for logistics flows between suppliers and consumers. The third block is 

implicative knowledge about geointegrity of subjects (suppliers and consumers) with logistics flows.  

The fourth block is the information about geofunctioning of subjects (annual suppliers sending, annual 

consumers receiving, annual transportation on traffic flows). The system and algorithms for computing 

of centers for centrography analysis of the functioning subjects of the transport problem and meaningful 

interpretation of these centers is made. A system of ordinary differential equations describing the 

dynamics of the operation of the optimization of the transportation problem during the year is build and 

its relation to classical transport problem is shown. Entropic characteristics of operation of  

the transportation problem optimization are described and studied and invariance of the total entropy on 

the subjects of the problem is shown. The directions for further research on this theme are proposed. 

Key words: geospatial organization, transport problem, optimization, centrography, dynamics, 

entropy. 
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ЕТНОГРАФІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК РЕЗЕРВ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 

 

Наталія Дністрянська 

 

Національний університет “Львівська політехніка”, 

вул. Генерала Чупринки, 130, 79057, м. Львів, Україна 

 
Етнографічний туризм розглядають як надання туристичних послуг на основі залучення при-

вабливих елементів традиційної культури і побуту етнографічних груп якогось народу. Українські 

Карпати мають великий потенціал етнографічних ресурсів, який формують матеріальні і духовні 

складові традиційної культури українського населення. Зосередження ресурсів етнографічного ту-

ризму є суттєво диференційованим за такими етнографічними районами, як Гуцульщина, Бойків-

щина та Лемківщина. Найліпше збереженими, упорядкованими й інформаційно актуалізованими 

є ресурси етнографічного туризму гуцульського етнографічного району, на засадах використання 

яких формуються Верховинсько-Криворівненський, Косівський, Яремчанський, Вижницько-

Путильський та Рахівсько-Ясінський туристичні кластери. Найбільшим центром розвитку етно-

графічного туризму в бойківському етнографічному районі є м. Турка. Основою етнографічного 

туризму в межах Лемківщини може стати проведення етнофестивалів. Перспективи етнографіч-

ного туризму в Українських Карпатах залежатимуть від його кооперації з іншими видами турис-

тичної діяльності – активним спортивно-оздоровчим туризмом, екотуризмом, агротуризмом. 

Ключові слова: етнографічний туризм, туристичні ресурси, Українські Карпати, етнографічні 

райони, туристичні кластери. 

 

Гірські карпатські райони України є сьогодні переважно депресивними територіями, 

що має низку передумов (суспільно-географічна периферійність, недостатній розвиток 

транспортної та інженерної інфраструктури, низький рівень промислового й агропро-

мислового розвитку та ін.). Тому логічним є те, що в пошуках перспектив економічного 

піднесення мешканці гірської місцевості звертають увагу на можливості активізації 

рекреаційного господарства та розвиток туризму в цьому регіоні. 

З урахуванням насамперед природних переваг з кінця ХХ ст. в Українських Карпатах 

почав інтенсивно розвиватися активний гірський спортивно-оздоровчий туризм, який 

іноді поєднується з пригодницьким (екстремальним) туризмом, екотуризмом, а також  

з пізнанням унікальності природних карпатських краєвидів. Водночас гірські карпатські 

райони виділяються значними ресурсами для розвитку інших видів туризму,  насамперед 

етнографічного. Поняття етнографічного туризму ще недостатньо розроблене в науковій 

туризмознавчій літературі. Уживанішим є поняття етнічного туризму, який дуже часто 

неправомірно звужують до відвідувань туристами місць свого історичного прожи-

вання [3], тобто до ностальгійних мотивів, які справді є суттєвими, та аж ніяк не єди-

ними, адже здебільшого в організації етнічного туризму вирішальними є пізнавальні 

чинники. Часто поняття етнічного й етнографічного туризму ототожнюють. Проте  

з огляду на семантику лексем “етнічний” та “етнографічний”, зазначимо, що ці поняття 

є взаємопов’язані, однак їх все ж треба розрізняти, розглядаючи етнічний туризм як 

ширше поняття, яке стосується використання в туристичній діяльності культурних 
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ресурсів різних народів (наприклад, у Закарпатті традицій і етнічних українців, і угорців, 

і ромів, і румунів та ін.), а етнографічний туризм – як надання туристичних послуг на 

засадах залучення атрактивно-значущих елементів традиційної культури і побуту етно-

графічних груп якогось одного народу (наприклад, таких карпатських етнографічних 

груп українського народу, як бойки, гуцули, лемки). Отже, етнографічний туризм за 

певних умов можна розглядати як складову етнічного туризму, який не вичерпується 

етнографічними аспектами, а може ґрунтуватися і на порівняльному пізнанні різних мо-

дерних національних культур. За метою етнографічний туризм, як і етнічний, має насам-

перед пізнавальний характер, проте може включати і ностальгійні аспекти. Цей вид ту-

ризму можна вдало поєднувати з екотуризмом та сільських туризмом, що є сприятливою 

передумовою для формування різних туристичних кластерів. 

Передумови розвитку етнографічного туризму в Українських Карпатах вже частково 

відображені в публікаціях О. Бергхауера, Ж. Бучко, І. Бочана, В. Великочия, А. Гаври-

люк, В. Рожнової, Н. Терес, Д. Фодора, В. Шикеринця та інших, однак переважно в кон-

тексті розвитку цього виду туризму в інших регіонах України та світу загалом. Водночас 

важливо зосередити увагу на перспективах розвитку етнографічного туризму саме в 

карпатській гірській місцевості, враховуючи посталі перед нею соціально-економічні та 

інфраструктурні виклики. Наше завдання – порівняльний аналіз туристично-ресурсної 

бази етнографічних районів Українських Карпат, виділення точок зростання та загаль-

них перспектив розвитку етнографічного туризму в Українських Карпатах, визначення 

можливості формування туристичних кластерів на основі цього виду туризму. 

Ресурсна база етнографічного туризму загалом є доволі широкою й охоплює різно-

бічні як матеріальні пам’ятки традиційної культури етнографічних груп (житло, сакраль-

ні споруди, одяг, предмети побуту, кухня, художні промисли й інші елементи традицій-

ного господарства), так і духовні (особливості діалекту, звичаї, традиції, визначні істо-

ричні місця, фольклор (пісні, легенди, танці та ін.). Важливою особливістю ресурсів 

етнографічного туризму, яку доцільно використовувати в процесі організації туристич-

ної діяльності, – це можливість їхнього примноження через організацію систематичної 

пошукової роботи, створення нових музеїв, мистецьких колекцій, пам’яток, відтворення 

етнографічної ситуації минулого та проведення різних етнокультурних заходів. 

В Українських Карпатах ресурси етнографічного туризму достатньо добре збережені 

безпосередньо на місцевості та у вигляді музейних експозицій. Українська карпатська 

традиційна культура вирізняється унікальністю і є водночас складовою української 

культурної спадщини загалом. Важливо, що багато етнографічних артефактів туристич-

ного значення описано в популярній та фаховій етнографічній літературі й відображено 

в картографічних виданнях, що, однак, не знімає потреби їхньої детальнішої інвентари-

зації та ширшого представлення. Попри етнокультурну єдність, помітними є й окремі  

її районні відмінності. Відповідно, і зосередження ресурсів етнографічного туризму  

є суттєво диференційоване за такими етнографічними районами, як Гуцульщина, Бойків-

щина, Лемківщина, які вирізняються самобутніми рисами, проте межі між якими мають 

перехідний характер. У ході оцінювання й використання ресурсів етнографічного ту-

ризму необхідно також враховувати історико-географічні відмінності буковинської, га-

лицької та закарпатської частин Українських Карпат. 

Сьогодні найліпше збережені, упорядковані й інформаційно актуалізовані ресурси 

етнографічного туризму Гуцульщини, яка займає таку територію: в межах історичної 

Галичини – більшої частини сучасних Верховинського і Косівського р-нів, територію 
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Яремчанської міськради, у межах історичної Буковини – Путильського, частини Виж-

ницького р-нів, у межах історичної Закарпатської України – більшу частину Рахівсько-

го р-ну. Через перехідний характер етнографічних меж елементи гуцульської етно-

графічної культури поширені і в деяких суміжних адміністративних районах – 

Коломийському та Надвірнянському. Поза межами України гуцули ще проживають  

у Румунії (у Мармароському і Сучавському повітах). 

Яскрава самобутність гуцулів зумовлена низкою чинників, зокрема, особливостями 

розміщення в найвищій частині Українських Карпат (це Горгани, Чорногора, Свидовець, 

Гуцульські Альпи, Чивчини), яка мало придатна до землеробства, тому провідним занят-

тям гуцулів було багате на традиції скотарство. Мальовничі природні краєвиди цього 

етнографічного району, наявність пам’яток природи й природоохоронних територій да-

ють змогу поєднувати етнографічний туризм з іншими, насамперед активними, видами 

туризму. 

З огляду на добре виражену самобутність та естетичну цінність предметом туристич-

ної атракції можуть бути всі складові традиційної культури гуцулів. Насамперед це сто-

сується гуцульського житла – ґражди – як особливої садиби, яка охоплює комплекс 

житлових і господарських споруд, які об’єднані в замкнутий двір з високою загорожею. 

Особливості такого двору зумовлені певною віддаленістю й ізольованістю гуцульських 

садиб і, відповідно, потребами безпеки. Сьогодні, на жаль, таких класичних садиб збе-

реглося мало. У природних умовах – це три ґражди в с. Криворівня Верховинського р-ну 

та його околицях. Зберігаються ще такі садиби в музеях-скансенах Києва, Львова та Ко-

ломиї. Ґражда як унікальний культурний об’єкт може бути і місцем демонстрації інших 

елементів гуцульської матеріальної культури, безпосереднього виробництва гуцульсь-

ких народних художніх виробів чи організації фольклорних етнографічних заходів, тому 

в більшості таких садиб облаштовано приватні етнографічні музеї. 

Значну культурну, а також туристичну цінність, мають традиційні гуцульські церкви, 

які також виділяються самобутністю архітектури, будівництва, досконалістю пропорцій 

і довершеністю форм. Деякі з таких храмів є визнаними історичними пам’ятками. Це, 

зокрема, церква в с. Криворівня (1719), Троїцька церква в Микуличині (1868), Церква 

Вознесіння Господнього в селищі Ясіня (1824 р., дзвіниця 1813 р.), Церква Різдва Бого-

родиці у Ворохті (друга половина ХVIII ст.), а також церкви в м. Яремча, с. Черганів-

ка [4, с. 57]. 

Сьогодні чи не найбільш привабливими для туристів є художні промисли (художнє 

ткацтво й вишивка, різьба на дереві, художня кераміка, оброблення шкіри й металу), по-

ширені по всій території Гуцульщини [5]. Найбільшим центром розвитку гуцульського 

прикладного мистецтва є Косів і Косівський р-н, де діють Косівський інститут приклад-

ного й декоративного мистецтва та Яворівський центр народного мистецтва “Гуцульська 

ґражда”, а також Вижниця, де функціонує Вижницький коледж прикладного мистецтва 

імені В. Ю. Шкрібляка. Цікаві колекції різних гуцульських мистецьких виробів зосере-

джені в етнографічних музеях Криворівні, Лазещини, Яремчі, Верховини, Косова. 

Надзвичайно багатим і різноманітним є фольклор гуцулів, який, попри домінування 

загальноукраїнського і загальнокарпатського компонентів, поєднує і унікальні пра-

слов’янські, південнослов’янські складові, а також окремі романські й тюркські еле-

менти. Великі можливості гуцульського фольклору і традиційної кухні відкриває прове-

дення різних етнофестивалів, зокрема, в Рахові, Шешорах, Космачі, Лазещині, 

Надвірній. 
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У межах Гуцульщини є широкі можливості кооперації етнографічного туризму з ін-

шими видами туристичної діяльності, насамперед з огляду на розміщення тут курортів 

“Буковель”, “Драгобрат”, “Яблуниця”, “Ворохта”, “Рахів”, “Яремча”, “Ясіня”, а також 

широкої мережі агроосель сільського туризму. Розвиток різних галузей туристичної 

діяльності, забезпечуючи основні надходження до бюджету місцевих громад, сприяв  

і сприяє розширенню інфраструктури туризму зокрема, а також поліпшенню транспорт-

ної та інженерної інфраструктури регіону загалом. 

З огляду на сучасний стан збереження етнографічних артефактів, інфраструктурне 

забезпечення, поширення закладів розміщення в межах Гуцульщини є всі підстави для 

формування на основі етнографічного туризму та в кооперації з іншими видами турис-

тичної діяльності Верховинсько-Криворівненського, Косівського, Яремчанського, Виж-

ницько-Путильського та Рахівсько-Ясінського туристичних кластерів. 

Бойківський етнографічний район охоплює переважно низькогірні міжгірсько-верхо-

винські ландшафти та ландшафти Східних Бескидів. В адміністративному розрізі це те-

риторія Турківського, Сколівського, частини Дрогобицького, Старосамбірського, Сам-

бірського і Стрийського р-нів Львівської обл., територія Болехівської міськради, 

Долинський, Рожнятівський, частини Калуського й Надвірнянського р-нів Івано-Фран-

ківської обл., Міжгірський та Воловецький р-ни Закарпатської обл. Традиційна культура 

бойків також виділяється розмаїттям та самобутністю, а різні її елементи можуть збага-

чувати в процесі модернізації загальнонаціональну українську культуру, бути привабли-

вими об’єктами для туристичної галузі. Однак мистецька і туристична значущість бой-

ківської матеріальної і духовної культури через різні причини ще не отримала належного 

інформаційного відображення. Тобто повномасштабний інформаційний образ бойківсь-

кої традиційної культури і мистецтва ще треба створити. Так само ліпшого налаго-

дження потребує маркетинг туристичних послуг, що ґрунтується на бойківських етно-

графічних ресурсах. 

Зростанню всебічних зацікавлень Бойківщиною сьогодні сприяє створення низки та-

ких громадських організацій, як “Світовий конгрес бойків”, Всеукраїнське громадське 

товариство “Бойківщина ХХІ ст.”, яке має філії в різних районних і обласних центрах, 

Науково-культурологічне товариство “Бойківщина”. З ініціативи громадських організа-

цій створено бойківські етнографічні музеї в Самборі, Турці, Долині, Рожнятові, а також 

експозиції бойківської культури в деяких історично-краєзнавчих музеях (м. Болехова, 

селища Воловець, с. Кропивник Долинського р-ну, с. Цінева Рожнятівського р-ну), які 

демонструють яскраві зразки вишивок, різьби по дереву, народного малярства, розпису 

писанок, ткацтва, прикрашання одягу. Цікаві етнографічні матеріали є і в музеях Між-

гірського р-ну Закарпатської обл. (музей хліба та етнографії в с. Новоселиця, музей 

“Батьківська хата” с. Синевир, Музей ткацтва в с. Вучкове, музей “Сільська хата”  

в с. Сойми, музей “Старе село” в с. Колочава, Музей лісу і сплаву в с. Синевирська По-

ляна) [5, с. 67–76]. 

Привабливим для туристів може бути традиційне бойківське будівництво – як жит-

лове, так і сакральне. Характеризуючи його, відомий український етнограф А. Данилюк 

стверджував: “Народні майстри будували хати з галереями, водяні млини, церкви, дзві-

ниці, які ми сьогодні вважаємо шедеврами народного зодчества. Впродовж століть ви-

роблявся неповторний бойківський стиль, в якому відобразилися кмітливість, спосте-

режливість, естетичні смаки та уподобання будівничих. Народні зодчі вдало використо-

вували рельєф місцевості, тонко відчували природу, шукали з нею гармонії. Масивні 
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форми даху будівель чимось схожі на гори, а розташування їх повторює обриси рельєфу. 

Завдяки вмілому конструктивному рішенню будівлі виглядають легкими й ніби здійма-

ються над схилами гір” [2, с. 18]. Особливо високі оцінки отримали традиційні бой-

ківські церкви й дзвіниці, виділяючись конструкційною легкістю й довершеністю. Ба-

гато з них є визнаними історичними пам’ятками. Зокрема, кілька таких церков зосере-

джено у Львівській обл.: у Турківському р-ні (у селах Матків, Нижнє Висоцьке, Комар-

ники), Сколівському (у селах Кальне, Коростів, Опорець, Орявчик, Плав’є, Риків, Росо-

хач, Яльнкувате), Старосамбірському р-нах (с. Бусовисько), дзвіниць – в с. Ясениця-

Замкова (Старосамбірського р-ну), с. Коростів (Сколівського р-ну). Бойківський стиль 

церковного будівництва був поширений і в бойківських селах Закарпатської обл., про 

що свідчить, наприклад, церква в селі Розтоки Міжгірського р-ну, однак уже в ХХ ст. 

закарпатські бойківські церкви зазнали впливів інших стилів сакральної архітектури. Ти-

пово бойківською є лише церква в с. Кострино Великоберезнянського р-ну, перевезена 

туди з с. Сянки Турківського р-ну. Водночас визначною пам’яткою дерев’яної сакраль-

ної архітектури, яка поєднує вже різні стилі, є церква Святого Духа в с. Колочава Між-

гірського р-ну (1795 р.). 

У розвиток етнографічного туризму на території Бойківщини найбільший внесок сьо-

годні робить фестиваль “Всесвітні бойківські фестини”, який відбувається раз у п’ять 

років у м. Турка та його околицях. На цьому етнофестивалі виступають усі самодіяльні 

колективи, які демонструють різні грані багатого бойківського фольклору. Останній та-

кий фестиваль відбувся 2012 р., а наступний заплановано на літо 2017 р. 

Активізації етнографічного туризму на всій території Бойківщини може сприяти 

піднесення в інших галузях туристичної індустрії, яке помітне останніми роками, але ще 

не охопило всіх частин етнографічного району. Важливими центрами спортивно-оздо-

ровчого й пізнавального туризму стали Сколе, Славське, Колочава, Міжгір’я, Східниця. 

Монастир с. Гошів Долинського р-ну є важливим осередком релігійного паломництва. 

Водночас помітні й обмежувальні чинники становлення етнографічного туризму, що на-

самперед стосується поганого стану шляхів сполучення, недостатнього розвитку інже-

нерної та соціально-економічної інфраструктури. Тому, беручи до уваги наявність етно-

графічних та інших видів ресурсів, розвиток туристичної інфраструктури, сьогодні 

можна ставити питання про формування на території Бойківщини трьох туристичних 

кластерів з суттєвою роллю етнографічного туризму – Турківсько-Боринського, Ско-

лівсько-Славського, Міжгірсько-Колочавського. 

Більша частина ще одного українського карпатського етнографічного району – Лем-

ківщини – через різні суб’єктивні моменти формування державних кордонів опинилася 

поза межами України (у Польщі та Словаччині). Унаслідок обміну населенням між 

Польщею та СРСР в 1944–1945 рр. та проведення акції “Вісла” українські горяни-лемки 

фактично були депортовані з тієї етнографічної території, яка опинилася за наслідками 

Другої світової війни в складі Польщі. Депортоване населення було частково розселене 

в різних областях України та в західних і північних регіонах Польщі. Тому безпосеред-

ньо в Українських Карпатах лемківський етнографічний ареал порівняно невеликий.  

У його основі – насамперед територія Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. 

Перехідні лемківські етнографічні риси мають і деякі села Перечинського, Мука-

чівського і Свалявського р-нів Закарпатської обл. З огляду на несприятливі історичні 

передумови туристично привабливих матеріальних об’єктів лемківської традиційної 

етнографічної культури в українській карпатській гірській місцевості залишилось 
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небагато. Зокрема, це лише три типові лемківські церкви (одна – в околицях м. Свалява, 

друга – перевезена з селища Кольчино в Закарпатський музей народної архітектури і 

побуту Ужгорода, третя – у с. Руська Кучава Мукачівського р-ну). Водночас можна 

виділити і низку позитивних чинників розвитку етнографічного туризму в українській 

частині Лемківщини. Це, зокрема, можливості організації лемківських етнофестивалів  

з урахуванням досвіду лемків у Польщі та спираючись на широку мережу лемківських 

громадських організацій. Такі етнофестивалі можуть мати важливе атракційне значення 

з огляду на поширення в сучасній Україні неповторного лемківського фольклору, який 

останніми роками (особливо лемківські пісні) набув загальноукраїнської популярності. 

Вибір постійного місцерозташування такого етнофестивалю і позначить найбільший 

центр етнографічного туризму в межах української частини Лемківщини. 

Отже, саме Українські Карпати сьогодні мають найбільший в Україні потенціал 

етнографічно-туристичних ресурсів. Однак перспективи їхнього економічного викорис-

тання залежатимуть від подальшого розвитку маркетингу туристичних послуг та роз-

витку соціально-економічної інфраструктури в регіоні. 
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ETHNOGRAPHIC TOURISM AS A RESERVE OF SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF UKRAINIAN CARPATHIANS 
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Ethnographic tourism is considered as a provision of tourist services through engaging the attractive 

elements of traditional culture and way of life of ethnic groups of a certain nation. Ukrainian Carpathians 

have a great potential of ethnographic resources that form the material and spiritual components of the 

traditional culture of Ukrainian people. Concentration of resources of ethnographic tourism is 

significantly differentiated in Huzul, Boyko and Lemko ethnographic areas. Resources of ethnographic 

tourism in Hutsul ethnographic region, on the basis of which Verhovyna-Kryvorivnya, Kosiv, Yaremcha, 

Vyzhnytsya-Putyla and Rakhiv-Yasinya tourist clusters form, are preserved, ordered and information 

actualized best of all. The largest centre of ethnographic tourism in Boyko ethnographic area is the city 

of Turka. The basis of ethnographic tourism within Lemko ethnographic region may be holding of ethnic 

festivals. Prospects of ethnographic tourism in the Ukrainian Carpathians depend on its cooperation with 

other types of tourism – active sports and wellness tourism, ecotourism, agrotourism. 

Key words: ethnographic tourism, tourist resources, Ukrainian Carpathians, ethnographic areas, 

tourist clusters. 
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Обґрунтовано демографічне значення селищ міського типу як особливої категорії поселень. 

Основні демографічні параметри мережі селищ міського типу Львівської обл. розкрито в розрізі 

чотирьох смуг розселення – Північномалополіської, Центральної, Передгірської та Гірської. 

Запропоновано показник рівня демографічної ваги селищних мереж як відношення густоти 

населення, що проживає в селищах міського типу, до густоти населення загалом. Розраховані 

значення рівня демографічної ваги є найвищими в Північномалополіській та Гірській смугах 

розселення. У Центральній та Передгірській смугах розселення за високої густоти селищ рівень 

демографічної ваги селищної мережі є низьким, що виявляється і в незначній частці селищного 

населення в міському населенні. Аналіз демографічних параметрів селищної мережі Львівсь-

кої обл. підтвердив її значний потенціал у процесах подальшої урбанізації регіону, проте за умови 

його успішного економічного розвитку. 

Ключові слова: селище міського типу, демографічне значення мережі селищ міського типу, 

смуги розселення населення у Львівській обл., густота селищ міського типу, людність селищ 

міського типу. 

 

Збалансованість мережі розселення кожного регіону суттєво залежить від сукупного 

географічного потенціалу селищ міського типу, які є з’єднувальною ланкою між 

сільськими і міськими поселеннями. Тобто оптимальні міжпоселенські співвідношення 

і зв’язки залежать від здатності селищ виконувати, по-перше, функції центрів обслуго-

вування сільської місцевості, а по-друге, бути середовищем урбанізації та субурбаніза-

ції. У структурі сукупного географічного потенціалу селищ важливо виокремити 

демографічний потенціал, який є базовим ресурсом їхнього розвитку та індикатором 

стану мережі поселень цієї категорії загалом. Визначення місць послаблення та місць 

зміцнення демографічного значення селищної мережі важливе для визначення тенденцій 

трансформації розселення регіону.  

Первинними показниками, які характеризують демографічне значення мережі селищ 

міського типу якоїсь території, є їхня середня людність, густота та частка селищного 

населення в структурі міського загалом. Для визначення місця селищної мережі в роз-

селенні населення доцільно визначити й інтегральний показник рівня демогеографічної 

ваги поселенської мережі загалом, розглядаючи його як відношення густоти населення, 

яке проживає в селищах міського типу, до густоти всього населення регіону, помножене 

на 100 %. Для оцінки демографічного значення селищної мережі та розміщення селищ 

міського типу Львівської обл. в різних частинах регіону демографічні показники 

поселень цієї категорії необхідно проаналізувати не лише в контексті їхнього 
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розміщення за адміністративними районами, а й за чотирма основними внутрішньо-

регіональними смугами (районами) розселення (Північномалополіська, Центральна, 

Передгірська та Гірська), які є своєрідними ареалами територіального скупчення міст, 

селищ і сіл, вирізняючись однорідністю і щодо заселення, і щодо розміщення поселень. 

Наявність таких внутрішньо-регіональних відмінностей у Львівській обл. зумовлена 

особливостями заселення, впливом природних умов (басейнів рік, особливо Дністра та 

Західного Бугу, рельєфу, насамперед вплив Карпат і Передкарпаття), політико-

адміністративних та соціально-економічних чинників. І хоча всі чотири поселенські 

смуги суттєво відрізняються за розмірами, вони відображають об’єктивні внутрішньо-

обласні відмінності розселення, а тому дослідження структури селищної мережі регіону 

саме в такому розрізі реально розкриває характерні особливості розміщення і демо-

графічної значущості селищ. Дослідження географії поселень у розрізі смуг розселення, 

зумовлених, зокрема, поширенням басейнів рік, має в українській географії давні 

традиції (праці Г. Величка [1], М. Дольницького [2], М. Русова [3] та ін.), однак у сучас-

ній суспільно-географічній науці їх використовують недостатньо з огляду на абсолюти-

зацію парадигми систем розселення. 

Становлення, розвиток та функціонування мережі селищ міського типу Львівсь-

кої обл. безпосередньо визначене основними структурними співвідношеннями в розсе-

ленні регіону, які сьогодні формують одне дуже велике місто Львів, три середні міс-

та (Дрогобич, Червоноград, Стрий), 18 малих міст, людністю від 10 до 50 тис. осіб, 

22 дуже малі міста, людністю до 10 тис. осіб, а також 34 селища міського типу  

й 1850 сіл [4]. З огляду на взаєморозміщення міських поселень, їхні історико-географічні 

особливості та взаємозв’язки, а також з урахуванням поширення міських агломерацій, 

виділяють чотири смуги (райони) розселення (див. рисунок). У структурі поселенських 

смуг можна виділити центральну вісь розселення або функціональне ядро, яке творять 

найбільші поліфункціональні центри чи агломерації. 

Ядром центрального району розселення є моноцентрична Львівська міська агломе-

рація, яка сформувалася внаслідок потужного соціально-економічного зростання міста 

Львова. У структурі агломерації важливу роль відіграють міста Винники, Городок, 

Дубляни, Пустомити, а також селища міського типу Брюховичі, Рудне, Івано-Франкове, 

Куликів, Запитів. 

До ядра центрального поселенського району тяжіє більшість міст та селищ міського 

типу Буського, Городоцького, Жовківського, Золочівського, Кам’янка-Бузького, 

Перемишлянського, Пустомитівського та Яворівського районів. У Львівській міській 

агломерації зосереджено близько 20 % міських поселень області і 60 % міського насе-

лення, що поряд з особливостями розташування підтверджує її центральну роль  

у функціонуванні львівської обласної мережі розселення. Саме в центральному районі 

розселення розміщена і найбільша кількість (15) селищ міського типу області: Брюхо-

вичі, Великий Любінь, Івано-Франкове, Запитів, Краковець, Красне, Куликів, Магерів, 

Немирів, Новий Яричів, Олесько, Поморяни, Рудне, Щирець, Шкло. Однак з огляду на 

значну густоту міст, великий демографічний потенціал Львова, частка селищного 

населення в структурі всього міського в межах цієї смуги розселення є найменшою  

і становить лише 6 %. 

Міські поселення передгірської частини Львівської обл., які формують окрему по-

селенську смугу, тісно взаємозв’язані між собою й історією заселення, і комунікаційно. 

Зміцненню взаємозв’язків між поселеннями сприяло їхнє розміщення в Передкарпатті, 
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економічна історія, а також низка суспільно-географічних чинників, зокрема, існування 

в довоєнні і повоєнні роки (1939–1959) Дрогобицької обл. У центрі Передгірської смуги 

розселення є Дрогобицько-Бориславська міська агломерація, а також міста міжрайон-

ного значення – Самбір і Стрий. Основною з’єднувальною ланкою цієї поселенської 

смуги є вісь Стрий–Дрогобич–Самбір. У межах Передгірської смуги розселення 

розміщено 10 селищ міського типу: Дашава, Дубляни, Гніздичів, Журавно, Меденичі, 

Нижанковичі, Нові Стрілища, Підбуж, Розділ, Стара Сіль. Частка селищного населення 

в структурі міського, як і в Центральній смузі розселення, тут незначна і становить 7,2 %. 
 

 
 

Смуги розселення населення в Львівській області:  

І – Північномалополіська, ІІ – Центральна, ІІІ – Передгірська, ІV – Гірська;  

1 – міста, 2 – селища міського типу 

Bands of population settlements in Lviv region 
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До основних центрів розселення передгірського району тяжіють і населені пункти 

Гірської смуги розселення (головно, це поселення Турківського і Сколівського районів). 

Гірська смуга розселення виділяється спільністю історії заселення та структури 

розселення, проте внутрішньо слабко пов’язана, тому поселення цієї смуги тяжіють до 

Самбірського, Стрийського та Дрогобицького міжрайонних центрів розселення.  

У гірській місцевості Львівської обл. є лише чотири селища міського типу (Бориня, 

Верхнє Синьовидне, Славське, Східниця), водночас частка селищного населення від 

усього міського є найвищою в області (17,4 %). 

З огляду на більшу віддаленість від Львова та низку спільних  історико-географічних 

передумов особливостями виділяється і Північномалополіська поселенська смуга, 

основу якої становлять поселення Бродівського, Сокальського і Радехівського районів, 

а також Червоноградсько-Сокальська міська агломерація (перебуває на стадії фор-

мування), до якої тяжіють селище Добротвір Кам’янка-Бузького р-ну та деякі міські 

поселення південної частини Волинської обл. Консолідаційним центром цієї смуги 

розселення є місто Червоноград – найбільший центр вугільної промисловості Львівсько-

Волинського кам’яновугільного басейну. У цьому районі розміщено п’ять селищ 

міського типу (Гірник, Добротвір, Жвирка, Лопатин, Підкамінь), їхня частка в міському 

населенні становить 11,3 %. 

Розрахунки низки показників розміщення селищ міського типу та демографічної ваги 

селищних мереж (див. таблицю) засвідчують, що найвища густота селищ міського типу 

в центральній частині області значно перевищує відповідні значення в північній та 

південній частинах регіону. Попри близькість деяких показників розміщення, середня 

людність селищ Центральної поселенської смуги є найбільшою в області, а Передгірсь-

кої – найменшою. Гірська частина області виділяється невисокою густотою селищ та 

найнижчою густотою селищного населення, та водночас і найвищою часткою 

селищного населення в міському населенні загалом, що можна пояснити, зокрема, 

низьким рівнем урбанізації цієї частини області. 

 

Регіональні відмінності демографічних параметрів  

та густоти селищ міського типу у Львівській обл. 

 

Поселенські 

смуги 

(райони) 

Львівської 

обл. 

Кількість 

селищ 

міського 

типу 

Густота 

селищ 

(кількість 

на 1 тис. 

км2) 

Середня 

людність 

селищ, 

тис. осіб 

Частка 

населення 

селищ в 

міському 

населенні, 

% 

Густота 

всього 

населення, 

осіб на 

1 км2 

Густота 

селищного 

населення, 

осіб на  

1 км2 

Рівень 

демогео-

графічної 

ваги 

селищної 

мережі 

Львівська 

область 

загалом 

34 1,4 3,6 7,5 117,0 5,1 4,4 

Південна 

Гірська 
4 1,5 2,6 17,4 49,2 3,7 7,5 

Передгірська 10 1,5 2,5 7,2 108,4 3,7 3,4 

Центральна 15 1,9 3,9 6,0 172,9 7,3 4,2 

Північно-

малополіська 
5 1,2 3,7 11,3 71,7 4,5 6,3 
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Незважаючи на високу густоту селищ у Центральній та Передгірській смугах розсе-

лення, демогеографічне значення селищних мереж, як засвідчує рівень демогеографічної 

ваги, є у цих частинах найнижчим через високу густоту населення загалом, насамперед 

високу концентрацію міського населення. Так само найменшою є і частка населення 

селищ міського типу в Центральній та Передгірській смугах від усього міського 

населення. Послаблює демографічну вагу селищних мереж у цих поселенських смугах  

і відсутність селищ у Перемишлянському та Мостиському районах. Відповідно, 

найвищою за рейтингом є демогеографічна вага селищної мережі у гірській частині 

області, друге місце за цим показником належить півночі регіону. Тобто в гірських 

районах, унаслідок низької густоти міст демографічне значення селищ зростає, проте  

з огляду на потреби обслуговування сільської місцевості їхня кількість тут недостатня, 

що, однак, компенсоване високою густотою селищ міського типу та міст безпосередньо 

в передгірській смузі. Це також стосується північно-східної частини Львівської обл. 

Отже, Львівська обл. виділяється доволі суттєвою диференціацією демографічного 

значення мережі селищ міського типу за чотирма смугами розселення. Водночас 

демографічні параметри селищної мережі, зокрема, висока густота селищ міського типу 

та їхня низька середня людність, відображають незавершений і дещо застиглий рівень 

урбанізованості регіону, у тому числі певну невідповідність територіальних форм 

розселення кількісному розподілу населення на сільське і міське. Така ситуація є,  

з одного боку, сприятливою передумовою для подальших процесів урбанізації, 

формування мережі центрів соціально-економічного обслуговування сільської місце-

вості, особливо в передгірській і центральній частинах регіону, де густота селищної 

мережі є високою, а демографічна вага низькою, проте з іншого, – розкриває депресив-

ний стан їхнього соціально-економічного розвитку. Тобто мережа селищ міського типу 

Львівської області має достатній демогеографічний потенціал для забезпечення 

подальших необхідних процесів урбанізації регіону за умови його нової економічної 

модернізації. 
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Demographic importance of urban village as special category of settlements is grounded. Basic 

demographic indicators of urban village network in Lviv region are disclosed in the context of the four 

settlement bands – North-Malopoliska, Central, Foothills and Mountainous. It is suggested to consider an 

indicator of the demographic weight of settlement networks as the ratio of the density of population living 

in the urban village to the density of urban population in general. It is estimated that the highest value  

of the demographic weight is in North-Malopoliska and Mountainous settlement bands. There is a high 

density of urban village in Central and Foothills settlement bands of Lviv region. In spite of that, level  

of demographic weight of the settlement network is low. It is manifested in a small proportion of urban 

village population in the urban population. Analysis of demographic parameters of urban village network 

in Lviv region confirmed its great potential in the further urbanization of the region, but in case of its 

successful economic development. 

Key words: urban village, demographic value of urban village network, population settlement bands 

in Lviv region, urban village density, number of population in urban villages. 



ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50. С. 154–165. 
Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2016. Issue 50. P. 154–165. 

 

_____________________ 

© Дністрянський М., 2016 

УДК 911.3:32 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ: 

ЗАДАВНЕНІ ПРОБЛЕМИ ТА НОВІ ВИКЛИКИ 

 

Мирослав Дністрянський 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, 79007, м. Львів, Україна 

 
Розкрито сутність поняття територіально-політичний розвиток. Визначено тенденції динаміки 

регіональної диференціації електорально-політичної активності громадян України за весь сучас-

ний період її незалежності, ідентифіковано основні регіонально-політичні проблеми. Зроблено 

висновок про те, що на першому етапі територіально-політичного розвитку (1991–2000), попри 

значне поширення радянської ідентичності та суттєву диференціацію ментально-політичних 

настроїв, усе ж повільно формувалися передумови для міжрегіонального зближення чи порозу-

міння, вирішено проблему включення Криму в правове поле України. З 2000 р. унаслідок мобілі-

зації керівництвом Росії всіх проросійських сил територіально-політичний розвиток України було 

зорієнтовано в конфліктогенному напрямі, що виявилося в поляризації електорально-політичних 

настроїв, розширенні кола відверто антиукраїнських політичних організацій, нав’язуванні Україні 

федеративної організації. Перспективи суверенного територіально-політичного розвитку України 

ускладнились, коли з 2010 р. Росія продовжила перебування в Криму Чорноморського флоту та 

фактично підпорядкувала силові структури держави. Навесні 2014 р. Росія перейшла до відкритої 

анексії українських територій, окупувавши Крим та частину Донеччини, що позначило новий етап 

територіально-політичного розвитку України. Саме відновлення суверенітету й політичної ціліс-

ності держави, протидія російській агресії та її спробам дестабілізувати ситуацію в інших регіонах 

є сьогодні основними викликами, які постали перед Україною. 

Ключові слова: територіально-політичний розвиток, регіонально-політичні проблеми України, 

електоральна географія, регіональна поляризація політичних настроїв, регіональний сепаратизм. 

 

Політичний розвиток кожної держави полягає не лише в еволюції чи кардинальному 

оновленні її політичних інститутів, боротьбі за владу різних політичних середовищ,  

а також безпосередньо пов’язаний зі змінами в політичних настроях й політичній актив-

ності населення всіх регіонів, проблемами їхнього статусу, динамікою співвідношень за-

гальнодержавної та регіональних політичних ідентичностей, представництвом регіо-

нальних політичних еліт у вищих і центральних органах державної влади, характером 

взаємин центру й регіонів чи одних регіонів з іншими. Усі означені вище зміни й транс-

формації в сукупності й розкривають територіально-політичний розвиток країни,  

а його напрям і тенденції виявляються насамперед через процеси поляризації чи 

вирівнювання політичних настроїв у регіонах, зближення чи відчуження регіонів  

у ментально-політичному аспекті.  

У територіально-політичному розвитку важливо виділити також проблеми націо-

нальної безпеки, адже тенденції змін у рівнях диференціації політичних настроїв, спів-

відношеннях інтересів різних територій та суспільства загалом відображають не лише 

ступінь консолідованості держави, а й її готовність протидіяти зовнішнім і внутрішнім 

небезпекам. Різні регіонально-політичні виклики були і є особливо злободенними для 
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України, що передусім зумовлене особливо помітною неконсолідованістю різних частин 

країни ще на момент проголошення незалежності і пов’язане насамперед з перебуванням 

у минулому окремих регіонів у складі різних держав, а також з впливами зовнішніх по-

літичних центрів. Розмах територіально-політичних небезпек виявився настільки суттє-

вим, що питання збереження цілісності й державного суверенітету України на всій тери-

торії були актуальними впродовж усього періоду незалежності. А після того, як Росія 

навесні 2014 р. окупувала Крим, запровадила підконтрольні політичні режими на 

частині території Донеччини, мобілізувала проросійськи налаштоване населення  

в конфронтаційному щодо держави Україна напрямі в інших регіонах країни, проблеми 

територіально-політичного розвитку безпосередньо стосуються і відновлення 

суверенітету на всій території, і вибору варіантів подальших взаємин у відношенні 

центр–регіони, і збереження державності загалом. 

У науковій літературі та політичній публіцистиці є багато аналітичних матеріалів, які 

відображають різні питання та ключові моменти владних трансформацій і розвитку по-

літичних інститутів суверенної України в контексті загальносуспільних і зовнішніх від-

носин. Це, зокрема, публікації з сучасної політичної історії [6, 11]), політології [12], 

права [8]. Проте політичний розвиток у більшості таких публікацій розглядали перева-

жно лише через суперечності взаємин політичних й економічних еліт, становлення  

і функціонування державних інститутів, не акцентуючи уваги на виявленні й вивченні 

регіонально-політичних співвідношень і проблем. Водночас доволі різноманітною, як 

українською [1], так і зарубіжною [15], є література щодо суттєвих регіонально-електо-

ральних відмінностей, зокрема, у контексті визначення і пояснення лінії найбільших 

перепадів територіально-політичних настроїв та поясненні її походження. Поряд зі спро-

бами об’єктивного аналізу цієї проблеми в політичній публіцистиці є багато необ’єктив-

них матеріалів, які абсолютизують регіональні культурно-цивілізаційні відмінності  

в державі. Отже, загалом територіально-політичні чинники суспільного розвитку Украї-

ни, у тому числі регіонально-політичні аспекти динаміки взаємин в етнонаціональній, 

культурній, економічній сферах, в науковій літературі або недостатньо розкриті, або 

подані заангажовано. З огляду на це наша мета – виділення основних етапів та 

визначення основних проблем і тенденцій територіально-політичного розвитку 

незалежної України. Реалізація цільових установок передбачала виконання таких зав-

дань: 1) визначення динаміки різних регіональних політичних уподобань, які виявля-

ються під час референдумів, виборів президента і Верховної Ради, виділення смуг 

найбільших перепадів у політичних настроях, ідентифікація найбільших регіонально-

політичних проблем на певний час у загальноукраїнському розрізі; 2) визначення 

еволюції різних політичних явищ і проблем за макрорайонами держави, які виділено за 

відмінностями історико-географічного й соціально-економічного розвитку, етнонаціо-

нального й релігійного складу населення, оскільки саме ці чинники є визначальними  

в диференціації політико-географічних настроїв в Україні [4, c. 296]. 

Вихідним пунктом дослідження тенденцій територіально-політичного розвитку су-

веренної України є референдум щодо підтримки Акту проголошення державної неза-

лежності України 1991 р., і перші тогочасні вибори президента України. Незважаючи на 

значний загальний рівень підтримки державного суверенітету України (90,32 % від усіх 

осіб, які брали участь у голосуванні), референдум виявив і деякі тривожні для станов-

лення нової держави моменти. Зокрема, однозначно “проти” проголосувала доволі 

значна абсолютна кількість виборців (понад 2,4 млн осіб (7,58 %)), бюлетені у ще понад 
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670 тис. осіб (2,10 %) виявились недійсними, а 15,82 % осіб не взяло участі в голосу-

ванні [3]. Тобто реально підтримало ідею незалежності близько 76 % усіх громадян Ук-

раїни, які мали право голосу, а майже четверта частина населення так чи інакше ще не 

була готова сприйняти ідею повної політичної самостійності. Важливо, що серед при-

хильників незалежності доволі значну частку становили мешканці, які сприймали лише 

економічні підстави та переваги самостійності, не розглядаючи варіанта повного полі-

тичного і культурно-інформаційного розриву з Росією. Так само в багатьох регіонах по-

ширеним було бачення незалежності України як широкої автономії в межах союзної дер-

жави. Проте ці суперечливі реалії тодішнє керівництво України просто не готове було 

серйозно взяти до уваги. Та якщо проаналізувати абсолютні й відносні показники 

результатів референдуму в регіональному розрізі, то ситуація з підтримкою суверенітету 

виглядала ще менш переконливою. Наприклад, у Кримській АРСР Акт проголошення 

незалежності підтримало 54,19 % громадян, які взяли участь у референдумі. Це було 

цілком достатньо для підтвердження легітимності української влади в цьому регіоні. Од-

нак для розуміння суперечностей політичної ситуації в Криму треба було взяти до уваги 

й те, що велика кількість громадян не брала участі в референдумі (32,5 %), 42,2 % гро-

мадян проголосувало “проти” і ще 3,6 % бюлетенів виявились недійсними. Тобто 

реально суверенітет України в Криму підтримало лише 36,6 % дорослого населення. Так 

само доволі значною і в абсолютному, й відносному вимірах була кількість тих (близько 

третини дорослого населення), хто не підтримав активно чи пасивно суверенітету Укра-

їни в Донецькому та Одеському макрорайонах. Така ситуація з волевиявленням у цих 

регіонах не була проблемою для підтвердження Акту проголошення незалежності Укра-

їни, але й це мало стати застереженням щодо ймовірності формування доволі широкого 

середовища антиукраїнських настроїв і появи антидержавних рухів.  

Так само й вибори першого президента (ним став унаслідок переконливої перемоги 

колишній радянський партійний функціонер Л. Кравчук) підтвердили значне поширення 

радянської ідентичності та впливовості колишньої партійно-адміністративної номенкла-

тури. У регіональному розрізі ці вибори виявили суттєву диференціацію ментально-

політичних настроїв між західними та центральними, південними й східними регіонами 

держави, проте і відсутність якогось міжрегіонального антагонізму, що давало підстави 

сподіватись на певне зближення чи порозуміння [2]. Тобто і результати референдуму,  

і вибори президента засвідчили, що за значного поширення ще радянської ідентичності 

й адміністративного домінування радянської номенклатури в державі були достатньо 

сприятливі передумови для формування а) образу України як окремої суверенної дер-

жави і б) загальноукраїнської політичної самосвідомості. На рівні різних політичних 

середовищ також переважало розуміння того, що Україна, незважаючи на те, що поєднує 

різні історичні регіони, є окремою країною, яка має всі підстави розвиватися як цілісна 

держава. 

Поширення деструктивних політичних рухів антиукраїнського спрямування у пер-

шій половині 90-х років ХХ ст. ще не мало загрозливого характеру, за винятком 

Кримського регіону, де вже діяла низка проросійських сепаратистських політичних 

організацій (Республиканское движение Крыма, Русская община Крыма, Русская партия 

Крыма та ін.), під тиском яких Верховна Рада Кримської АРСР прийняла низку доку-

ментів, що суперечили українському законодавству, зокрема, щодо створення в цьому 

регіоні інституту президента. Обраний на початку 1994 р. “президент” регіону відразу 

розпочав свою діяльність у сепаратистському руслі, що спричинило першу серйозну 
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регіонально-політичну кризу в Україні. Другим проблемним регіоном стала Закар-

патська обл., де під впливом деяких зовнішніх середовищ виявилися особливі амбіції 

місцевої номенклатури, яка в ході референдуму навіть провела опитування щодо авто-

номного статусу Закарпаття, висуваючи лозунги економічної самостійності, що з огляду 

на тодішні соціальні реалії (Закарпатська обл. була хронічно дефіцитним регіоном) 

виглядало цілком безпідставно. Політичні спекуляції щодо автономізації цього регіону 

поєднались зі спалахом політичного русинства, суть якого полягала в трактуванні 

етнічно українського населення області окремим народом – русинами, посилаючись на 

збереження серед етнічних українців Закарпатської обл. самоназви “русин”. Такі етно-

політичні претензії були і є спекулятивними, адже самоназву “русини” використовували 

на всій українській етнічній території (в Галичині – аж до початку ХХ ст.) і саме для 

позначення українського народу. Цей етнонім генетично походить з часів Київської Русі 

і, навпаки, свідчить на користь соборності українських земель. Важливо, що в етногра-

фічному аспекті більшість українського населення Закарпаття належить до лемків, бой-

ків, гуцулів, що тісно споріднені з відповідними етнографічними групами Галичини  

й Буковини. 

Відповіддю на суперечності ментально-політичної ситуації в державі загалом та ок-

ремих регіонах, що були на момент проголошення державного суверенітету, мала б бути 

системна внутрішня геополітика щодо мінімізації антиукраїнських настроїв та форму-

вання загальноукраїнської ідентичності через творення нових смислів у розумінні укра-

їнського історичного процесу, логічності й закономірності проголошення незалежності 

України, важливості переходу до нової якості української культури та ін. Важливо було 

забезпечити насамперед широке розуміння і загальносуспільне усвідомлення того, що 

утворення держави Україна – це логічний наслідок усього історичного процесу на укра-

їнських землях, її суверенітет – передумова поступального розвитку суспільства, а від-

повідно: українська державність і радянська ідентичність – речі несумісні. Держава 

мала утверджувати геополітику національної пам’яті, спираючись на загальноукра-

їнський консенсус щодо позитивної оцінки таких ключових періодів та діячів минулого, 

як історія Київської Русі, козацтва, історія УНР, українського культурного (розстріля-

ного) відродження у 20-ті роки ХХ ст., а також Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки 

та інших, забезпечуючи висвітлення регіональних історичних подій у контексті єдності 

та унікальності українського історичного процесу, державницьких прагнень українсь-

кого народу, соборності всіх українських земель й актуалізуючи ті моменти регіональ-

ної історії, які відображали б роль і внесок регіону в загальнонаціональне державотво-

рення і загальнонаціональні здобутки. Однак системної внутрішньої політики щодо 

роз’яснення нових геополітичних реалій і формування нових смислів, зближення підхо-

дів у трактуванні деяких суперечливих моментів історії, мінімізації впливу антиукра-

їнських середовищ фактично не проводили. Натомість під спекулятивним приводами 

“історію не переписують”, “це наша історія” поступово почалася “реставрація” і ра-

дянської ментальності, символіки і навіть розширення радянської ідентичності та зміц-

нення політичних сил, що на неї спирались (КПУ, ПСПУ та деякі інші).  

Ще одним суттєвим негативним моментом у територіально-політичному розвитку 

України 90-х років ХХ ст. стало те, що не було створено єдиної української православної 

автокефальної церкви (а логічна необхідність у цьому випливала з суверенного статусу 

України, були і можливості), через що середовище найбільшої в Україні конфесії – 

Української православної церкви (Московського патріархату) – і надалі було чинником 
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підтримки “радянської єдності”, і чинником русифікації православних вірних, і проро-

сійських геополітичних орієнтацій загалом. Водночас через трансформаційну еконо-

мічну кризу та вибір невдалої моделі переходу від командно-адміністративної до ринко-

вої економіки соціальне середовище підтримки суверенного національно-державного 

розвитку звужувалось (українська інтелігенція, студентська молодь), а коло скептично 

чи негативно налаштованих до державності України людей – навпаки, розширювалось. 

Це підтвердили і подальші соціологічні опитування, проведені, зокрема, під керівницт-

вом В. Хмелька. Наприклад, насамперед через економічні негаразди й неналежну інфор-

маційну політику підтримка суверенітету України вже в перші 90-ті роки зменшилася 

до 56 % [13]. 

Не сприяла регіонально-політичному зближенню й ситуація в партійно-політичному 

середовищі. Якщо в першій половині 90-х років Народний Рух України, деякі інші націо-

нально-демократичні партії (Українська республіканська партія, Демократична партія 

України та ін.) через широку мережу осередків у всіх регіонах України робили достатньо 

багато для формування загальнонаціонального державницького мислення, то в наступні 

роки через адміністративні втручання, діяльність груп великого бізнесу їхній вплив різко 

зменшився. Водночас суттєво зросла кількість політичних проектів, орієнтованих на 

інтереси зовнішніх і внутрішніх бізнес-середовищ, які почали спекулювати на проти-

ставленні регіональних інтересів. 

Без формування ідеологічно-інформаційних засад цілісності України в другій 

половині 90-х років ХХ ст. деякі регіонально-політичні проблеми все ж вирішували 

через використання президентом Л. Кучмою адміністративних важелів, зокрема, щодо 

включення Криму в правове поле України (ліквідація посади президента, прийняття 

Конституції України у 1996 р. і Конституції АР Крим у 1998 р.), створення місцевих 

державних адміністрацій (обласних і районних), а також суттєве блокування відцентро-

вих тенденцій на Закарпатті. Та попри окремі позитиви у використанні адміністратив-

ного чинника як інструмента регіональної політики, очевидною згодом стала і його 

обмеженість. Зокрема, адміністративно-кар’єрну зацікавленість деяких регіональних 

політичних середовищ, яку застосовувало українське керівництво, у наступний період 

почала активно використовувати і Росія. Окрім того, у другій половині 90-х років ХХ ст. 

вже почав виявлятися визначальний вплив груп великого бізнесу на центральні й регіо-

нальні структури влади, особливо донецьких (Донецька, Луганська області) і придні-

провських (Дніпропетровська, Запорізька області) регіонів. А через непрозорі економіч-

ні відносини майже вся енергія керівних політичних середовищ України була спрямова-

на на перерозподіл власності, одержання різних економічних переваг, що мінімізувало 

ефективність державного управління і державної влади загалом, знижуючи її авторитет 

в очах громадян. Не вдалося також упродовж усього періоду незалежності забезпечити 

збалансоване представництво регіональних середовищ в органах влади, головно через 

відсутність прозорих механізмів відбору в центральні органи влади, а це загалом пере-

шкоджало оптимальному використанню великого творчого потенціалу, який перебував 

у тіні в областях, містах і сільській місцевості. Через це в столиці помітно виявлявся 

регіональний егоїзм і суб’єктивізм у формуванні апарату органів влади насамперед  

з огляду на регіональне походження президента. 

Характер територіально-політичного розвитку України кардинально змінився після 

2000 р., коли нове російське керівництво взяло курс на відновлення імперії, а основною 

перешкодою на цьому шляху стала українська незалежність. Масований геополітичний 
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тиск Росії відбувався через: а) організацію проросійських політичних рухів і партій, 

створення проросійських громадських і бізнесових організацій, фінансування впливових 

українських політиків; б) відновлення неоколоніальних відносин в інформаційно-куль-

турній сфері, масовану пропаганду російського патріотизму й великодержавництва 

(часто під виглядом “слов’янської” чи “православної” єдності, євразійського імперіаліз-

му) у поєднанні з дискредитацією діячів української історії та національно-визвольного 

руху й української етнокультурної ідентичності загалом; в) створення умов для 

поглиблення економічної залежності від Росії в енергетичній сфері, насамперед шантаж 

щодо ціни на газ з метою втягування України в різні інтеграційні об’єднання; г) ціле-

спрямоване нав’язування Україні федеративної організації з метою позначення легаль-

них ліній проектованого розколу. З огляду на масштабні втручання Росії у внутрішні 

справи України середовище проросійських політичних орієнтацій розширилося, через 

що намітилася поляризація в політичних настроях між центральними й західними 

регіонами, з одного боку, та східними і південними, – з іншого. З метою випробувати 

здатність українського суспільства протистояти російському геополітичному тиску і до-

могтися зміцнення своїх позицій у чорноморському регіоні Росія в 2003 р. спровокувала 

прямий конфлікт навколо острова Тузла з вимогою добитися територіальних переваг  

у Керченській протоці [7], який на той час завдяки достатньо твердій позиції українсько-

го керівництва й прикордонної служби ще вдалося вирішити на користь України. 

Напередодні президентських виборів в Україні 2004 р. російські спецслужби й політ-

технологи, використовуючи різноманітні важелі, зуміли спровокувати на засадах 

російського великодержавництва своєрідну політичну мобілізацію значної частини 

етнічних росіян, втягуючи у цей рух (як нібито загальнорегіональний) і значну частину 

русифікованого етнічно українського населення в східних і південних регіонах, що при-

звело до гострого політичного і, що особливо небезпечно, регіонального протистояння. 

Особливо штучно нагніталися регіональні суперечності по лінії НАТО чи Росія, дер-

жавна мова українська чи українська і російська. На фоні таких геополітичних та інфор-

маційних реалій, як засвідчили президентські вибори 2004 р., відбулося зближення елек-

торально-політичних настроїв населення західно- та центральноукраїнських регіонів  

і водночас за результатами виборів виник новий електоральний “вододіл” на межі 

центральних, з одного боку, та східних і південних регіонів, – з іншого [4, c. 148]. Такий 

електоральний розподіл фактично повторився і на парламентських виборах 2006  

і 2007 рр. [4, с. 276]. Унаслідок такої поляризації суттєво ускладнилася етнополітична 

ситуація в багатьох регіонах України, насамперед тих, що межують з Росією. Тобто за 

всіма ознаками з початку ХХІ ст. унаслідок геополітичного тиску Росії територіально-

політичний розвиток України було зорієнтовано в конфліктогенному напрямі. 

Перемога представника українських патріотичних сил В. Ющенка за підсумками 

Помаранчевої революції була сприятливою передумовою для усунення негативного 

впливу неоімперської російської політики втручання у справи України. Однак нове 

політичне керівництво через непідготовленість та недієздатність так і не зуміло оцінити 

рівня зовнішніх та внутрішніх загроз, не скористалося величезною кількістю переваг і 

можливостей для збалансування територіально-політичних взаємин та протидії 

геополітичному тиску Росії, який надалі наростав. Політику свободи слова, яку реалізу-

вала нова президентська влада, проросійські сили використали як свободу антидер-

жавної та українофобської пропаганди разом з цілеспрямованим формуванням між-

регіональних антагоністичних стереотипів. Водночас розширилось коло відверто 
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антиукраїнських політичних організацій. Зокрема, у Донецьку в грудні 2005 р. створено 

сепаратистську організацію “Донецька республіка” (предтеча майбутньої терористичної 

ДНР) [5], а в Закарпатському регіоні за сприяння високопосадовців президентської 

адміністрації інспіровано нове піднесення політичного русинства, що відобразилось  

у “легалізації” Закарпатською обласною радою “русинської ідентичності” в березні 

2007 р. та віртуальному проголошенні незалежності “Подкарпатської Русі”  

у 2008 р. [14]. 

У 2010 р. Росія доклала величезних зусиль і засобів для приходу до влади президента 

В. Януковича, який головно оперся на проросійські середовища східних і південних 

регіонів. Це стало початком поступового захоплення Росією всіх ключових позицій  

у політичній, економічній та інформаційно-культурній сферах. Відразу ж у квітні 2010 р. 

між Україною і Росією укладено так звані Харківські угоди про продовження дислокації 

російського Чорноморського флоту в Севастополі ще на 25 років. Особливо 

небезпечним стало те, що управляти силовими структурами України почали громадяни 

Росії, а це фактично обернулося їхнім прямим підпорядкуванням російській державі. 

Подібне стосувалось й багатьох інших українських державних інститутів. У відповідь на 

заяву В. Януковича щодо прагнення підписати угоду про асоціацію з ЄС Росія вдалася 

до прямого економічного шантажу з блокування імпорту українських товарів. Наступна 

відмова тодішнього президента України від ідеї євроінтеграції, таємні домовленості з 

президентом Росії, які давали підстави для звинувачень В. Януковича у зраді державних 

інтересів, подальші репресії проти молодих протестувальників стали початком масових 

протестів української громадськості проти проросійського режиму, що завершилось 

революційними подіями, втечею В. Януковича в лютому 2014 р. в Росію та його 

усуненням з посади президента, що започаткувало новий етап територіально-політич-

ного розвитку України. 

Нова українська влада відразу заявила про готовність проводити незалежну від Росії 

зовнішню й внутрішню політику. У відповідь на це Росія, скориставшись з дезорганізації 

силових структур України, що стало наслідком їхнього попереднього фактичного підпо-

рядкування російським спецслужбам, у березні 2014 р. окупувала АР Крим і м. Севасто-

поль, оголосивши про включення їх до складу Російської Федерації як окремих 

суб’єктів. На міжнародному рівні російські керівники постійно проголошували вимогу 

федералізації, розглядаючи її як передумову цілковитого демонтажу української держав-

ності. З квітня того ж року російські спецслужби розв’язали гібридну війну й у межах 

Донеччини, встановивши згодом на підконтрольній території маріонеткові терористичні 

режими (т. зв. “Луганська народна республіка” і “Донецька народна республіка”). 

Розробляли і ширший проект “Новоросія”, який передбачав поширення російської влади 

на інші регіони півдня і сходу України. З метою дестабілізації ситуації в Україні 

російські політтехнологи поширювали в засобах масової інформації провокаційні 

матеріали про необхідність розподілу України і, зокрема, передачі деяких її західних 

регіонів суміжним державам. У відповідь на це Україна розпочала з квітня 2014 р.  

в Донецькому макрорайоні антитерористичну операцію. 

Отже, наприкінці 2016 р. основними загрозами національній безпеці та суверенітету 

України є окупація Росією Кримського макрорайону (АР Крим і м. Севастополь) та за-

провадження проросійських терористичних режимів на частині Донецької та Луганської 

областей. Проте і для інших макрорайонів України характерні різні небезпеки територі-

ально-політичної цілісності і стабільності держави. Найбільш проблемним є відновлення 
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суверенітету України в Криму. Треба відразу визнати, що з початку проголошення неза-

лежності в цьому регіоні було доволі широке антиукраїнське середовище, основу якого 

становила добре організована і фінансована мережа проросійських громадсько-

політичних організацій. Утворенню такого середовища сприяли й деякі об’єктивні 

передумови, зокрема, значно пізніше, порівняно з іншими регіонами, входження до 

складу УРСР (у 1954 р.), та етнодемографічні реалії (Крим – єдиний в Україні регіон, де 

етнічні українці за переписом 2001 р. становили меншість (24,3 %), а більшістю були 

етнічні росіяни (58,3 %), серед яких доволі значним був прошарок колишніх військових 

і партійних пенсіонерів [9]. Одним з провідних чинників збереження проросійських 

настроїв було також й базування російського Чорноморського флоту. Усі ці обставини 

сприяли поширенню радянської ідентичності в поєднанні з російським патріотизмом. 

Центральна українська влада не дуже активно намагалася обґрунтовувати й пропагувати 

історико-культурні підстави поєднаності Криму з материковою Україною, сподіваючись 

лише на економічне та кар’єрне зацікавлення різних впливових кримських груп. В етно-

культурному розрізі проукраїнські політичні настрої були найбільше виражені в середо-

вищі кримських татар, кількість яких за часи незалежності України зросла у понад 

6 разів і досягла 12 % усієї людності [9]. І хоча на півночі Криму відносну більшість 

населення становлять українці, етнічно українське населення загалом сильно асимільо-

ване і слабко організоване. Очевидно, що сьогодні, попри різні розчарування, більшість 

населення Криму, мобілізована російською великодержавницькою пропагандою, 

підтримує теперішнє становище регіону як російської провінції. Перспективи геополі-

тичної переорієнтації населення регіону на користь України не такі вже й великі. Лише 

різке погіршення його соціально-економічного становища у змозі внести певні 

корективи в їхню геополітичну свідомість. 

Від початку незалежності України достатньо вразливим у контексті різних можливих 

проявів територіально-політичної дестабілізації був і Донецький макрорайон (Донецька, 

Луганська області), що пов’язано як з історико-географічними й культурно-географічними 

передумовами (невелике переважання етнічних українців (близько 57 %) за значної 

більшості населення з рідною російською мовою (понад 72 %), так і з особливостями 

економічної ситуації (високий рівень індустріалізації й урбанізації, домінування місцевих 

фінансово-промислових груп), які визначили сильно виражений ступінь регіональної 

політичної самосвідомості на фоні радянської ментальності. Через слабку поєднаність 

Донецького макрорайону з українською державницькою ідеєю Росія навесні 2014 р. 

інспірувала на основі проросійських сепаратистських лозунгів (проекти “Новоросії”, 

“ЛНР”, “ДНР”) територіально-політичний конфлікт, жертвами якого, за даними ООН, 

стало не менше 8 тисяч осіб, а понад 1 млн жителів покинув територію регіонів. На кінець 

2016 р. Україна не контролювала ситуації на більш ніж третині території, у тому числі  

в регіональних центрах і кількох великих агломераціях (Донецько-Макіївській, 

Горлівсько-Єнакіївській, Луганській). Унаслідок Мінських домовленостей (лютий 2015 р.) 

вдалося домогтися деескалації конфлікту, проте інтеграція окупованих територій до 

складу України є дуже проблематичною з огляду на агресивну позицію Росії та сформовані 

засобами масової інформації антагоністичні настрої щодо України. Тому найбільш 

прогнозованим варіантом розвитку цієї політичної ситуації в найближчий час є її перехід 

у фазу замороженого конфлікту. А реінтеграція окупованих територій до складу України 

можлива лише завдяки консолідації українського суспільства, міжнародному тиску, зміні 

соціально-політичної й економічної ситуації в Росії. 
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Через діяльність широкої російської агентурної мережі небезпеки дестабілізації 

політичної ситуації зберігаються і в деяких інших регіональних центрах півдня і сходу 

України, насамперед в Одесі й Харкові, які, згідно з проектом “Новоросія”, також мали 

ввійти до складу російської держави. Тут зосереджена також значна кількість легальних 

проросійських організацій, які практично відкрито ведуть антиукраїнську пропаганду. 

Досить поширеними в цих великих містах є автономістські та проросійські настрої в по-

єднанні з ідеями відновлення СРСР. Відчутними є і прояви радянської ментальності та 

політичного нігілізму, що потребує цілеспрямованої державної політики в інформа-

ційно-культурній сфері. Водночас у її проведенні треба враховувати кілька об’єктивних 

моментів, характерних для цих макрорайонів: 1) попри суттєве переважання етнічних 

українців, питома вага населення з рідною українською мовою є помітно меншою, ніж  

у центральних і західних макрорайонах; 2) з огляду на суттєвий наплив мігрантів у про-

цесі індустріального розвитку значною у цьому районі є частка етнічних росіян і ще 

більшою – частка населення з рідною російською мовою; 3) для мовно-географічної 

ситуації характерна біполярна модель: російськомовне велике місто – україномовна 

сільська округа; 4) у геополітичній свідомості населення переважає підтримка незалеж-

ного державно-політичного розвитку України, проте часто в форматі радянських уявлень 

про українську державність; 5) державно-територіальний патріотизм ґрунтується на 

пріоритетності соціально-економічної складової бачення державних інтересів. Суперечли-

вим моментом економічного, а також політичного розвитку східних і південних регіонів  

є формування тут великих фінансово-промислових груп, власники яких відчужені від 

української культури, хоча в їхніх геополітичних орієнтаціях проукраїнський вектор усе  

ж переважає. Водночас є підстави пов’язувати з цими регіонами не лише проблеми,  

а й перспективи стабілізації територіально-політичної ситуації в Україні. Зокрема, важливе 

значення для збалансування загальнодержавних взаємин має Дніпровсько-Харківський 

макрорайон (Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області), який є одним з лідерів 

економічного розвитку держави та “донором” державного бюджету.  

Зберігаються деякі суперечності територіально-політичного розвитку центральних  

і західних макрорайонів, зокрема, Закарпатської обл., насамперед з огляду на продов-

ження діяльності різних осередків політичного русинства, ідеологія яких так чи інакше 

ґрунтується на сепаратистських установках. Однак нема підстав перебільшувати реальні 

загрози з боку “русинського” руху, адже це штучне і локальне явище, поширене 

переважно в прикордонній смузі. Соціологічні опитування з початку засвідчували, що 

частка осіб серед корінного українського населення Закарпаття, яке ідентифікувало б 

себе з русинами як окремим етносом, є мізерною. Це зафіксовано і в переписі населення 

2001 р., за результатами якого визнало себе русинами 10 090 осіб, що становить менше 

одного відсотка всіх етнічних українців Закарпаття [10]. Тому з урахуванням усіх 

зазначених чинників очевидно, що об’єктивних підстав і реальної небезпеки етнічно-

політичної дестабілізації в Закарпатті немає. 

В інтересах збалансування територіально-політичного розвитку важливим є поси-

лення економічної ролі регіонів історичного ядра України, які сьогодні через об’єктивні 

й суб’єктивні передумови суттєво відстають у промисловому розвитку.  

Отже, сьогодні Україна задля стабілізації територіально-політичного становища зму-

шена і збройно протистояти російській агресії, що супроводжується великими людсь-

кими і соціально-економічними втратами, і вирішувати низку задавнених проблем тери-

торіально-політичного розвитку. 
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The concept of territorial and political development is exposed. The trends of the dynamics of regional 

differentiation of the electoral and political activity of citizens of Ukraine for the entire current period of 

its independence, main regional and political problems are identified. It is concluded that the at the first 

stage of territorial and political development (1991–2000 years), despite widespread Soviet identity and 

significant differentiation of mental and political moods, preconditions for interregional rapprochement 

or understanding though slowly formed, the issue of including Crimea into the legal field of Ukraine is 

solved. Territorial and political development of Ukraine in the direction of conflict was oriented since 

2000, as a result of the mobilization of pro-Russian forces by the leadership. It appeared in the polarization 
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of electoral and political attitudes, expanding the range of openly anti-Ukrainian political organizations, 

imposing the federal organization for Ukraine. Prospects for sovereign territorial and political 

development of Ukraine aggravated when in 2010 Russia continued to stay the Black Sea Fleet in the 

Crimea, and actually took control of the state security forces. Russia has moved to the open annexation 

of Ukrainian territories in the spring of 2014, occupying Crimea and Donetsk region that marked a new 

phase of territorial and political development of Ukraine. It is the restoration of the sovereignty and 

political integrity, countering Russian aggression and its attempts to destabilize the situation in other 

regions are the main challenges facing Ukraine at present. 

Key words: territorial and political development, regional and political issues of Ukraine, electoral 

geography, regional polarization of political attitudes, regional separatism. 
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Необхідність переходу до сталого розвитку активно обговорюють у наукових та урядових 
колах упродовж чотирьох десятиліть. За цей час як у розвинених країнах, так і в країнах, що 
розвиваються, з’явилися власні національні концепції та методики оцінювання сталості. У деяких 
випадках кількість індикаторів обчислювали сотнями. Державні органи влади почали звертати 
увагу на питання аналізу сталості, проте проблема полягає в тому, що не всі розроблені методики 
придатні до практичного застосування, оскільки нема достатності статистичних даних, 
використовуваних у розрахунках. 

Доцільно виокремити проблему відсутності єдиної методики оцінювання сталості розвитку, 
що утруднює аналізування глобальних і регіональних тенденцій, а також факт відсутності 
системного підходу до аналізу самих методик. 

Розглянуто поняття сталого розвитку та його вимірів (економічного, екологічного та со-
ціального), проаналізовано різні підходи до оцінки сталого розвитку міст, зокрема, на націо-
нальному рівні. Запропоновано показники, індикатори, індекси структур економічного, еколо-
гічного, соціального вимірів та на основі вихідних даних розраховано інтегральний індекс і сту-
пінь гармонізації сталого розвитку десяти малих міст Львівської обл. 

Ключові слова: мале місто, сталий розвиток, виміри сталого розвитку, ступінь гармонізації. 
 
Сьогодні існує велика кількість визначень терміна “сталий розвиток”, що пов’язано 

зі складністю самого поняття, яке містить соціальні, економічні, екологічні й інші 
аспекти розвитку людства, з різними, часто суперечливими поглядами вчених, дослід-
ників, підприємців, політиків. У різних країнах термін “сталий розвиток” набув різного 
трактування. Під сталим розуміють такий розвиток, який породжує економічне зрос-
тання, справедливо розподіляє його результати, відновлює довкілля більшою мірою, ніж 
руйнує його, збільшує можливості людей, а не збіднює їх [2, 3]. 

Сталий розвиток – соціоприродна форма розвитку, що враховує екологічні й інші 
глобальні імперативи і становить, на відміну від економічно детермінованого нестійкого 
розвитку, систему коеволюції суспільства і природи. Під сталим розвитком суспільства 
розуміють такий розвиток, за якого усталюється науково обґрунтована межа кількості 
населення (людей), що забезпечена всім необхідним для життєдіяльності й задоволення 
духовних потреб за умов природного відтворення середовища проживання [6, с. 36]. 

Нині є кілька варіантів розрахунку показників сталого розвитку, в основі яких – два 
підходи. Перший полягає у формуванні єдиного агрегованого індикатора, другий –  
у побудові системи індикаторів. 

Перший підхід є зручнішим для ухвалення рішень, оскільки на виході відбувається 
аналіз значень лише одного узагальненого показника. Недолік полягає в тому, що через 
низку методологічних і статистичних проблем виникають складнощі в розрахунку цього 

_____________________ 
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показника. До методологічних проблем належить відсутність уніфікованих на міжнарод-
ному рівні правил розрахунку агрегованих показників сталого розвитку. Статистичні 
проблеми – нема необхідної та вірогідної статистичної основи. 

Сутність другого підходу до оцінювання сталості процесу розвитку полягає в розра-
хунку системи показників, кожен з яких відображає лише одну зі сторін сталого роз-
витку: економічну, соціальну, екологічну. Цей підхід більше поширений, ніж перший. 
Для якісного й ефективного управління містом як складною організаційно-господарсь-
кою структурою і водночас урбоекосистемою необхідно мати комплекс зведених показ-
ників, які б відображали стан його розвитку за трьома основними напрямами (вимірами): 
економічним, соціальним, екологічним. Ці показники та їхні співвідношення дають 
змогу ухвалювати управлінські рішення щодо першочергових заходів організаційного 
чи фінансового характеру в коригуванні розвитку певного регіону [5, с.  60–61]. 

Важливою проблемою втілення концепції сталого розвитку є формування системи 
кількісного та якісного оцінювання цього складного процесу. Головними вимогами до 
зазначеної системи є інформаційна повнота й адекватність представлення взаємо-
пов’язаної тріади складових сталого розвитку. У цьому напрямі нині працюють як відомі 
міжнародні організації, так і численні науковці [1, 7–11]. 

Наша мета – на прикладі десяти малих міст Львівської обл. описати механізм оціню-
вання сталого розвитку, визначити їхнє становище у просторі економічного, екологіч-
ного і соціального вимірів. 

Об’єктами дослідження обрано десять малих міст на території Львівської обл.: Броди, 
Городок, Золочів, Миколаїв, Новий Розділ, Пустомити, Радехів, Самбір, Сколе, Труска-
вець. Вибрані міста розташовані у різних фізико-географічних областях Львівської обл. 
та відрізняються природними умовами території. У нашому дослідженні за основу 
системи оцінювання взято та вдосконалено метрику для вимірювання процесів сталого 
розвиту (МВСР) за Д. Гопцієм та М. Коваленком [4, с. 2]. 

Для досягнення поставленої мети використано систему показників, що ґрунтується 
на офіційній звітності Головного управління статистики у Львівській обл., Львівського 
обласного управління земельних ресурсів, Департаменту екології та природних ресурсів 
ЛОДА тощо. Кожний показник є стимулятором, якщо ознака – позитивний чинник (об-
сяг реалізованої промислової продукції, введення в експлуатацію житла та ін.) і обчис-
лений за формулою 

Xs =
𝑋𝑋𝑚𝑚 −  𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −  𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

. 

Показник є дестимулятором, якщо ознака – негативний чинник (викиди шкідливих 
речовин від стаціонарних джерел забруднення, скидання забруднених стічних вод у при-
родні поверхневі води та ін.) і обчислений за формулою 

Xds = 1 −  
𝑋𝑋𝑚𝑚 −  𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −  𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

, 

де Xm – відповідна величина для міста, яке розглядають; Xmax – максимальна величина 
серед досліджуваних міст; Xmin – мінімальна величина серед досліджуваних міст. 

Індикатори, складові, групи складових в “ієрархічному” порядку розраховують від 
початкових показників за формулою середнього арифметичного:  

I =
𝐼𝐼𝑚𝑚,1 +  𝐼𝐼𝑚𝑚,2 + … 𝐼𝐼𝑚𝑚,𝑘𝑘

𝐾𝐾
, 
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де І – відповідний вимір, Іn,1; In,2;..., In,k – перший, другий, k-й показник, К – кількість 
показників. 

Сталий розвиток оцінюють за допомогою загального індексу (Isd) у просторі трьох 
вимірів: економічного – Іek (рис. 1), екологічного – Іe (рис. 2), та соціального – Іs (рис. 3). 
Цей індекс можна розглядати як вектор, який визначає рівень сталого розвитку, а його 
просторове положення в системі координат (Iek, Ie, Is) характеризує міру “гармонійності” 
цього розвитку (ступінь гармонізації) сталого розвитку – α. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура економічного виміру сталого розвитку 
Fig. 1. The structure of the economical dimension of sustainable development 

 

 
Рис. 2. Структура екологічного виміру сталого розвитку 

Fig. 2. The structure of the ecological dimension of sustainable development 
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Рис. 3. Структура соціального виміру сталого розвитку 
Fig. 3. The structure of the social dimension of sustainable development 

 
Індикатори та показники, які враховують для розрахунку економічного виміру 

сталого розвитку, наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 

Індикатори та показники економічного виміру сталого розвитку,  
за Д. Гопцієм та М. Коваленком [4, с. 5] 

 
Індикатор Показник 

Промислова сфера Обсяг реалізованої промислової продукції 
Введення в експлуатацію житла 

Нематеріальна сфера Діяльність підприємств сфери послуг 

Транспортна інфраструктура Вантажні перевезення автомобільним транспортом 
Пасажирські перевезення автомобільним транспортом 

Виробничі можливості Вартість основних засобів 
Ступінь зношення основних засобів 

Малий бізнес Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами 
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ 

Споживчий ринок Обіг роздрібної торгівлі 
Кількість малих підприємств 

Ринок праці 
Середньорічна кількість найманих працівників 

Середньомісячна заробітна плата 
Кількість наявного населення 

Земельна сфера Відстань до обласного центру 
Базова вартість 1 м2 землі 

Інвестиційні можливості Інвестиції в основний капітал 
Прямі іноземні інвестиції в місто 

 
Індикатори та показники, які враховують для розрахунку екологічного виміру 

сталого розвитку, наведено в табл. 2. 

Соціальний 
вимір (Іs)

Група складових 
соціальної сфери

І - Розвиток 
людського 

потенціалу (Іrlp)
II - Якість життя (Іyg)
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Таблиця 2 

Індикатори та показники екологічного виміру сталого,  
за Д. Гопцієм та М. Коваленком [4, с. 7] 

 
Індикатор Показник 

Викиди в атмосферне повітря 

Викиди шкідливих речовин від стаціонарних джерел 
забруднення на одну особу 

Викиди шкідливих речовин від пересувних джерел 
забруднення на одну особу 

Водне навантаження 
Скидання забруднених стічних вод у природні 

поверхневі води 
Використання свіжої води 

Навантаження на екосистему 

Рілля 
Сіножаті та пасовища 

Ліси та інші лісовкриті площі 
Забудовані землі 

Утворення і використання відходів Утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки 
 

Індикатори та показники, які враховують для розрахунку соціального виміру сталого 
розвитку наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 
Індикатори та показники соціального виміру сталого розвитку,  

за Д. Гопцієм та М. Коваленком [4, с. 8] 
Індикатор Показник 

Рівень освіти 

Кількість загальноосвітніх шкіл 
Кількість учнів у загальноосвітніх школах 

Кількість дошкільних закладів 
Кількість ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації 

Кількість студентів у ВНЗ І–II рівнів акредитації 

Демографічний розвиток 

Кількість народжених 
Кількість померлих 
Позитивна міграція 
Негативна міграція 

Зайнятість населення Рівень безробіття за методологією МОП  
(міське населення) 

Відпочинок і культура людей 

Кількість масових бібліотек 
Книжковий фонд на 100 жителів 
Кількість закладів клубного типу 

Кількість місць у клубах на 100 жителів 
Кількість музеїв 

Здоров’я людей 

Кількість лікарняних закладів 
Кількість ліжок у лікарняних закладах  

на 1 000 жителів 
Кількість амбулаторно-поліклінічних відділень 

Кількість відвідувань амбулаторно-поліклінічних 
відділень у зміну на 1 000 жителів 

Ризики та безпека життя Кількість правопорушень 

Стан інфраструктури Рівень забезпеченості житлом 
Пасажирообіг автомобільним транспортом 
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Вектор Isd у тривимірному просторі з координатами (Iek, Ie, Is) знаходимо за формулою 

ǁIsdǁ =  �Iek2 + Ie2 +  Is2. 

Рівновіддаленість вектора Isd від кожної з координат (Iek, Ie, Is) відповідатиме найбіль-
шій гармонійності сталого розвитку. Наближення ж цього вектора до однієї з координат 
означатиме пріоритетний розвиток за відповідним виміром і нехтування двома іншими. 

На рис. 4 за кутом відхилення вектора індексу інтегрального сталого розвитку (Isd) 
від ідеального вектора (ȇ) визначено ступінь гармонізації сталого розвитку міст: 

𝛼𝛼 = arccos
𝐼𝐼𝑒𝑒𝑘𝑘 +  𝐼𝐼𝑒𝑒 + 𝐼𝐼𝑠𝑠

√3 +  �𝐼𝐼𝑒𝑒𝑘𝑘2 + 𝐼𝐼𝑒𝑒2 + 𝐼𝐼𝑠𝑠2
 

 

 
Рис. 4. Ступінь гармонізації сталого розвитку α 

Fig. 4. The degree of the harmonization of sustainable development α 
 

Відповідно до цієї формули величина α змінюватиметься в діапазоні від 0 до 1.  
У цьому випадку, що ближче отримане значення до 0, то гармонійніший розвиток. Розра-
хунки наведено в табл. 4. 

Таблиця 4 
Результативна таблиця визначення Iek, Ie, Is, інтегрального індексу Isd  

та ступеня гармонізації α 
 

Місто Індекс Isd α Iek Ie Is 

Броди 0.2931 0.5897 0.2586 0.7075 0.3725 
Городок 0.5081 0.5150 0.4169 0.8350 0.0931 
Золочів 0.3545 0.5615 0.2306 0.7029 0.3429 

Миколаїв 0.3986 0.3818 0.3352 0.6458 0.0727 
Новий Розділ 0.2868 0.4830 0.3365 0.6548 0.2221 

Пустомити 0.5317 0.6067 0.4260 0.9123 0.1413 
Радехів 0.2416 0.6550 0.3127 0.7650 0.4210 
Самбір 0.4331 0.3884 0.4957 0.7643 0.0999 
Сколе 0.2089 0.9285 0.3852 1.0267 0.5429 

Трускавець 0.7220 0.4004 0.4589 0.9446 0.2595 
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З результатів дослідження можемо зробити висновок, що найліпший соціально-
екологічний є в містах, де координати всіх трьох вимірів наближаються до ідеальної мо-
делі; найгармонійніше розвиваються – Городок, Пустомити (рис. 5), Самбір. У цих міс-
тах простежено невеликий приріст населення, активізацію промислового виробництва 
та розвиток соціальної сфери – уведення в експлуатацію житла, об’єктів соціальної 
інфраструктури (дитячі садки, школи, поліклініки тощо). Крім того, у цих містах порів-
няно низька концентрація викидів та скидів забруднювальних речовин та висока частка 
еколого-стабілізувальних угідь (лісів, сіножатей, пасовищ тощо). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Просторове положення вектора сталого розвитку в місті Пустомити 

Fig. 5. The spatial position of the vector of sustainable development in the town Pustomyty 
 

Міста з найвищими показниками рівня екологічного виміру сталого розвитку – 
Броди, Золочів, Радехів, Сколе (рис. 6) – мають найнижчі показники економічного  
й соціального вимірів та їхній розвиток є найбільш дисгармонійним серед усіх досліджу-
ваних міст. Високий рівень екологічного виміру пояснюють фізико-географічними умо-
вами на території міст (високою часткою еколого-стабілізувальних угідь: у Сколе – лісів, 
у Радехові – сіножатей та пасовищ), низьким рівнем антропогенного навантаження на 
атмосферне повітря та поверхневі води. Натомість у цих містах зафіксовано зменшення 
кількості населення, найменша кількість робочих місць, найнижчі показники діяльності 
підприємств та обігу роздрібної торгівлі, низькі показники введення в експлуатацію 
житла та загальний рівень забезпеченості населення житлом. Несприятлива соціально-
економічна ситуація в цих містах зумовлює відтік населення та помітне погіршення 
рівня якості життя, незважаючи на сприятливу екологічну ситуацію на їхній території. 

Місто Трускавець (рис. 7) має найвищий показник економічного виміру та один  
з найвищих показників соціального виміру сталого розвитку. Пояснюємо це переважно 
туристично орієнтованою інфраструктурою (велика кількість санаторних закладів, клу-
бів, демонстраторів фільмів тощо), найвищим показникам обігу роздрібної торгівлі та 
діяльності малих підприємств серед досліджуваних міст. Натомість у місті дещо нижчий 
рівень екологічного виміру через високий рівень споживання свіжої води, скидання за-
бруднених вод у поверхневі водні об’єкти, високу частку забудованих земель у структурі 
міста. 
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Рис. 6. Просторове положення вектора сталого розвитку в місті Сколе 
Fig. 6. The spatial position of the vector of sustainable development in the town Skole 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Просторове положення вектора сталого розвитку в місті Трускавець 
Fig. 7. The spatial position of the vector of sustainable development in the town Truskavets 

 
Сьогодні нема єдиної загальноприйнятої методики оцінки рівня сталого розвитку 

урбоекосистем. Існує безліч методик для оцінки рівня міської сталості, проте ці мето-
дики не завжди зручні через фактичний брак інформації (для деяких міст), необхідної 
для обчислення. Натомість вибрана нами методика для оцінювання сталого розвитку 
міста, на нашу думку, відповідає поставленим цілям, оскільки вона ґрунтується на 
офіційній звітності Головного управління статистики у Львівській обл., Львівського 
обласного управління земельних ресурсів і Департаменту екології та природних ресурсів 
ЛОДА. Ця методика зручна з погляду як отримання закладених у неї вихідних даних, так 
і наочності одержаних результатів. Методика в доступній формі за допомогою інте-
гральних величин дає змогу відобразити реальний стан міст. 

Простежується досить велика концентрація населення та виробництва в містах  
з більшою кількістю населення (Самбір, Трускавець) на тлі уповільненого розвитку біль-
шості малих міст з малорозвиненим промисловим сектором, неконкурентним ринком 
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послуг (Радехів, Сколе). Відтак для міст з більшою кількістю населення дещо зростають 
загрози екологічного характеру (Самбір), а для малих та середніх міст характерна слаб-
кість економічної та соціальної складової сталого розвитку. 

Існує неузгодженість загальнодержавних, регіональних і місцевих концепцій, страте-
гій та програм, зорієнтованих на сталий розвиток міст. В Україні чинними є десятки 
програм і стратегій загальнодержавного, регіонального та місцевого значення, що прямо 
чи опосередковано стосуються сталого розвитку міст. Унаслідок нестачі коштів, або 
“заморожування” реалізації державних цільових програм їхня результативність є дуже 
низькою. Як підсумок, цілей, визначених у державних цільових програмах, здебільшого 
не досягають. Отже, існує нагальна потреба у визначенні конкретних ключових проблем 
щодо досягнення сталого розвитку міст із розробкою конкретних заходів та визначенням 
відповідного ресурсного забезпечення для їхнього вирішення. 

Комплекс наукових дисциплін (урбаністика, регіоналістика, соціальна екологія та ін.) 
покликаний забезпечити вирішення надскладних завдань – розробку оптимальних рі-
шень щодо напрямів сталого розвитку міст та їхніх мереж на довготривалу перспективу. 
Усі наукові завдання конкретизують та синтезують у відповідних стратегічних розроб-
ках, головними з яких є генеральні плани міст, стратегії їхнього сталого, екологічного, 
соціально-економічного розвитку тощо. Саме ці розробки стануть основою ухвалення 
управлінських рішень щодо перспективного розвитку міст. Винятково важливо, щоб ці 
рішення сприяли об’єктивним проявам та закономірностям самоорганізації суспільно-
територіальних систем міст та їхніх мереж. 
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IMPLEMENTATION OF THE METHODOLOGICAL MECHANISMS  

FOR EVALUATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN TOWNS 
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P. Doroshenko St., 41, UA – 79007 Lviv, Ukraine 

 
The need to move on the path of sustainable development is actively discussed in academic and 

government circles for four decades. During this time the own national concepts and methods of 
evaluating of the sustainability were created, both in developed and developing countries. In some cases, 
the number of indicators was calculated by the hundreds. Government authorities began to pay attention 
to issues of analysis of the sustainability but the problem is that not all the developed techniques are 
suitable for the practical use due to lack of the sufficient statistical data used in the calculations. 

It is necessary to highlight the lack of a unified methodology for evaluation of the sustainability that 
makes it difficult to analyse both global and regional trends and the lack of a systematic approach to the 
techniques analysis. 

The concept of sustainable development and its dimensions (economic, ecological and social) are 
considered in the article. Approaches to evaluating sustainable urban development, particularly at the 
national level are analysed. The performance indicators, indexes structures of economic, environmental 
and social dimensions are proposed. Based on the initial data, integral index and the degree of 
harmonization of sustainable development of ten small towns of Lviv region were calculated. 

Key words: town, sustainable development, the dimensions of the sustainable development, degree of 
the harmonization. 
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УДК 911.3:502.63:630(477.43) 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ СІЛЬСЬКИХ РАД  
НА ЛАНДШАФТНІЙ ОСНОВІ 

 
Федір Кіптач, Ірина Койнова 

 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, 79007, м. Львів, Україна 
 

Обґрунтовано необхідність ландшафтних карт великого масштабу під час розроблення проек-
тів і пропозицій щодо сільсько- і лісогосподарського землекористування, а також боротьби з еро-
зією ґрунтів. Описано природні умови землекористування Новосинявської сільської ради Старо-
синявського р-ну Хмельницької обл. та проаналізовано структуру земельних угідь. У структурі 
земельних угідь переважають екологічно дестабілізувальні угіддя – рілля та землі, виведені із 
сільсько- та лісогосподарського виробництва (господарські будівлі та помешкання, дороги, 
кар’єри, землі стороннього користування). Вони займають 80,6 % (зокрема, рілля – 71,8 %) від 
їхньої загальної площі. І навпаки, екологічно стабілізувальні угіддя (сади, пасовища, сіножаті, 
чагарники, лісосмуги, ліси, болота, води) займають незначний відсоток – 19,4 від загальної площі 
дослідної ділянки. Унаслідок цього ґрунти, охоплені ерозією, займають 51,3 % від їхньої загальної 
площі. Ерозія ґрунтів зумовила зниження їхньої родючості та зменшення врожайності сільсько-
господарських культур. Середньозважені втрати гумусу в ґрунтах орного горизонту (0–30 см) 
порівняно з повнопрофільними еталонами-аналогами становлять 0,5–0,6 %. Обґрунтовано перший 
крок створення сталих ландшафтно-екологічних систем за принципом відновлення земельних 
ресурсів і підсилення процесів їхнього саморегулювання розширенням площі екологічно стабілі-
зувальних земельних угідь завдяки малопродуктивним землям та їхньому розміщенню з урахуван-
ням складної морфологічної структури ландшафтних систем. Ландшафтні системи дослідної ді-
лянки розподілено за генезою і типом їхнього господарського використання. Орні землі повинні 
займати не більше 52,4 % від загальної площі території сільської ради. Зокрема, 16,1 % рекомен-
довано використовувати під польові зерно-паропросапні сівозміни і вирощування всіх сільсько-
господарських культур цієї зони з застосуванням інтенсивних систем землеробства та широким 
впровадженням їхніх екологічних ланок; 27,9 % – під польові зерно-паропросапні сівозміни і ви-
рощування всіх сільськогосподарських культур цієї зони з використанням екологічних систем 
землеробства за умови оброблення ґрунту, сівби та догляду за посівами в напрямі горизонталей; 
8,4 % – під польові зерно-трав’яні або трав’яно-зернові ґрунтозахисні сівозміни з повним вилучен-
ням просапних культур; 38,8 % від загальної площі дослідної ділянки повинні займати багаторічні 
насадження (0,9 %), пасовища (6,6), сіножаті (17,0), чагарники і лісосмуги (0,31), ліси (11,7), бо-
лота (1,09), води (1,2 %). Решту 8,8 % займають господарські будівлі та помешкання (1,2 %), до-
роги (2,0), кар’єри (0,8) і землі стороннього користування (4,8 %). 

Ключові слова: лісостеп, ландшафтні системи, землекористування, земельні угіддя, сівозміни. 
 
У межах ландшафтів Правобережного лісостепу – об’єктів нашого дослідження – 

сільськогосподарські угіддя займають від 87,1 (землекористування Новосинявської 
сільської ради Старосинявського р-ну Хмельницької обл.) до 93,5 % (землекористу-
вання Бабинської сільської ради цього ж району). Частка ріллі становить 71,8–87,3 % від 
загальної площі землекористування цих сільських рад. Аналіз матеріалів ландшафто-
знавчих досліджень засвідчив, що в структурі земельних угідь домінують екологічно 

_____________________ 
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дестабілізувальні угіддя, до яких насамперед належить рілля. І навпаки, зменшились 
площі умовно екологічно стабільних угідь (багаторічні насадження, пасовища, сіножаті, 
чагарники, лісосмуги, ліси, болота). Крім того, їхнє просторове розміщення свідчить, що 
під час землевпорядкування не враховано складної морфологічної структури лісостепо-
вих ландшафтів. Унаслідок цього активізувалася водна ерозія ґрунтів, особливо на орних 
землях. Наприклад, частка еродованих ґрунтів становить від 45,2 (землекористування 
Залісянської сільської ради) до 87,3 % (землекористування Бабинської сільської ра-
ди) [7]. Наслідки таких процесів зумовлюють деградацію не тільки ґрунтів, а й землеко-
ристування в Україні, а це означає, що не застосовують наукової організації землекорис-
тування, управління земельними ресурсами, не ведуть контролю за ними. Отже, сучасні 
методи господарського використання земельних ресурсів не відповідають можливостям 
природно-ресурсного потенціалу лісостепових ландшафтів. Тому необхідно відшуку-
вати способи послаблення або й припинення цих негативних процесів завдяки ланд-
шафтно-екологічній організації сільсько- та лісогосподарського виробництва. Такий 
напрям дає змогу максимально реалізувати природно-ресурсний потенціал ландшафтів, 
припинити виникнення конфліктних ситуацій між їхнім функціональним використанням 
і природними особливостями, забезпечити із заданою високою ймовірністю стійкість як 
їхніх окремих складових частин, так і ландшафтів загалом. Першим кроком створення 
сталих ландшафтно-екологічних систем за принципом відновлення природних ресурсів 
і підсилення процесів саморегулювання є збільшення площі екологічно стабільних зе-
мельних угідь завдяки малопродуктивним орним землям та їхньому розміщенню з ура-
хуванням складної морфологічної структури ландшафтних систем лісостепу. 

Класики ландшафтознавства, зокрема К. Геренчук (1969), В. Преображенсь-
кий (1966) та інші, уважали, що ландшафтні карти великого і середнього масштабів 
необхідні не тільки для виявлення фізико-географічних закономірностей, а й для про-
ектних і господарських структур під час обґрунтування проектів і пропозицій щодо 
оптимального використання території (районне планування, сільсько- і лісогоспо-
дарське землекористування, боротьба з несприятливими стихійними процесами, приро-
доохоронні заходи тощо). Такі карти, укладені на підставі польового ландшафтного 
картографування, щораз частіше стають вихідним матеріалом подальших досліджень 
різних видів природокористування. Водночас відомо, що фахівців-ландшафтознавців, 
які займаються складанням ландшафтних карт на професійному рівні, недостатньо.  
З огляду на велику трудомісткість і високу вартість знімання, не варто сподіватися, що 
найближчим часом буде складено ландшафтні карти на значні території. Диспропорція 
в потребах і можливостях щодо кількості та якості ландшафтних карт змушує шукати 
нові, нехай і опосередковані, способи отримання ландшафтознавчої інформації. Одним 
з таких способів є повніше й ефективніше черпання та використання необхідної інфор-
мації з матеріалів великомасштабних досліджень ґрунтів. Теоретичні передумови обра-
ного способу викладено у працях В. Докучаєва (1949), Л. Раменського (1971), Б. Поли-
нова (1952) та інших природодослідників, які розглядини ландшафтні системи в їхньому 
сучасному розумінні ‒ з урахуванням взаємозв’язків і взаємозумовленості між природ-
ними компонентами. В. Докучаєв, обґрунтовуючи роль ґрунту у взаємодії живої і нежи-
вої природи, уважав, що “ґрунт є дзеркало, яскраве і досить правдиве відображення, так 
би мовити, безпосередній результат сукупної, досить тісної, багатовікової взаємодії між 
водою, повітрям і землею (підґрунтям) з одного боку, рослинністю, тваринними орга-
нізмами і віком країни – з другого” [6, с. 486]. Таке розуміння ролі ґрунту найтісніше 
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пов’язане з двома уявленнями – щодо профілю ґрунту і щодо ландшафтної системи, яка 
відповідає цьому профілю. За ґрунтовим профілем можна теоретично передбачити ланд-
шафт, і навпаки, уважне вивчення ландшафту породжує уявлення щодо певного профілю 
ґрунту. Отже, ґрунт слугує одним з найважливіших індикаторів ландшафтної системи, 
він відображає найтісніші багатофакторні зв’язки між її компонентами. З цього приводу 
Б. Полинов писав, що “ґрунт є цілковитим відображенням інших елементів ландшафту; 
він сам з перших моментів є продуктом ландшафту” [11, с. 364]. Генеза ґрунту і генеза 
ландшафту прямо залежать від діючих біотичних та абіотичних чинників. Це дає змогу 
стверджувати про існування синхронності та взаємозалежності між ґрунтом і ланд-
шафтною системою як у часовому, так і в просторовому аспектах. 

Картографування ландшафтних систем і ґрунтів є синтетичними процесами. Правда, 
ступінь синтезу в першому випадку дещо вищий, ніж у другому. Це зумовлено тим, що 
ландшафтна система є складнішим утворенням, ніж ґрунт. Однак якщо межі ґрунтів про-
ведемо з урахуванням морфологічної структури ландшафту, то вони повинні просторово 
збігатися. Адже в обох випадках до уваги насамперед беруть морфологічні та морфо-
метричні ознаки рельєфу, материнських порід, рослинний покрив тощо. Отже, маємо всі 
підстави вважати, що на засадах ґрунтознавчих досліджень можна скласти кондиційні 
велико- і середньомасштабні ландшафтні карти. Проте з цією метою, образно кажучи, 
треба бачити не тільки ґрунтовий профіль, а й усі інші компоненти ландшафтної системи 
та фізико-географічні умови, у яких сформувався певний ґрунт і ландшафт загалом. 
Оскільки ґрунтознавчі дослідження виконано на всій території України у великому 
масштабі, то матеріали цих досліджень є надзвичайно важливими джерелами ланд-
шафтознавчих студій і, зокрема, для укладання ландшафтних карт [8, с. 14]. Саме так 
вчинили ми, обираючи об’єкт і предмет цього дослідження. 

У праці дотримуватимемося районування ландшафтів Правобережного лісостепу, 
яке запропонував Г. Денисик [5, с. 10]. У запропонованому цим автором районуванні 
враховано різноманітність і властивості природних ландшафтних систем, історико-
географічні особливості їхнього сільськогосподарського освоєння і характерні ознаки 
сформованих унаслідок цього регіональних структур. Цей район дуже різноманітний за 
природними умовами і займає верхні ділянки басейнів рік Південного Бугу, Случі, 
Горині та допливів Дністра. Археологи вважають, що тут зародилася перша в Централь-
ній і Східній Європі так звана Буго-Дністровська землеробська культура. З тих давніх 
часів, майже сім тисяч років, розвиток сільського господарства не припинявся. Земле-
робство має помітно виражений екстенсивний напрям. За даними С. Городець-
кого (1923), “на початку XIX ст. 62 % території південної частини Поділля було розора-
но і наприкінці століття розораність Балтського, Ольгопільського, Ямпільського та 
Гайсинського повітів сягала 71 %” [4, с. 69]. Активно розширювалися площі орних 
земель на території Подільського та Побузького країв і в другій половині XX ст. Це 
відбувалося внаслідок розорювання схилів балок і заплав малих річок. Частка розораних 
земель наприкінці XX ст. у деяких регіонах Поділля сягнула 87,3 % (Бабинська сільська 
рада Старосинявського р-ну Хмельницької обл. [7, с. 26]. Майже знищена природна 
кормова база тваринництва – пасовища і сіножаті. Зазначимо, що в минулому на 
території Подільського і Побузького країв було, за висловом Л. Воропай і Ф. Петрунь, 
“лісове серце Поділля” [2, с. 248]. Отже, сучасні ландшафти Подільського лісостепу 
можна зачислити до малопродуктивних. Тому, на нашу думку, управління 
землекористуванням необхідно проводити в напрямі оптимізації структури земельних 
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угідь з урахуванням складної морфологічної структури лісостепових ландшафтів. З цією 
метою потрібно періодично (через 10‒15 років) провадити ландшафтознавчо-ґрунто-
знавчі дослідження. 

Великомасштабне обстеження і картографування ґрунтів дослідної ділянки виконано 
згідно з “Методикою крупномасштабного дослідження ґрунтів...” [9] та “Визначником 
ґрунтів України” [10]. Картографічною базою дослідження ґрунтів і ландшафтних 
систем слугували дешифровані аерофотознімки масштабу 1:10 000. 

За основні ландшафтоутворювальні чинники вразі великомасштабного картографу-
вання ми брали таке: а) умови залягання елементарних геокомплексів у рельє-
фі (слабкохвилясті плакорні поверхні – 0‒1°; схили крутістю: слабкопологі – 1‒3° (1‒2 і 
2‒3°), пологі – 3‒5°, слабкоспадисті – 5‒10° (5‒7 і 7‒10°), спадисті – 10‒15°, сильноспа-
дисті – 15‒20°, круті – 20‒30°, дуже круті – 30‒45°, урвисті – понад 45°) [9, с. 425]; 
б) літологію ґрунтоутворювальних і підстильних порід); в) генетичний тип ґрунту; 
г) умови зволоження; д) рослинний покрив; е) господарське використання. Усі ці 
чинники зумовлюють утворення елементарних ландшафтних систем – фацій, підурочищ 
і урочищ, формують єдині функціонально цілісні парагенетичні системи, яким 
“притаманні парагенетичні просторові зв’язки ... і єдина схема функціонування різних 
частин цілого, зумовлених строгою локальною організацією матерії” [1, с. 158]. Фації, 
підурочища, урочища є невід’ємною частиною складніших функціонально-цілісних 
ландшафтних систем – місцевостей і ландшафтів. 

У сучасних умовах землекористування формування структури земельних угідь та 
їхнє просторове розміщення (смугове або контурне) необхідно виконувати з пріорите-
том екологічної компоненти, враховуючи природну морфологічну структуру 
ландшафтних систем та особливості господарського використання території як єдиного 
цілого. Парцелярні прямокутні господарські межі треба поступово ліквідовувати. Це 
особливо актуально за умов складної ландшафтної будови лісостепової дослідної 
ділянки в межах землекористування Новосинявської сільської ради Старосинявсь-
кого р-ну Хмельницької обл. 

Територія сільської ради розміщена у межах ландшафту значно розчленованої 
височини лісостепу з чорноземами типовими малогумусними і чорноземами 
опідзоленими з фрагментами сірих лісових ґрунтів, у минулому з грабово-дубовими 
лісами та різнотравно-злаковими степами, нині переважно розораними, і займає 
нижню частину басейну річки Ікви. Тут долина Ікви різко звужується: річка вступає  
в зону кристалічних порід, які в районі с. Нова Синявка місцями виходять на поверхню. 
Орографічні умови ділянки землекористування вирізняються глибоким верти-
кальним (40‒50 м) і значним горизонтальним (0,76‒1,00 км/км2) розчленуванням 
ярково-балковою мережею та помірною стійкістю до розвитку поверхневої і лінійної 
водної ерозії. Середньозважені показники крутості схилів ландшафтних систем 
становлять 2,6°. У морфологічній структурі ландшафту переважають схилові 
ландшафтні системи. Зокрема, ландшафтні системи слабкохвилястих плакорних  
і слабковипуклих вододільних поверхонь (0–1°) займають 34,6 % від їхньої загальної 
площі; схилів крутістю 1–2° – 14,1; 2–3° – 18,5; 3–5° – 13,1; 5–7° – 8,4; 7–10° – 11,3 %. 
Ландшафтні системи ерозійно небезпечних схилів крутістю понад 3–5° займають 32,8 % 
від загальної площі дослідної ділянки. Крім того, активному розвиткові ерозії ґрунтів  
у цьому регіоні значно сприяє достатня кількість опадів (540–580 мм/рік), висока 
інтенсивність злив (1,7–2,7 мм/хв), їхні великі добові максимумі (170–230 мм/добу) та 
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значні запаси води в снігу (30–33 мм; останніми роками дещо менше). У структурі 
земельних угідь переважають екологічно дестабілізувальні угіддя – рілля та землі, 
виведені з сільсько- та лісогосподарського виробництва (господарські будівлі та 
помешкання, дороги, кар’єри, землі стороннього користування). Вони займають 
80,6 % (зокрема, рілля – 71,8 %) від їхньої загальної площі. І навпаки, екологічно 
стабілізувальні угіддя (сади, пасовища, сіножаті, чагарники, лісосмуги, ліси, болота, 
води) займають лише 19,4 % від загальної площі дослідної ділянки. Унаслідок цього 
ґрунти, охоплені ерозією, становлять 51,3 % від їхньої загальної площі. Ерозія ґрунтів 
зумовила зниження їхньої родючості та зменшення врожайності сільськогосподарських 
культур. Середньозважені втрати гумусу в ґрунтах орного горизонту (0–30 см) 
порівняно з повнопрофільними еталонами-аналогами становлять 0,5–0,6 %. 

Для поступової стабілізації, а згодом і поліпшення стану функціонування земельних 
ресурсів рекомендовано картографічну модель просторового розміщення земельних 
угідь, яка максимально відображає морфологічну структуру лісостепових ланд-
шафтів (див. рисунок). У цьому випадку територіальна організація землекористування 
відповідає не тільки структурі ґрунтового покриву, а й ландшафту загалом. Вона 
передбачає їхні підкатегорії за складом та цільовим призначенням, а також агросівозміни 
у межах сільськогосподарських угідь. Їх у межах ландшафтних систем виокремлено 
кольорами: 

• 1–3 – польові зерно-паропросапні сівозміни і вирощування всіх сільськогоспо-
дарських культур цієї зони з використанням інтенсивних систем землеробства та широ-
ким впровадженням їхніх екологічних ланок. Обов’язкові прирічкові водоохоронні та 
ґрунтозахисні стрічкові лісові й чагарникові насадження. За потреби кормові угіддя – 
пасовища і сіножаті;  

• 4–5 – польові зерно-паропросапні сівозміни і вирощування всіх сільськогоспо-
дарських культур цієї зони з використанням екологічних систем землеробства за умови 
оброблення ґрунту, сівби та догляду за посівами у напрямі горизонталей. Обов’язкові 
прирічкові водоохоронні та ґрунтозахисні стрічкові лісові насадження. За потреби кор-
мові угіддя;  

• 6–7 – польові зерно-трав’яні або трав’яно-зернові ґрунтозахисні сівозміни з 
повним вилученням просапних культур. Обов’язкові прирічкові водоохоронні та ґрун-
тозахисні стрічкові лісові насадження і кормові угіддя;  

• 8 – штучне або природне залуження. Спочатку сінокісне, а в майбутньому, через 
п’ять‒сім років – і пасовищне призначення. За потреби заліснення;  

• 9 – малопридатні для кормових угідь сильнорозчленовані розмивинами 
спадисті схили, призначені під заліснення. За потреби штучне або природне 
залуження. Спочатку сінокісне, а в майбутньому, через сім‒десять років – і пасовищне 
призначення; 

• 10 – штучне або природне залуження – кормові угіддя (сіножаті, пасовища). 
Спочатку сінокісне, а в майбутньому, через сім‒десять років – і пасовищне 
призначення;  

• 11 – природне залуження – сіножаті; 
• 12 – болота. 
Після вироблення кар’єрів обов’язкове штучне заліснення або залуження, а навколо 

доріг – придорожні стрічкові лісові або чагарникові насадження. 
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1–12 – кольорові позначення земельних угідь за складом та цільовим призначенням із 
виокремленням агросівозмін у межах сільськогосподарських угідь ландшафтних систем. 
Земельні угіддя: 13 – рілля; 14 – багаторічні насадження (сади); 15 – пасовища; 16 – сіножаті; 
17 – лісосмуги; 18 – ліси; 19 – болота. Водні комплекси: 20 – штучно вирівняні русла струмків; 
21 – річки; 22 – стави. Комунікації: 23 – ґрунтові польові дороги; 24 – шосейні асфальтовані 
дороги. Місця поховань: 25 – цвинтар. Кар’єрно-відвальні ландшафтні системи: 26 – кар’єри 
видобутку піщано-глинистих і кам’яних (граніту) порід. Межі морфологічних одиниць ланд-
шафту: 27 – місцевостей; 28 – урочищ; 29 – підурочищ. Цифрами на картосхемі позначено 
ландшафтні системи – підурочища та урочища; 30 – межі села. 

Ландшафт значно розчленованої височини лісостепу з чорноземами типовими малогумус-
ними та чорноземами опідзоленими з фрагментами сірих лісових ґрунтів, у минулому з грабово-
дубовими лісами і різнотравно-злаковими степами, нині переважно розораними. 

Місцевість слабковипуклих вододільних поверхонь пасом та привододільних схилів з чорно-
земами типовими малогумусними та чорноземами опідзоленими з фрагментами сірих лісових 
ґрунтів, розорані. Урочища: 1 – слабковипуклі вододільні поверхні (0‒1°) пасом з покривом лесів 
і темно-сірих опідзолених середньосуглинкових ґрунтів, під ріллю; 2 – слабковипуклі вододільні 
поверхні (0‒1°) пасом з покривом лесів і чорноземів неглибоких малогумусних вилугуваних се-
редньосуглинкових, під ріллю; 3 – слабковипуклі вододільні поверхні (0‒1°) пасом з покривом ле-
сів і чорноземів глибоких малогумусних середньосуглинкових, під ріллю; 4 – привододільні слаб-
копологі схили пасом крутістю 1‒2° з покривом лесів і чорноземів опідзолених середньосуглин-
кових. Підурочища: 4а – під ріллю; 4б – під багаторічні насадження (сади); 5 – привододільні слаб-
копологі схили (1‒2°) пасом з покривом лесів і чорноземів неглибоких малогумусних вилугуваних 
середньосуглинкових, під ріллю; 6 – привододільні слабкопологі схили (1‒2°) пасом з покривом 
лесів і чорноземів неглибоких малогумусних середньосуглинкових, під ріллю; 7 – привододільні 
слабкопологі схили (1‒2°) пасом з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних вилугува-
них середньосуглинкових, під ріллю; 8 – привододільні слабкопологі схили (1‒2°) пасом з покри-
вом лесів і чорноземів глибоких малогумусних середньосуглинкових, під ріллю. 

Місцевість пологих і спадистих схилів пасом. Урочища: 9 – слабкопологі схили (2‒3°) пасом 
з покривом лесів, підстелених дочетвертинними пісками з глибини 1,5‒2,0 м і темно-сірих опідзо-
лених слабкозмитих середньосуглинкових ґрунтів, під ріллю; 10 – слабкопологі схили (2‒3°) па-
сом з покривом лесів і чорноземів неглибоких малогумусних вилугуваних слабкозмитих середньо-
суглинкових, під ріллю; 11 – слабкопологі схили (2‒3°) пасом з покривом лесів і чорноземів не-
глибоких малогумусних слабкозмитих середньосуглинкових, під ріллю; 12 – слабкопологі 
схили (2‒3°) пасом з покривом лесів і чорноземів неглибоких малогумусних слабкозмитих серед-
ньосуглинкових із плямами середньозмитих 10‒30 %, під ріллю; 13 – слабкопологі схили (2‒3°) 
пасом з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних слабкозмитих середньосуглинкових, 
під ріллю; 14 – пологі схили (3‒5°) пасом з покривом лесів і темно-сірих опідзолених слабкозмитих 
середньосуглинкових ґрунтів, під ріллю; 15 – пологі схили (3‒5°) пасом з покривом лесів і чорно-
земів глибоких малогумусних слабкозмитих середньосуглинкових із плямами середньозмитих  
10‒30 %, під ріллю; 16 – пологі схили (3‒5°) пасом з покривом лесів, підстелених дочетвертинни-
ми пісками з глибини 1,5‒2,0 м і темно-сірих опідзолених середньозмитих легкосуглинкових 
ґрунтів, під ріллю; 17 ‒ пологі схили (3‒5°) пасом з покривом лесів і чорноземів неглибоких 
малогумусних середньозмитих середньосуглинкових. Підурочища: 17а – під ріллю; 17б – під 
грабово-дубові ліси; 18 – пологі схили (3‒5°) пасом з покривом лесів і чорноземів глибоких 
малогумусних середньозмитих середньосуглинкових, під ріллю; 19 – слабкоспадисті схили (5‒7°) 
пасом з покривом лесів і темно-сірих опідзолених середньозмитих середньосуглинкових ґрунтів, 
під грабово-дубові ліси; 20 – слабкоспадисті схили (5‒7°) пасм з покривом лесів, підстелених 
дочетвертинними пісками з глибини 1,5‒2,0 м і чорноземів неглибоких малогумусних середньо-
змитих середньосуглинкових, під ріллю; 21 – слабкоспадисті лійкоподібні схили (5‒7°) пасом  
з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних середньозмитих середньосуглинкових,  
з плямами сильнозмитих 10‒30 %, під сіножаті з різнотравно-злаковою рослинністю;  
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22 – слабкоспадисті схили (5‒7°) пасом з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних 
середньозмитих середньосуглинкових, з плямами сильнозмитих 10‒30 %, під ріллю; 23 – слабко-
спадисті схили (5‒7°) пасом з покривом лесів і чорноземів типових малогумусних сильнозмитих 
середньосуглинкових. Підурочища: 23а – під ріллю; 23б – під грабово-дубові ліси; 24 – сідловини 
в межах схилів крутістю 2‒3° з покривом лесів і чорноземів неглибоких малогумусних 
вилугуваних слабкозмитих середньосуглинкових, під сіножаті з різнотравно-злаковою 
рослинністю. 

Місцевість ярково-балкової мережі. Урочища: 25 – пологі схили (3‒5°) балок з покривом лесів 
і чорноземів неглибоких малогумусних вилугуваних слабкозмитих середньосуглинкових, під 
ріллю; 26 – пологі схили (3‒5°) балок з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних слаб-
козмитих середньосуглинкових. Підурочища: 26а – під ріллю; 26б – під сіножаті з різнотравно-
злаковою рослинністю; 27 – пологі схили (3‒5°) балок з покривом лесів, підстелених дочетвертин-
ними пісками з глибини 1,0–1,5 м і темно-сірих опідзолених середньозмитих легкосуглинкових 
ґрунтів, під грабово-дубові ліси; 28 – пологі схили (3‒5°) балок з покривом лесів і чорноземів не-
глибоких малогумусних середньозмитих середньосуглинкових, під сіножаті з різнотравно-злако-
вою рослинністю; 29 – слабкоспадисті схили (5‒7°) балок з покривом лесів і чорноземів неглибо-
ких малогумусних середньозмитих середньосуглинкових, під сіножаті з різнотравно-злаковою 
рослинністю; 30 – слабкоспадисті схили (5‒7°) балок з покривом лесів і чорноземів глибоких ма-
логумусних середньозмитих середньосуглинкових. Підурочища: 30а – під сіножаті з різнотравно-
злаковою рослинністю; 30б – під грабово-дубові ліси; 31 – слабкоспадисті схили (7‒10°) балок  
з покривом лесів і темно-сірих опідзолених слабозмитих середньосуглинкових ґрунтів, під 
грабово-дубові ліси; 32 – слабкоспадисті схили (5‒7°) балок з покривом лесів і чорноземів типових 
малогумусних сильнозмитих середньосуглинкових, під грабово-дубові ліси; 33 – днища верхів’їв 
балок з покривом сучасних делювіальних відкладів і лучно-чорноземних намитих середньо-
суглинкових ґрунтів, під сіножаті з різнотравно-злаковою рослинністю; 34 – днища балок з покри-
вом сучасних алювіально-делювіальних відкладів і лучних намитих середньосуглинкових ґрунтів, 
під сіножаті з різнотравно-злаковою рослинністю; 35 – днища балок з покривом сучасних 
алювіально-делювіальних відкладів і лучно-болотних середньосуглинкових ґрунтів, під сіножаті 
з осоково-різнотравною рослинністю; 36 – днища балок з покривом сучасних алювіально-
делювіальних відкладів і мулувато-болотних ґрунтів, під болото з очеретяно-осоковою 
рослинністю. 

Місцевість терас річок Ікви та Південного Бугу. Урочища: 37 – випуклі поверхні терас з по-
кривом лесів, підстелених давньоалювіальними піщаними відкладами з глибини 1,5‒2,0 м і чорно-
земів опідзолених середньосуглинкових. Підурочища: 37а – під ріллю; 37б – під пасовища з різно-
травно-злаковою рослинністю; 38 – випуклі поверхні терас з покривом лесів, підстелених елювієм 
масивно-кристалічних порід з глибини 1,5‒2,0 м і чорноземів опідзолених середньосуглинкових. 
Підурочища: 38а – під ріллю; 38б – під пасовища з різнотравно-злаковою рослинністю; 39 – ви-
пуклі поверхні терас з покривом лесів, підстелених елювієм масивно-кристалічних порід з глибини 
1,5‒2,0 м і чорноземів глибоких малогумусних вилугуваних середньо суглинкових. Підурочища: 
39а – під ріллю; 39б – під пасовища з різнотравно-злаковою рослинністю; 40 – плосковипуклі по-
верхні терас з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних середньосуглинкових. Підуро-
чища: 40а – під ріллю; 40б – під пасовища з різнотравно-злаковою рослинністю і стрічкові лісові 
насадження та придорожні лісові смуги; 41 – слабкопологі схили (2‒3°) терас з покривом лесів, 
підстелених давньоалювіальними піщаними відкладами з глибини 1,5‒2,0 м і темно-сірих опідзо-
лених слабкозмитих легкосуглинкових ґрунтів, під ріллю; 42 – слабкопологі схили (2‒3°) терас  
з покривом лесів, підстелених давньоалювіальними піщаними відкладами з глибини 1,5‒2,0 м  
і чорноземів опідзолених слабкозмитих середньосуглинкових. Підурочища: 42а – під ріллю;  
42б – під пасовища з різнотравно-злаковою рослинністю; 43 – пологі схили (3‒5°) терас з покривом 
лесів, підстелених давньоалювіальними піщаними відкладами з глибини 1,5‒2,0 м і темно-сірих 
опідзолених слабозмитих легкосуглинкових ґрунтів, під ріллю; 44 – слабкоспадисті схили (5‒7°) 
терас з покривом лесів, підстелених давньоалювіальними піщаними відкладами з глибини  
1,5‒2,0 м і чорноземів опідзолених середньозмитих середньосуглинкових. Підурочища: 44а – під 
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ріллю; 44б – під пасовища з різнотравно-злаковою рослинністю і прирічкові стрічкові лісові наса-
дження; 45 – слабкоспадисті схили (7‒10°) терас з покривом лесів, підстелених давньоалювіаль-
ними піщаними відкладами з глибини 1,0‒1,5 м і темно-сірих опідзолених сильнозмитих легко-
суглинкових ґрунтів, під сосново-березові ліси; 46 – слабкоспадисті схили (7‒10°) терас з покри-
вом лесів, підстелених давньоалювіальними піщаними відкладами з глибини 1,0‒1,5 м і чорнозе-
мів опідзолених сильнозмитих середньосуглинкових. Підурочища: 46а – під пасовища з різно-
травно-злаковою рослинністю; 46б – під грабово-дубові ліси; 47 – слабкоспадисті схили (7‒10°) 
терас з покривом лесів і чорноземів типових малогумусних сильнозмитих середньосуглинкових, 
під пасовища з різнотравно-злаковою рослинністю; 48 – виположені поверхні терас з покривом 
давньоалювіальних відкладів і лучно-чорноземних середньосуглинкових ґрунтів. Підурочища: 
48а – під ріллю; 48б – під кормові угіддя з різнотравно-злаковою рослинністю і стрічкові лісові 
насадження; 49 – слабкопологі (1‒2°) видолинки стоку терас з покривом сучасних делювіальних 
відкладів і лучно-чорноземних намитих середньосуглинкових ґрунтів. Підурочища: 49а – під пасо-
вища з різнотравно-злаковою рослинністю; 49б – під сіножаті з різнотравно-злаковою рослин-
ністю; 50 – пологі (3‒5°) видолинки стоку терас з покривом сучасних делювіальних відкладів, 
підстелених дочетвертинними пісками з глибини 1,5‒2,0 м і лучно-чорноземних намитих легко-
суглинкових ґрунтів, під сіножаті з різнотравно-злаковою рослинністю; 51 – западинні зниження 
поверхні терас з покривом давньоалювіальних відкладів і лучно-болотних середньосуглинкових 
ґрунтів, під сіножаті з осоково-різнотравною рослинністю. 

Місцевість заплав річок Ікви та Південного Бугу. Урочища: 52 – заплава середнього рівня  
з покривом алювіально-делювіальних відкладів і лучних намитих середньосуглинкових ґрунтів. 
Підурочища: 52а – під пасовища з різнотравно-злаковою рослинністю; 52б – під сіножаті з різно-
травно-злаковою рослинністю; 53 – заплава низького рівня з покривом алювіально-делювіальних 
відкладів і лучно-болотних середньосуглинкових ґрунтів, під сіножаті з осоково-різнотравною 
рослинністю; 54 – заплава низького рівня з покривом алювіально-делювіальних відкладів і мулу-
вато-болотних ґрунтів. Підурочища: 54а – під болото з очеретяно-осоковою рослинністю;  
54б – під болото з вербово-вільховими лісами. 

Кар’єрно-відвальні ландшафтні системи: 55 – кар’єри видобутку піщано-глинистих  
і кам’яних (граніту) порід: 55а – кар’єри видобутку піщано-глинистих порід; 55б – кар’єри видо-
бутку кам’яних (граніту) порід. Після рекультивації – штучне заліснення або залучнення. 

Комунікації – шосейні асфальтовані та ґрунтові польові дороги. Обов’язкові придорожні 
стрічкові лісові або чагарникові насадження. 

 
Оптимізація структури земельних угідь з урахуванням складної ландшафтної будови 

дослідної ділянки засвідчує, що орні землі повинні займати не більше 52,4 % від загаль-
ної площі території сільської ради. Зокрема: 16,1 % рекомендовано використовувати під 
польові зерно-паропросапні сівозміни і вирощування всіх сільськогосподарських куль-
тур цієї зони з застосуванням інтенсивних систем землеробства та широким впроваджен-
ням їхніх екологічних ланок; 27,9 % – під польові зерно-паропросапні сівозміни і виро-
щування всіх сільськогосподарських культур цієї зони з застосуванням екологічних 
систем землеробства за умови оброблення ґрунту, сівби та догляду за посівами у напрямі 
горизонталей; 8,4 % – під польові зерно-трав’яні або трав’яно-зернові ґрунтозахисні 
сівозміни з повним вилученням просапних культур; 38,8 % від загальної площі дослідної 
ділянки повинні займати багаторічні насадження (0,9 %), пасовища (6,6), сіножаті (17,0), 
чагарники і лісосмуги (0,31), ліси (11,7), болота (1,09), води (1,2 %). Решту 8,8 % займа-
ють господарські будівлі та помешкання (1,2), дороги (2,0), кар’єри (0,8) і землі сторон-
нього користування (4,8 %). 

Отримані параметри оптимізованої структури земельних угідь дослідної ділянки 
дали змогу обґрунтувати перший крок створення сталих ландшафтно-екологічних 
систем за принципом відновлення земельних ресурсів і підсилення процесів їхнього 
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саморегулювання розширенням площі екологічно стабілізувальних земельних угідь 
завдяки малопродуктивним землям та їхньому розміщенню з урахуванням складної мор-
фологічної структури ландшафтних систем. 
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The large-scale landscape maps necessity in developing projects and proposals for agriculture, 
forestry land-use and erosion protection were justified. Natural conditions of land-use in Nova Syniava 
community in Stara Syniava district in Khmelnytskyi region were described and analyses of land structure 
were made. Accordingly, land structure is characterized by ecologically destabilizing lands, including 
arable lands, lands that were withdrawn from agriculture production and forestry (outbuildings, houses, 
roads, open-casts, exterior use lands) are prevailing. They cover 80,6 % (in particular, arable lands – 
71,8 %) of total community lands. And, vice versa, ecologically stabilizing lands (gardens, pastures, 
grasslands, shrubs, forest belts, forests, swamps, water covered lands) cover a small percentage – 19,4 of 
total research area. Therefore, erosive soils cover a significant percentage – 51,3 % of total area. Soil 
erosion caused decreasing of soil fertility and yields of agriculture. The average weighted losses of humus 



188                                                                                                                               Ф. Кіптач, І. Койнова 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50 

 
in arable horizon of soils (0–30 cm) compared with full-profile standard analogues are 0,5–0,6 %. First 
step of developing sustainable ecological landscape systems were justified by using a principle of land 
resource restoration and strengthening of their self-regulation through increasing the area of ecologically 
stabilized lands by low productivity lands and by their location with taking into consideration a complex 
morphological structure of landscape systems. Landscape systems of research area were classified by 
genesis and type of their economic use. Arable lands should cover no more than 52,4 % of the total 
community area. In particular, 16,1 % is recommended to use for field grain-steam tilled crop rotations 
and cultivating all agriculture crops of this zone by using intensive agriculture systems and the widespread 
introduction of their ecological links; 27,9 % is recommended to use for field grain-steam tilled crop 
rotations and cultivating all agriculture crops of this zone by using ecological systems of agriculture 
provided soil cultivation, sowing and caring for crops according to the elevation line directions. 8,4% is 
recommended to use for field grain-grass or grass-grain soil protected crop rotations with total exclusion 
of row crops. 38,8 % of total community land area should be covered by perennial plants (6,6 %), 
grasslands (17,0 %), shrubs and forest belts (0,31 %), forests (11,7 %), swamps (1,09 %), lands covered 
by water (1,2 %). Other 8,8 % are covered by outbuildings and houses (1,2 %), roads (2,0 %), open-
casts (0,8 %) and exterior use lands (4,8 %). 

Key words: forest steppe, landscape systems, land-use, lands, crop rotations. 
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СТАН ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
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Львівський національний університет імені Івана Франка, 
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Висвітлено стан використання води з природних водних об’єктів для забезпечення галузей 

господарства і населення регіонів України водою з наявних водних об’єктів. Обчислено й про-
аналізовано сумарну частку земель під водою і відкритими заболоченими землями, а також об’єми 
загального забору води з природних водних об’єктів та в розрахунку на одну особу, використання 
свіжої води, оборотної та послідовно (повторно) використаної води і частку її в загальному об’ємі 
використання на виробничі потреби, загального водовідведення і частку скидання забруднених 
зворотних вод у поверхневі водні об’єкти від загального об’єму водовідведення за регіонами 
України. Станом на 1 січня 2015 р. землі водного фонду займали 3 409,0 тис. га, або 5,6 % від 
території країни, у тім числі землі під водою – 2 426,4 тис. га (4,0 %), відкриті заболочені землі – 
982,6 тис. га (1,6 %). Найбільшу сумарну частку земель під водою і відкритих заболочених земель 
зареєстровано у Херсонській, Одеській, Полтавській, Волинській, Київській, Рівненській і Чер-
каській областях та АР Крим і м. Києві, а найменшу – у Донецькій, Івано-Франківській, Тер-
нопільській, Закарпатській і Луганській областях та м. Севастополі; найбільші обсяги загального 
забору води з природних водних об’єктів зафіксовано у Донецькій, Дніпропетровській, Хер-
сонській, Запорізькій областях, а найменші – у Чернівецькій, Волинській, Тернопільській і Закар-
патській. Найбільші об’єми використання свіжої води – у Дніпропетровській, Запорізькій, Донець-
кій, Херсонській і Київській областях та м. Києві, а найменші – у Чернівецькій, Тернопільській, 
Хмельницькій, Волинській і Закарпатській; найбільші обсяги оборотної та послідовно (повторно) 
використаної води – у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях, а найменші – у Терно-
пільській, Херсонській, Волинській і Закарпатській. Найбільші обсяги загального водовідведення 
у поверхневі водні об’єкти виявлено у Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях,  
а найменші – у Закарпатській і Хмельницькій. Від загального об’єму водовідведення найбільшу 
частку обсягу скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти зафіксовано в Лу-
ганській, Сумській, Донецькій, а найменшу – у Київській, Вінницькій, Івано-Франківській, 
Волинській, Полтавській, Житомирській областях та м. Києві. За результатами дослідження 
виокремлено ранги регіонів, які об’єднано в класифікаційні групи та укладено карти-схеми. 

Ключові слова: землі під водою, загальний забір води, свіжа вода, оборотна та послідовно 
використана вода, забруднені зворотні води. 

 
Наявність водних ресурсів і сприятливі природні умови є головними чинниками 

розселення українців, їхньої господарської діяльності та життєзабезпечення, а також 
розвитку продуктивних сил і галузей господарства на певній території. Зазначимо, що 
водні ресурси є відносно відновлювальними. Вони хоча й відновлюються в короткі 
історичні відрізки часу за певних природних умов, однак сьогодні в Україні їхні 
відновлювані обсяги значно менші від обсягів забруднених вод і вод господарського 
споживання. Такий вид ресурсів є дуже вразливим і потребує особливо ретельного 
контролю з боку людини та раціональної організації їхнього використання.  

_____________________ 
© Кіптач Ф., Перхач О., 2016 
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Використання, охорона, відтворення й управління якістю водних ресурсів висвітлено 

у працях Ф. Кіптача [2, 3], С. Кукурудзи та О. Перхач [4], В. Хільчевського, М. Забо-
крицької, Р. Кравчинського, О. Чунарьова [5], А. Яцика, Ю. Гриценка, Л. Волкової, 
І. Пашенюка [6] та ін.; класифікаційні дані розподілу фізичних характеристик наявних 
водних об’єктів і стану сучасного використання водних ресурсів у розрізі адміністра-
тивно-територіальних одиниць України станом на 1 січня 2015 р. – у таблицях статис-
тичного щорічника “Регіони України” [1]. 

Об’єктом дослідження є водні ресурси України. Наша мета – класифікувати регіони 
України: а) за обсягами забору води з природних водних об’єктів; б) за використанням 
свіжої води; в) за обсягами оборотної та послідовно (повторно) використаної води;  
г) за загальним водовідведенням; д) за обсягами скидання забруднених зворотних вод  
у поверхневі водні об’єкти. 

Станом на 1 січня 2015 р. землі водного фонду займали 3 409,0 тис. га, або 
5,6 % території країни, у тім числі землі під водою – 2 426,4 тис. га (4,0 %), відкриті 
заболочені землі – 982,6 тис. га (1,6 %). Вихідні статистичні та картографічні досліджен-
ня засвідчили, що в Україні виникли великі контрасти забезпечення галузей господарст-
ва і населення регіонів водою з наявних водних об’єктів. Сумарну частку земель під 
водою і відкритими заболоченими землями за регіонами України показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Землі під водою і відкриті заболочені землі за регіонами України 

Fig. 1. Lands under the water and open wetlands by the regions of Ukraine 
 

Аналіз рис. 1 засвідчив таке: 
1. Високу (16,2–13,7) і значну (8,5–7,0) частки земель під водою і відкритих 

заболочених земель обчислено у дев’ятьох регіонах України: Херсонській (16,2 %), 
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Одеській (8,5), Полтавській (8,1), Волинській (8,0), Київській (8,0), Рівненській (7,4)  
і Черкаській (8,0) областях та АР Крим (8,3) і м. Києві (8,0 %). Частка земель цієї категорії 
описаних груп становить 55,8 % (1 903,8 тис. га) від загальнодержавної площі земель під 
водою і відкритих заболочених земель, або 3,2 % від загальної площі земель України. 

2. Середню (6,9–5,4) і помірну (5,3–3,8) – у шістьох областях України: Запорізь-
кій (6,7 %), Чернігівській (6,2), Миколаївській (6,1), Дніпропетровській (5,7), Сумсь-
кій (5,4) і Житомирській (5,0 %). Сумарна частка земель під водою і відкритих заболоче-
них земель зазначених груп становить 28,0 % (955,1 тис. га) від загальнодержавної площі 
земель цієї категорії, або 1,6 % від загальної площі земель України. 

3. Низьку (3,7–2,2) і дуже низьку (2,1–1,0) – у решті дванадцятьох регіонах: 
Кіровоградській (3,6 %), Хмельницькій (3,0), Харківській (2,9), Вінницькій (2,7), Черні-
вецькій (2,5), Львівській (2,4), Донецькій (2,0), Івано-Франківській (1,9), Тернопільсь-
кій (1,8), Закарпатській (1,5) і Луганській (1,4) областях та м. Севастополі (1,0 %). Частка 
земель цієї категорії описаних груп становить 16,1 % (550,1 тис. га) від загальнодержав-
ної площі земель під водою і відкритих заболочених земель, або 0,9 % від загальної 
площі земель України. 

Обсяги забору води з природних водних об’єктів та в розрахунку для використання 
на одну особу відображено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Забір води з природних водних об’єктів та в розрахунку  

для використання на одну особу 
Fig. 2. Gathering of water from natural water objects and in calculation per one person 

 
На підставі рис. 2 можна дійти таких висновків. 
1. Надто- (1 697–849) і дуже високий (848–424) об’єми забору води з природних 

водних об’єктів зафіксовано у сімох регіонах України: Донецькій (1 697 млн м3), 
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Дніпропетровській (1 565), Херсонській (1 442), Запорізькій (1 149), Одеській (977)  
і Київській (911) областях та м. Києві (615 млн м3). Частка забору води з природних 
водних об’єктів описаних груп становить 72,6 % (8 356 млн м3) від загальнодержавного 
об’єму їхнього забору. 

2. Високий (423–212) і значний (211–106) об’єми забору води з природних водних 
об’єктів зареєстровано в чотирнадцятьох областях України: Харківській (338 млн м3), 
Миколаївській (290), Кіровоградській (254), Полтавській (252), Луганській (238), 
Львівській (232), Черкаській (223), Житомирській (208), Рівненській (207), Чернігівсь-
кій (156), Вінницькій (125), Сумській (110), Хмельницькій (110) та Івано-Франківсь-
кій (107 млн м3). Частка забору води з природних водних об’єктів описаних груп стано-
вить 24,8 % (2 850 млн м3) від загальнодержавного об’єму їхнього забору. 

3. Середній (105–53) і помірний (52–38) об’єми забору води з природних водних 
об’єктів зафіксовано в чотирьох областях України: Чернівецькій (90 млн м3), Волинсь-
кій (87), Тернопільській (84) і Закарпатській (38 млн м3). Частка забору води з природних 
водних об’єктів описаних груп становить 2,6 % (299 млн м3) від загальнодержавного 
об’єму їхнього забору. 

Використання свіжої води, включаючи прісну та морську, за регіонами України 
показано на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Використання свіжої води за регіонами України 

Fig. 3. The freshwater usage by the regions of Ukraine 
 

Аналіз об’ємів використання свіжої води з природних водних об’єктів, включаючи 
прісну та морську, за регіонами України виявив таке. 

1. Надто- (1 359–680) і дуже високий (679–340) об’єми використання свіжої води ви-
значено в шістьох регіонах України: Дніпропетровській (1 359 млн м3), Запорізькій (1 146), 
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Донецькій (1 135), Херсонській (1 062) і Київській (808) областях та м. Києві (555 млн м3). 
Частка використання свіжої води описаних груп становить 69,6 % (6 065 млн м3) від 
загальнодержавного об’єму використання води цієї категорії. 

2. Високий (339–170) і значний (169–85) об’єми зареєстровано в чотирнадцятьох 
областях: Харківській (309 млн м3), Одеській (278), Миколаївській (218), Полтавсь-
кій (214), Черкаській (205), Рівненській (171), Житомирській (157), Львівській (151), 
Чернігівській (142), Вінницькій (110), Сумській (100), Кіровоградській (93), Івано-
Франківській (92) і Луганській (87 млн м3). Частка використання свіжої води описаних 
груп становить 26,7 % (2 327 млн м3) від загальнодержавного об’єму використання води 
цієї категорії. 

3. Середній (84–42) і помірний (41–30) об’єми використання свіжої води обчислено  
у п’ятьох областях: Чернівецькій (80 млн м3), Тернопільській (72), Хмельницькій (70), 
Волинській (66) і Закарпатській (30 млн м3). Частка використання свіжої води описаних 
груп становить 3,7 % (318 млн м3) від загальнодержавного об’єму використання води 
цієї категорії. 

Обсяг оборотної та послідовно (повторно) використаної води і частку її в загальному 
об’ємі використання на виробничі потреби за регіонами України відображено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Обсяг оборотної та послідовно (повторно) використаної води і частка  

її в загальному об’ємі використання на виробничі потреби за регіонами України 
Fig. 4. The amount of circulating and repeated used water and its part  

in general range of use for the manufacturing needs by the regions of Ukraine 
 

Аналіз рис. 4 засвідчив таке. 
1. Надто- (9 739–4 870) і дуже високий (4 869–2 435) обсяги оборотної та послі-

довно (повторно) використаної води обчислено в шістьох областях України: Запорізькій 
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(9 739 млн м3), Донецькій (6 101), Дніпропетровській (5 668), Рівненській (4 427), Мико-
лаївській (3 687) і Хмельницькій (2 520 млн м3). Частка оборотної та послідовно (повтор-
но) використаної води описаних груп становить 74,7 % (32 142 млн м3) від їхнього 
загальнодержавного об’єму. 

2. Високий (2 434–1 217) і значний (1 216–609) об’єми також виявлено в шістьох 
областях: Івано-Франківській (1 829 млн м3), Луганській (1 812), Чернівецькій (1 605), 
Харківській (1 322), Вінницькій (1 065) і Полтавській (953 млн м3). Частка використаної 
води цієї категорії описаних груп становить 19,9 % (8 586 млн м3) від їхнього загально-
державного об’єму. 

3. Середній (608–304) і помірний (303–152) об’єми зафіксовано у п’яти регіонах: 
Черкаській (527 млн м3), Львівській (364), Київській (267) і Житомирській (205 млн м3) 
областях та м. Києві (329 млн м3). Частка води цієї категорії описаних груп становить 
3,9 % (1 692 млн м3) від їхнього загальнодержавного об’єму. 

4. Низький (151–76), дуже низький (38–19) і надто низький (18–9) об’єми визначено 
в решті вісьмох областях: Чернігівській (148 млн м3), Сумській (144), Кіровоградсь-
кій (133), Одеській (107), Тернопільській (38), Херсонській (28), Волинській (22) і Закар-
патській (9 млн м3). Частка оборотної та послідовно (повторно) використаної води опи-
саних груп становить 1,5 % (629 млн м3) від їхнього загальнодержавного об’єму. 

Обсяг загального водовідведення і частку скидання забруднених зворотних вод  
у поверхневі водні об’єкти від загального об’єму водовідведення за регіонами України 
зображено на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Обсяг загального водовідведення і частка скидання забруднених зворотних вод  
у поверхневі водні об’єкти від загального об’єму водовідведення за регіонами України 

Fig. 5. The amount of general drainage and part of dumping of polluted reversed water  
in the surface water objects from the general range of drainage by the regions of Ukraine 
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На підставі аналізу обсягів загального водовідведення в поверхневі водні об’єкти за 

регіонами України можна дійти таких висновків.  
1. Надто- (1 194–597) і дуже високий (596–299) обсяги загального водовідведення  

у поверхневі водні об’єкти зафіксовано в шістьох регіонах України: Дніпропетровсь-
кій (1 194 млн м3), Донецькій (917), Запорізькій (831), Київській (736) і Харківській (303) 
областях та м. Києві (584 млн м3). Частка обсягу загального водовідведення описаних 
груп становить 69,3 % (4 565 млн м3) від їхнього загальнодержавного об’єму, а частка 
скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти від загального об’єму 
водовідведення коливається від 0,3 (Київська обл.) до 32,3 % (Донецька обл.). Отже, 
найбільший відсоток скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти  
є у двох областях – Донецькій (32,3 %) і Дніпропетровській (26,1 %), а найменший –  
у Київській обл. (0,3 %) та м. Києві (0,9 %). 

2. Високий (298–149) і значний (148–75) об’єми виявлено в десятьох областях: 
Львівській (224 млн м3), Полтавській (221), Одеській (214), Черкаській (184), Жито-
мирській (161), Миколаївській (128), Рівненській (112), Чернігівській (109), Кірово-
градській (96) і Вінницькій (76 млн м3). Частка води цієї категорії описаних груп стано-
вить 23,2 % (1 525 млн м3) від їхнього загальнодержавного об’єму, а частка скидання 
забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти коливається від 1,3 (Вінниць-
ка обл.) до 23,4 % (Одеська обл.). Найбільший відсоток скидання забруднених зворотних 
вод у поверхневі водні об’єкти описаних груп зафіксовано в чотирьох областях – Одесь-
кій (23,4 %), Львівській (20,1), Миколаївській (18,8) і Чернігівській (17,4 %), а наймен-
ший – у Вінницькій (1,3 %), Полтавській (1,8), Житомирській (1,9) і Черкаській (2,7 %). 

3. Середній (74–37) і помірний (36–32) об’єми виявлено в дев’ятьох областях: Івано-
Франківській (74 млн м3), Тернопільській (72), Чернівецькій (64), Херсонській (60), 
Волинській (56), Луганській (54), Сумській (52), Закарпатській (33) і Хмельниць-
кій (32 млн м3). Частка обсягу загального водовідведення описаних груп становить 
7,5 % (497 млн м3) від їхнього загальнодержавного об’єму. Найбільший відсоток скидан-
ня забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти обчислено у двох областях – 
Луганській (55,6) і Сумській (38,5 %), а найменший – в Івано-Франківській (1,4 %), 
Херсонській (1,7) і Волинській (1,8 %). 

Отже, станом на 1 січня 2015 р. землі водного фонду займали 3 409,0 тис. га, або 
5,6 % території країни, у тім числі землі під водою – 2 426,4 тис. га (4,0 %), а відкриті 
заболочені землі – 982,6 тис. га (1,6 %). 

Найбільшу сумарну частку земель під водою і відкритих заболочених земель 
обчислено у Херсонській, Одеській, Полтавській, Волинській, Київській, Рівненській  
і Черкаській областях та АР Крим і м. Києві, а найменшу – у Донецькій, Івано-
Франківській, Тернопільській, Закарпатській і Луганській областях та м. Севастополі. 

Найбільші об’єми загального забору води з природних водних об’єктів зафіксовано  
в Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Одеській і Київській областях 
та м. Києві, а найменші – у Чернівецькій, Волинській, Тернопільській і Закарпатській. 

Найбільші об’єми використання свіжої води визначено в Дніпропетровській, 
Запорізькій, Донецькій, Херсонській і Київській областях та м. Києві, а найменші –  
у Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській і Закарпатській. 

Найбільші обсяги оборотної та послідовно (повторно) використаної води зафіксовано 
в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Рівненській, Миколаївській і Хмельниць-
кій областях, а найменші – у Тернопільській, Херсонській, Волинській і Закарпатській. 
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Найбільші обсяги загального водовідведення у поверхневі водні об’єкти обчислено  

в Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях, а найменші – у Закарпатській  
і Хмельницькій. 

Найбільшу частку обсягу скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні 
об’єкти від загального об’єму водовідведення зафіксовано в Луганській, Сумській, 
Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Миколаївській і Чернігівській 
областях, а найменшу – у Київській, Вінницькій, Івано-Франківській, Волинській, 
Полтавській, Житомирській і Черкаській областях та м. Києві. 
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The state of the use of water from natural water bodies for water supply of industries and population 
of the regions of Ukraine form available water facilities is highlighted. The total share of land under water 
and open wetlands are calculated and analyzed, as well as the amount of total water intake from the natural 
water objects and use of fresh, recycled and consistently (re)used water in the calculation of per capita 
and the share of water in total use for production needs, total water removal and the share of dirty 
discharge into the surface water objects from total water removal volume by the regions of Ukraine. On 
the 1st of January, 2015 lands of water fund occupied 3 409,0 hectare (5,6 %) of country territory, also 
lands under water – 2 426,4 hectare (4,0 %) and open wetlands – 982,6 hectare (1,6 %). The most 
summary part of lands under water and open wetlands are found in Kherson, Odesa, Poltava, Volyn, Kyiv, 
Rivne, Cherkasy regions, in the Autonomous Republic of Crimea  and in Kyiv City; the least – in Donetsk, 
Ivano-Frankivsk, Ternopil, Transcarpathia and Luhansk regions and in Sevastopol City. The most 
amounts of general gathering water from nature water objects are fixed in Donetsk, Dnipropetrovsk, 
Kherson and Zaporizhia regions; the least are in Chernivtsi, Volhyn, Ternopil, and Transcarpathia regions. 
The most amount of fresh water usage are fixed in Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Donetsk, Kherson and 
Kyiv regions and in Kyiv City; the least are fixed in Chernivtsi, Ternopil, Khmelnytskyi, Volyn, and 
Transcarpathian regions. The most amount of circulating and repeated used water are fixed in Zaporizhia, 
Donetsk, Dnipropetrovsk regions; the least are in Ternopil, Kherson, Volyn, and Transcarpathian regions. 
The most amount of general drainage in the surface water objects are found in Dnipropetrovsk, Donetsk 
and Zaporizhia regions; the least are in Transcarpathia and Khmelnytskyi regions. From the general 
amount of drainage the biggest part of dumping of the polluted reversed water in surface water objects 
are fixed in Luhansk, Sumy, Donetsk regions; the least are in Kyiv, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Volhyn, 
Poltava, Zhytomyr regions and in Kyiv City. The regions, united in classical groups, are fixed and maps-
schemes are elaborated according to results of this study. 

Key words: lands under water, the total water intake, fresh water, reversible and consistently used 
water, reverse contaminated water. 
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Дослідження проведено в актуальних межах ґміни Лютовіска (Lutowiska; українська назва 
Літовищі), розташованій у Бєщадському повіті Підкарпатського воєводства (powiat Bieszczadzki, 
województwо Podkarpackie) на сході Польщі. Представлено динаміку поселень у ґміні Лютовіска 
від другої половини XVIII ст. Для цього застосовано карти та опубліковані історичні дані, які 
проаналізовано у програмі ArcGIS 10.3. У праці показано можливості програми ArcGIS. Терито-
рію ґміни досліджено з точки зору змін поселень. До аналізу змін структури поселень використа-
но серію карт (у масштабі 1:100 000 бази “WIG” із 1936 р. та із сервера “WMS” 1965 та 2014 рр.). 
Показано зміни кількості сіл та чисельності господарств. Проаналізовано динаміку чисельності 
греко-католиків, латинників, іудеїв станом на 1785 р., а також українців у порівнянні до чисель-
ності поляків та євреїв станом на 1939 р. Схарактеризовано релігійний та національний склад 
населення від другої половини XVIII ст. На основі дослідження розміщення поселень із засто-
суванням просторової статистики (тест просторової автокореляції Морана, аналіз еліпсів стан-
дартних відхилень та аналіз середніх географічних центрів) проаналізовано характер поселень  
у ґміні Лютовіска. Показано подібну конфігурацію еліпсів стандартних відхилень і середніх 
географічних центрів для греко-католиків-українців у 1785 р. та українців у 1939 р. у ґміні Люто-
віска. Масштаб і результати таких змін є цікавими для подальших досліджень, особливо в аспек-
ті зміни традиційних сільських систем (ТСС), їхньої інфраструктури та культурних надбань. 

Ключові слова: динаміка, поселення, ГІС, ґміна Лютовіска. 
 
Статистичні дані не завжди об’єктивно показували національний і релігійний склад 

населення як в усій Галичині [9], так і на досліджуваній території ґміни Лютовіска.  
Виходячи із такої ситуації, вважаємо, що висвітлення даних щодо національного 

походження, а також віросповідання у межах ґміни Лютовіска є актуальним. Важливо 
це також з точки зору сільських культурних ландшафтів. Такі культурні ландшафти 
пов’язані з традиційною сільською системою (TСС), яка характеризується специфічним 
зонуванням від центру до периферії [6] і наслідки втрати такої системи потребують 
детальнішого дослідження.  

На даний час відсутні дослідження динаміки сіл ґміни Лютовіска. Лише у загальних 
рисах показано специфіку релігійних і національних відносин на польсько-словацько-
українському порубіжжі [8], зміну ландшафтів у високих Бєщадах [15] та способи три-
вимірної реконструкції втрачених церков [12]. 

Аналіз літератури щодо традиційних сільських систем (ТСС) показує, що вони 
сприяють формуванню характеру природної і культурної спадщини [2]. Культурна 
спадщина традиційних сільських систем визнана актуальною і розвивається на глобаль-
ному рівні в низці міжнародних угод і програм [4, 7, 13], але часто є під загрозою [2]. 
Роль традиційної сільської системи оцінено для Українських Карпат у контексті 

_____________________ 
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стабільного управління лісами [6], а аналіз соціальних і культурних аспектів ТСС є на 
часі та потребує розробки нових підходів. 

Мета праці – дослідження питання розміщення поселень у сучасних межах ґміни 
Лютовіска, у тому числі із залученням давніших матеріалів 1785 року, архівних 
матеріалів, геостатистичних методів дослідження, наявних у сучасних пакетах ГІС, а 
також аналіз втрат традиційної сільської системи та показання змін її національної, 
релігійної та культурної складових. 

Об’єкт дослідження – населені пункти у ландшафті ґміни Лютовіска Бєщадського 
повіту Підкарпатського воєводства, яка межує із Україною. Площа ґміни 475 км2 за 
щільності заселення 4,57 oсіб на км2 (дані за 2008 р.). Дослідження динаміки населених 
пунктів повіту проводили шляхом нанесення їхнього розміщення у вигляді пунктів і 
полігонів на карти станом на 1785, 1939 і 1965 рр. у формі відповідних шарів у про-
грамі ArcGIS 10.3 із використанням даних WMS із Геопорталу. Дані для забудови та 
кількості господарств на час перед Другою світовою війною взяті з аркушів Дзвіняч 
Горішній (Dzwiniacz Górny), Устрики Долішні (Ustrzyki Dolne), Турка (Turka) Військо-
вого географічного інституту [11]. 

Для кожного із зазначених населених пунктів ґміни Лютовіска додано інформацію 
щодо кількості у них господарств, чисельності жителів за національним та релігійним 
складом, починаючи з другої половини XVIII ст., a конкретно 1785 [5] та 1939 р [9]. До 
аналізу розміщення поселень у часі застосовано ArcGIS 10.3 [14]. 

Аналіз еліпсів стандартних відхилень, середніх географічних центрів, а також  тесту 
просторової автокореляції Морана, виконано у програмі АrcMap [14]. Метод еліпсів 
стандартних відхилень показує напрям і характеризує розміщення поселень на 
території ґміни. Метод середніх географічних центрів дає змогу виявляти центри у 
розміщенні населених пунктів. Тест просторової автокореляції Морана – кластери у 
розміщенні поселень. 

Як показують наші розрахунки, проведені на підставі опублікованих даних З. Бу-
дзинського [5], у ґміні Лютовіска 1785 р. греко-католики (українці) становили 89,36 %, 
латинники – 5,59 %, а особи іудейського віровизнання – 5,05 % (див. таблицю). Варто 
зауважити, що до латинників З. Будзинський, окрім поляків, також зарахував українців, 
які хоча розмовляли українською мовою, але ходили до костелу, тому термін 
латинники у нього є некоректний. Коректніше було б назвати римо-католики (поляки) 
та латинники (українці), як це вже зроблено [9]. 

Наведені факти добре простежуються на прикладі села Гільське (Hulskie), у якому 
1785 р., за даними З. Будзинського [5], було 25 греко-католиків, 19 латинників та 
18 іудеїв. А вже 1939 р., за даними В. Кубійовича [9], – 400 українців, 30 євреїв і не 
було жодного поляка. Тобто відсутність поляків 1939 р. підтверджує неточність даних 
З. Будзинського щодо латинників. Але, незважаючи на це, домінування українців 
цілком наочне. 

Перевагу греко-католиків та українців на території ґміни Лютовіска підтверджують 
такі дані аналізу 1939 р. (див. таблицю), коли українці становили 83,24 %, євреї – 11,74, а 
поляки – 5,0 %. 

Такий стан свідчить про домінування українців перед Другою світовою війною. За 
чисельністю на другому місці були євреї, на третьому – поляки, на четвертому – німці 
(їхня чисельність була дуже незначною і складала 0,02 % і тому не проаналізована  
в публікації). 
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Релігійний [5] та національний [9] склад поселень ґміни Лютовіска 

Religious [5] and national [9] composition of Lutoviska commune villages 
 

N Назва 
1785 р. 1939 р. 

Греко-
католики 

Латин-
ники Іудеї Українці Поляки Євреї 

1 Беньова (Beniowa) 216 0 6 755 25 90 

2 Береги Горішні (Berehy 
Górne) 496 5 5 750 10 30 

3 Бережки (Bereżki) 100 0 5 320 0 10 
4 Буковець Bukowiec 190 14 14 725 20 35 
5 Царинське (Caryńskie) 325 0 5 460 0 20 
6 Хміль (Chmiel) 145 5 0 540 40 10 
7 Дверник (Dwernik) 356 20 10 850 20 30 
8 Дидьова (Dydiowa) 280 10 4 1300 10 60 

9 Дзвиняч Горішній 
(Dzwiniacz Górny) 330 30 7 900 25 165 

10 Гільське (Hulskie) 25 19 18 400 0 30 
11 Криве (Krywe) 216 20 10 620 30 20 
12 Кривка (Krywka) 95 10 8 435 0 25 
13 Літовищі (Lutowiska) 290 11 86 1240 250 1400 
14 Локоть (Łokieć) 191 16 16 560 10 10 
15 Насічне (Nasiczne) 148 0 0 305 5 10 
16 Протісне (Procisne) 138 2 0 560 30 20 
17 Руське (Ruskie) 98 0 0 285 0 5 
18 Сянки (Sianki) 145 2 10 660 200 120 
19 Скородне (Skorodne) 470 45 16 1220 0 130 
20 Смільник (Smolnik) 215 15 14 650 50 100 
21 Соколики (Sokoliki) 296 16 20 1300 280 320 
22 Ступосяни (Stuposiany) 199 31 24 1260 50 70 

23 Тарнава Горішня (Tarnawa 
Wyżna) 320 20 7 825 25 50 

24 Тарнава Долішня 
(Tarnawa_Niżna)  300 40 28 900 160 120 

25 Устрики Горішні  
(Ustrzyki Górne) 156 8 7 620 20 40 

26 Волосате (Wołosate) 365 5 16 1175 10 25 
27 Затварниця (Zatwranica) 310 70 30 1110 30 40 
28 Журавин (Żurawin) 204 0 8 885 0 65 

Разом 6619 414 374 21610 1300 3050 
 
Аналіз еліпсів розміщень (див. рис. 1) показав, що 1785 р. еліпс розміщення для 

греко-католиків (чорний колір) є ширшим і охоплює більшу площу, ніж для латинників 
(темно-сірий колір). Це свідчить про натуральне рівномірніше розміщення греко-
католиків у межах ґміни Лютовіска. Еліпс розміщення греко-католиків показує 
південніше (гірське) їхнє розміщення порівняно з еліпсом для латинників та іудеїв (євреїв 
за З. Будзинським). 
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Середній центр латинників (трикутник із крапкою) знаходиться на рис. 1 майже на 

3,2 км західніше, а іудеїв (коло з крапкою) на 3,1 км на північ від середнього центру 
греко-католиків (квадрат із крапкою). 

 

 
Рис. 1. Аналіз розміщення релігійного складу ґміни 1785 р. [5] 

Fig. 1. Analysis of location of religions in commune in 1785 [5] 
 
У 1939 р. (див. рис. 2) еліпс розміщення для українців (чорний колір) порівняно із 

еліпсом розміщення греко-католиків 1785 р. (див. рис. 1) майже не змінився, що під-
тверджує стабільність та довготривалість їхнього розселення на території ґміни 
Лютовіска. Водночас еліпс розміщення для поляків 1939 р. (темно-сірий колір) є більш 
овально видовженим, як це видно на рис. 2 і протягнутим на схід порівняно до еліпсу 
українців (чорний колір). Переміщення середнього пункту для поляків (темно-сірий 
трикутник) більше, ніж на 8,2 км на схід порівняно із українцями (квадрат), підтверджує 
нерівномірний і динамічніший характер розселення поляків. Еліпс для євреїв (ясно-сірий 
колір) перемістився у північно-східному напрямі, а середній їхній центр (коло із плюсом 
у середині) змістився на 5,8 км на північний схід.  

Проведений аналіз отриманих результатів тесту Морана не виявив кластеризації  
у розміщенні досліджуваних релігійних громад та національного складу 1785 та 1939 рр. 

Аналіз карт [11] показав, що крім проаналізованих [5, 9] вище поселень на досліджу-
ваній території було ще 15 присілків: Сеньківець (Sękowiec), Отрит (Otryt), Сухі Ріки 
(Suche Rzeki), Калинів (Kalinów), Сихли (Sychły), Сихла (Sychła), Полонинське (Polo-
nińskie), Борсучини (Borsuczyny), Черемшаник (Czeremszanik), Пчолини (Pczeliny), 
Мучне (Muczne), Малікишки (Małekiszki), За Сяном (Za Sanem), Лази (Łazy), Дверничок 
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(Dwierniczek). У вищеназваних присілках у сумі було 223 господарства. Якщо 
вважатимемо, що 6 осіб у господарстві, то отримаємо додатково 1 338 осіб. Усі ці 
присілки, так як і більшість сіл, на сьогодні не існують. 

 

 
Рис. 2. Аналіз розміщення національного складу ґміни 1939 р. [9] 

Fig. 2. Analysis of location of national composition in commune in 1939 [9] 
 
У цілому на території ґміни руйнувань зазнало понад 40 поселень (див. рис. 3) із 46. 

Деякі із них, наприклад, Устрики Горішні (Ustrzyki Górne), Ступосяни (Stuposiany), 
Волосате (Wołosate) та ін., пізніше були заселені поляками й існують сьогодні. 

Порівняння даних 1939 р. з даними 1965 р. показало різке зменшення кількості 
господарств. Аналіз кількості господарств показав, що 1939 р. на території ґміни 
Лютовіска було 1 981 господарство (не враховуючи 223 господарства у присілках).  
У 1965 р. кількість господарств різко зменшилась до 268. 

Територія ґміни Лютовіска була густо заселена. У 1785 р. на 1 км2 припадало 
14,84 особи, 1939 р. – 57,26 особи, а за даними Головного статистичного управління 
Польщі на 2008 р. – 4,57 особи. Негативна тенденція спостерігається і в останні роки. 
Наприклад, за даними гміни Лютовіска, у 2006 р. у ній проживало 2 197 осіб,  
у 2011 р. – 2 151, у 2012 р. – 2 120, у 2014 р. – 2 092 особи (усі поляки), в той час, як 
1939 р. було 25 960 осіб, серед яких було 21 610 українців (це без урахування 
1 338 осіб, які проживали в 15 присілках). Порівнюючи актуальний стан із передвоєн-
ним, бачимо, що у ґміні Лютовіска втрачено традиційні сільські системи з багатими 
культурними та господарсько-економічними традиціями. 
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Використовувана перед Другою світовою війною традиційна практика земле-

користування (двопільна ротаційна система, поєднання обробітку ґрунту і продукції 
тваринництва в одному господарстві, застосування сівозмін, механічних пристроїв до 
обробітку землі і для боротьби з бур’янами, захист ґрунту від ерозії за допомогою 
спеціальних методів оранки) залежала повністю від наявності місцевих природних 
джерел і утримувалась на екологічно збалансованих стосунках із навколишнім середо-
вищем та з мінімальним використанням ресурсів і енергії з-за регіону [1]. Сільська 
поселенська життєдіяльність відображала просторово-часову форму організації життя 
людей. Їй була притаманна традиційність у забудові сіл, особливостях дерев’яної 
архітектури, розташуванні і структурі сільськогосподарських угідь. Сільський спосіб 
життя лежав в основі етнографічної самобутності. 

 

 
 

Рис. 3. Поселення, що зазнали руйнувань, у ґміні Лютовіска 
Fig. 3. Destroyed villages in Lutoviska commune 

 
Після Другої світової війни територію ґміни було обезлюднено, площа забудови, 

ріллі, пасовищ і сінокосів зменшилась. Структура земельних і лісових угідь різко 
змінилась. Ліси і приватні земельні ділянки були передані державі. Уже від 1951 р. 
проводять спроби заселення цих територій сезонними працівниками, підхалянськими 
вівчарями, навіть людьми, що мали проблеми із законом [10]. Господарська діяльність 
не завжди відповідала традиційним системам господарювання. Створювались 
“пегеери” (державні господарства), потім господарював “Іглополь”, який на території 
таких сіл, як Волосате і Беньова, навіть здійснював рекультивування за допомогою 
вибухових засобів [10]. На сезонні роботи до Бєщад приїжджали люди з усієї Польщі, 
але часто покидали ці території. 
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Усі ці зміни призвели до зниження різноманітності структурних елементів, таких, 

як живоплоти і сади, окремі дерева у різних зонах традиційної сільської системи. 
Завезені сюди з низинних районів особи до сьогодні не відчувають духу місця (Genius 
loci) цієї гірської території. Слабким є локальне використання природних ресурсів. 
Відсутнє відчуття традиційних практик землекористування. Як показав проведений 
нами аналіз SWOT (сильних і слабких сторін, шансів і загроз), для ґміни на сьогодні 
несприятливими чинниками для розвитку є незначний доступ до історичних доку-
ментів, немає традицій і глибокого коріння, приїзне населення, відсутність доступу до 
релігійних об’єктів інших, ніж римо-католицькі, недостосованість архітектурних форм 
до ландшафтних умов та ін. 

Дивним виявилось перекручування назв сіл з українською етимологією. Після війни 
швидкими темпами відбувалась полонізація українських назв поселень. Замість укра-
їнських назв Береги Долішні і Горішні з’явились Бжегі Дольне і Гурне. Тільки у Бєща-
дах змінено 60 назв. Навіть був оголошений конкурс на нові назви [10]. Не зрозумілою, 
наприклад, є заміна назви із Літовищі (назва походила від літнього випасу худоби) на 
Лютовіска. Деякі із замінених назв не прижились, наприклад, Мучне на Казімежово, 
Гульське на Станіславув, Дверник на Пшелом і т. д. Часто топоніми спольщені тільки 
поверхнево, фонетично, наприклад, Локоть на Локець (Lokieć), Хміль на Хміель 
(Chmiel), Соколики на Соколікі (Sokoliki), Затварниця на Затварніца (Zatwarnica), 
Журавин на Журавін (Zurawin) та ін. Майже всі назви у ґміні – це назви українські, 
часто діалектні, не літературні [10]. 

Сьогодні на території ґміни розірвано зв’язок між поколіннями. Втрачено цілі села, 
що були ядром традиційних сільських систем (ТСС) разом із церквами та каплицями у 
центрі, придорожними і міжпольними хрестами, традиційними господарствами, будин-
ками Просвіти і т. д. Бойківські українські церкви є сакральними та унікальними 
пам’ятниками народної дерев’яної архітектури, що зберегли в основі давньоруські тра-
диції та давно увійшли в український та загальноєвропейський культурно-мистецький 
фонд, а для українців завжди є охоронцями їхніх культурних цінностей (у кожній 
церкві, крім релігійних ікон, були ікони князя Володимира і княгині Ольги, до яких 
українці молилися і з якими пов’язували свою віру і сподівання). Церкви просторово 
вписані у ландшафт та гармонійно доповнюють його. Типи поселення ланцюговий і 
одновуличний, у яких житлові та господарські приміщення будували під одним дахом, 
відображають етнографічні особливості розселення бойків та їхній спосіб життя [1]. 

Сьогодні навіть ті села, що в останні десятиліття у ґміні частково відбудовані, не до 
кінця виконують традиційну роль сільських систем. Адже знищені ТСС мали 
традиційну просторову структуру з відповідними зонами землекористування. Вони 
задовольняли різні потреби людей. Дослідження показує, що відсутність такої системи 
негативно впливає на соціально-культурні аспекти сталого господарювання досліджу-
ваного регіону. Після Другої світової війни цей регіон набрав виключно лісового 
характеру. Землю майже не використовували під ріллю чи сінокоси, а повертали до 
лісових угідь внаслідок природної сукцесії [3]. Тут створено Бєщадський національний 
парк (Bieszczadzki Park Narodowy), Ландшафтний парк долини Сяну (Park Krajobrazowy 
Doliny Sanu) та польську частину Miжнародного резервату біосфери “Східні Карпати” 
(Międzynarodowy Rezerwat Biosfery “Karpaty Wschodnie”). Для повноцінного розвитку 
туристики, окрім дидактичних, природничих стежок, велосипедних доріжок, готелів чи 
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паркінгів, сучасні туристи потребують також об’єктивної історичної інформації про 
втрачені традиційні сільські системи (ТСС). 

З точки зору Європейської ландшафтної конвенції [7] це втрата соціально-культур-
них цінностей на місцевому та регіональному рівнях. Адже саме Конвенція визначає 
ландшафт як зону, чи територію сприйняття місцевими жителями або відвідувачами, де 
візуальні ознаки й символи ландшафту є результатом дії природних, культурних 
чинників, історичних нашарувань впродовж довгого часу. Найважливіші у ній – це 
ідентичність та традиція, матеріальна культура людини у ландшафті [7]. А їхня втрата 
на території ґміни Лютовіска не могли не призвести до деградації ландшафту, який у 
нашому розумінні утворює єдине ціле, де природні і культурні компоненти тісно 
взаємопов’язані. 

Аналіз змін у характері розселення у ґміні Лютовіска підтверджує домінування 
греко-католиків (89,36 % у 1785 р.) та українців (83,24 % у 1939 р.). Аналіз еліпсів роз-
міщень та середніх центрів для греко-католиків-українців 1785 і для українців 1939 р. 
показав стале і рівномірне їхнє розміщення у межах ґміни Лютовіска. 

Підсумовуючи, варто зауважити, що після 1947 р. зменшилась кількість госпо-
дарств. Змінилась структура ландшафту, характер традиційного ведення господарства, 
традиційна сільська система, яка формувалась тут століттями. 

Проаналізовані зміни є типовими для польсько-українського прикордоння. Масштаб 
та наслідки таких змін важливі для подальших досліджень, особливо з точки зору 
традиційної сільської системи та її культурних надбань. 
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The study was conducted within the actual area of Lutoviska commune in Bieszczady district, 

Podkarpackie voivodeship in Eastern Poland. The dynamics of settlements in Lutoviska commune from 
the 2nd half of the 18th century was discussed. Maps and historical data were analyzed in the 
ArcGIS 10.3 program. In the study there were presented possibilities of applying the ArcGIS for 
Desktop 10.3 program. We analyzed the Lutoviska commune in terms of the changes of settlements and 
used maps for the analysis of changes in its structure. The first of these was the historical map, namely 
the tactical map of “WIG” in scale 1:100 000 from 1936. Next we analyzed maps from 1965 and 2014, 
which were prepared applying the “WMS” server. The changes in the number of villages and 
households were presented. Population dynamics for Greek-Catholics, “Latynnykys” and Jews for the 
year 1785 and Ukrainians in comparison with the number of Poles and Jews for the year 1939 were 
shown. Ethnic and religious composition from the 2nd half of the 18th century was evaluated. Based on 
the study of spatial placement of settlements with the use of Spatial Statistics (Spatial Autocorrelation 
Global Moran’s test, Standard Deviational Ellipse and Mean Centre) the character of settlements 
distribution in Lutoviska commune was presented. There was confirmed a similar configuration of 
Standard Deviation Ellipse and Mean Center for Greek-Catholics-Ukrainians in 1785 and Ukrainians in 
1939 in Lutoviska commune. The scale and results of such changes are interesting for future research, 
mainly in terms of the change of traditional village system infrastructure and culture.  

Key words: dynamics, village, GIS, Lutoviska commune. 
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Розглянуто особливості 17 кар’єрів на території м. Хмельницький, які розробляли цегельно-

черепичну сировину – четвертинні еолово-делювіальні леси, лесоподібні суглинки і супіски –  
у ХХ ст. Десять кар’єрів розташовані на берегах р. Самець та на її притоках-балках, решта сім – 
на лівобережжі Південного Бугу та на берегах і притоках р. Плоска. Глибина виробок у середині 
ХХ ст. (за картографічними даними) становила 2,5–21,5 м, площа – 0,2–3,0 га. Згодом площа 
трьох найбільших кар’єрів зросла до 10–30 га. У 2016 р. максимальні висоти уступів колишніх 
кар’єрів становлять лише 12 м. Переважні форми контуру на початкових стадіях експлуатації 
були округла чи овальна; діаметр, довжина уступу чи більшої осі становили 70–250 м.  
За винятком єдиного діючого кар’єра у мікрорайоні Північний, сировину з якого використовують 
для потреб вертикального планування, решта 16 не експлуатують з кінця 1980-х років щонайпіз-
ніше. Детальні польові дослідження морфології і сучасних процесів, проведено у десяти лесових 
кар’єрах із 17, свідчать про значне нівелювання морфологічних особливостей навамперед у тих 
кар’єрах, які були віддані під індивідуальну забудову (сім з десяти). Терасовані ділянки і підпірні 
стінки є у чотирьох кар’єрах, а ділянки з деревними насадженнями, а також виположені –  
у дев’яти. Тільки ті, які використовують під відкриті спортивні споруди і – рідше – які  
є частиною промислових зон, мають чітко виражені, хоча все ж змінені виположенням уступи. 
Однак для менш модифікованих кар’єрних форм у лесах характерний розвиток зсувних процесів 
на схилах заввишки 5 м і більше. Тіла зсувів виявлені у п’яти кар’єрах, їхній вік на час 
спостережень – від кількох десятків років до кількох днів, довжина – від кількох до сотні метрів. 
Зсуви розвиваються переважно на схилах південної експозиції. У шести колишніх кар’єрах 
також зафіксоване повільне сповзання поверхневих відкладів (крип), про яке свідчать характерно 
вигнуті стовбури дерев. 

Ключові слова: лесовий кар’єр, антропогенний рельєф, морфологія рельєфу, геоморфологічні 
процеси, зсуви, м. Хмельницький. 

 
Для Подільської височини, на якій розташоване місто Хмельницький, характерне не 

лише поширення лесового покриву, а й усебічне його вивчення [22]. Леси є будівель-
ною сировиною, і в ході їхньої розробки утворюються від’ємні й додатні антропогенні 
форми рельєфу, які – на відміну від особливостей самих відкладів – зрідка стають 
об’єктами наукових досліджень, що ми аналізували у [9, 10]. Хоча загалом гірничо-
промисловий рельєф уже близько сотні років належить до об’єктів геоморфологічних 
досліджень [8, 21, 23, 24], а все, що пов’язане з ним, є однією з підстав для виокрем-
лення антропоцену [20]. Ситуація з вивченням кар’єрів Подільської височини така:  
з 1970-х і до сьогодні перевагу надають кар’єрам у скельних породах [1–3], тоді як 
засвідчили наші дослідження лесових кар’єрів ХІХ ст. у Хмельницькому, після 

_____________________ 
© Колтун О., 2016 



Лесові кар’єри ХХ ст. у Хмельницькому …                                                                                   209 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50 

 
закінчення експлуатації і навіть після рекультивації в них розвиваються процеси, 
насамперед, зсуви, через що вони заслуговують на значно більшу увагу [10]. 

Леси на території Хмельницького інтенсивно видобували як цегельно-черепичну 
сировину з другої половини ХІХ ст. і до 1990-х років. Утворені в підсумку антропоген-
ні форми (чаші кар’єрів з крутими чи прямовисними бортами, каскади уступів, горби 
відвалів тощо) зазнавали спрямованих змін унаслідок рекультивації чи опосередкова-
них змін унаслідок дії головно зсувних процесів, а також були забудовані чи викорис-
тані з іншою метою. 

Питання про те, як змінилися лесові кар’єри ХХ ст., яка роль природних геоморфо-
логічних процесів у їхній модифікації, ще не знайшли належного наукового висвітлен-
ня, тому першочергова наша мета – визначити сучасні морфологічні та морфодина-
мічні особливості лесових кар’єрів ХХ ст. на прикладі кар’єрів у Хмельницькому. 

Головний метод дослідження – морфологічний аналіз, який полягав у виявленні 
початкових форм лесових кар’єрів, їхньої приуроченості до тих чи інших елементів 
рельєфу, модифікації форми контурів та уступів на наступних етапах експлуатації, 
видів рекультивації та загосподарювання. Увага була зосереджена на такому морфо-
метричному показнику, як глибина виробок (водночас це й висота уступів), та морфо-
графічних показниках – формі в плані (округла, овальна, прямокутна, лінійна включно 
з прямолінійними і зигзагоподібними, комбінована) та замкнутості контуру (замкнути-
ми вважають контури тих кар’єрів, доступ до днища яких був лише по шляхах транс-
портування видобутої сировини; інші – незамкнуті). 

Для характеристики сучасної морфології кар’єрів використано такі показники, як 
наявність виположення уступів з прямовисного вигляду до меншої крутості (від 
кількох градусів для невисоких уступів до 20–30º) і терасування. Для характеристики 
сучасного загосподарювання застосовано такі різновиди використання території: під 
парки і зелені насадження, під індивідуальну малоповерхову забудову, під багатопо-
верхову житлову забудову, під промислову забудову і транспортні потреби (штучні 
поверхні доріг, автобусних, тролейбусних парків тощо), під гаражні масиви, під 
спортивні споруди. 

Інтенсивність сучасних рельєфотвірних процесів визначали на підставі наявності 
форм рельєфу, утворених унаслідок їхньої дії (тіл зсувів, наприклад), чи біоіндикато-
рів (вигнуті стовбури дерев – “п’яний” ліс). 

Також використано геологічні та картографічні методи, зокрема, аналізи геологіч-
них розрізів та топографічних карт і планів різного часу. 

Основою дослідження стали дані, отримані за допомогою польових спостережень 
2016 р., а також дані давніших досліджень у 1996–2002, 2014–2015 рр. Для виявлення  
і локалізації об’єктів у різні періоди використано топографічні карти і плани міста: 
топографічні карти масштабу 1:25 000, рекогносцировані в 1951 р. [14], фрагменти 
топографічної карти масштабу 1:10 000 з Генлану міста 1963 р. [16], плани міста 
Хмельницького 1993 р. масштабу 1:17 000 [17] і 2000 р. масштабу 1:18 000 [18], 
космознімки 2007–2014 рр. з ресурсу Google Earth. Метод виявлення відкритих 
виробок за топографічними картами і планами добре зарекомендував себе для міських 
територій, зокрема, для Львова [5], також у нашому попередньому дослідженні лесових 
кар’єрів ХІХ ст. у Хмельницькому [9]. 

Для виявлення геологічних особливостей території використано фондові матеріали 
організацій Хмельницькийбудрозвідування та Житомирбудрозвідування, а для 
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характеристики деяких зсувів – дані Подільської гідрогеологічної партії (ПГП) та 
інтерв’ю очевидців. 

Зазначимо, що у дослідженні не розглядали питання відведення земель, належності 
кар’єрів тим чи іншим підприємствам, обсягів видобутої сировини тощо, оскільки 
з’ясування цього – предмет промислової історії краю. Пошук таких даних ускладнений 
ще й тим, що статистичні документи ХХ ст. про баланс міських земель містять мало 
даних про кількість і розміри кар’єрів будівельної сировини. Наприклад, відомо, що на 
01.01.1939 р. у Проскурові вели розробку цегельно-черепичної сировини у Гречансь-
кому і Дубівському родовищах [19, с. 3] (кар’єри тут діяли ще у ХІХ ст., і ми їх уже 
характеризували у [9, 10]). У генеральних планах Хмельницького 1963 [16]  
і 1981 рр. [15] таких даних теж обмаль; у другому зазначено, що станом на 01.01.1980 
на території міста було на балансі запасів п’ять родовищ цегельно-черепичної сирови-
ни. У балансі територій 1994 р. окремо виділено лише торфорозробки [11]. Станом на 
01.01.2014 у Хмельницькому немає жодного експлуатованого родовища будівельної 
сировини чи торфу, на балансі перебуває два родовища цегельно-черепичної сирови-
ни (все те ж Дубівське і на захід – Дубівське 1), які не розробляють [7]. 

У підсумку на території Хмельницького (в адміністративних межах 2011 р.) виявле-
но 17 лесових кар’єрів. Їхнє розташування показане на рис. 1. У десяти з 17 кар’єрів 
проведено польові дослідження у квітні–червні 2016 р. 

 

 
 

Рис. 1. Розташування об’єктів дослідження (основа – із [18]).  
Див. пояснення в тексті. Примітка: № 13 позначає ареал 

Fig. 1. Location of objects. Explication is in text. Note: N 13 indicates the area 
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Перш ніж детально характеризувати кожен кар’єр, наведемо особливості геологіч-

ної будови тих частин міста, де були кар’єри, використовуючи дані [4]. На лівобережжі 
Південного Бугу (мікрорайони Північний, Заріччя, Лезневе), а також у Південно-
Західному мікрорайоні на межиріччі Плоскої і Самця та на правобережжі Плоскої 
потужність четвертинних еолово-делювіальних відкладів на вододілах зазвичай 
становить 10–15 м, на прилеглих ділянках схилів балок і річкових долин вони часом 
виклинюють повністю. Ці відклади представлені лесами і викопними ґрунтами (су-
глинками і супісками за гранулометричним складом). Нижче залягають неогенові 
сарматські глини, зрідка піски того ж віку (частіше бувають піщані лінзи і прошарки у 
глинах). Розріз неподалік уступу одного з кар’єрів зображено на рис. 2, а. 

Кар’єри на межиріччі Самця і Південного Бугу (мікрорайони Дубове, Ракове),  
а також кар’єри на берегах Самця, на його лівих притоках (південь Південно-Західного 
мікрорайону, Ружична, Ракове) розташовані на ділянках зі значно потужнішим лесовим 
покривом до 18 м і більше (див. рис. 2, б), який залягає на неогенових глинах, а також 
на алювії. Як свідчать багаторічні дані інженерно-геологічних вишукувань на межиріч-
чі Південного Бугу і Самця та на інших ділянках розташування кар’єрів [4, 6 та ін.], 
рівень ґрунтових вод знаходиться у відкладах лесово-ґрунтової серії на глибині 
від 3,5 до 20 м і глибше, найчастіше 7–11 м. Такі гідрогеологічні особливості теж 
сприяли влашуванню відкритих виробок. 

У сучасному Хмельницькому відкритий видобуток корисних копалин проводять 
для потреб вертикального планування, наприклад, на перехресті вулиць Кармалюка  
і Панаса Мирного у мікрорайоні Північний (17 на рис. 1). Тут вибрали на невеликій 
площі покривні лесоподібні суглинки і супіски на початку освоєння цього мікрорайону 
близько 30 років тому, тривалий час уступ був закинутим і частково задернованим.  
У 2010 р. почалася нова хвиля забудови Північного, і тепер сировина потрібна для 
підсипання заболочених днищ балок і терасування зсувонебезпечних схилів. Станом на 
червень 2016 р. висота стінок досягає 8 м, контури, які колись були прямолінійними, 
нині мають складну зигзагоподібну форму. 

Швидше за все, для таких самих потреб – вертикального планування – була біль-
шість кар’єрів у Південно-Західному мікрорайоні, який наприкінці 1950–на початку 
1960-х років став головним майданчиком розвитку міста. На вододілі Плоскої і Самця, 
а також на схилах численних балок на південь від вулиць Тернопільської і Львівське 
шосе постала велика промислова зона. Однак найдавніші кар’єри в цьому мікрорайоні 
були на північ від дорожнього круга на Львівському шосе і від заводу “Катіон”, ще 
один також на Львівському шосе, проте на схід від попереднього, між сучасними 
вулицями Молодіжна і Хотовицького (кар’єри 1 і 2 на рис. 1). Ці кар’єри на топокартах 
з рекогносцируванням у 1950-х роках мали схожі морфометричні риси: частково 
замкнуті округлі контури, максимальна ширина – 100–120 м, висота бортів – 4,5 і 5,0 м, 
відповідно. Згодом ділянка з першим кар’єром уже у ХХІ ст. була зайнята індивідуаль-
ною забудовою, а з другим ще у 1960-х перепланована для розширеної вулиці  
і забудови на схилах. Морфологічні особливості кар’єрів наведено у табл. 1. 

Низка виїмок на топокартах того ж періоду позначена над р. Самець на захід від 
вул. Кам’янецької, там, де сучасні вулиці Нечая, Богуна, Гуцалюка, Чайкіної, Хра-
новського, Громової. Загалом ареал з виробкам мав тоді розміри 300 м з півночі на 
південь, 500 м зі сходу на захід (3 на рис. 1). Висота уступів була 2,5–8,1 м. Сировина 
йшла на цегельний завод поряд. Леси видобували на схилах балки – лівої притоки 
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Самця, верхів’я якої доходять до вул. Тернопільської, щоправда, сучасні схили 
повністю антропогенно модифіковані не тільки видобутком корисних копалин,  
а й терасуванням та виположуванням для забудови, у цьому випадку – індивідуальної, 
тому, на відміну від більшості інших розглянутих кар’єрів, цей ареал не має жодної 
позначки уступів на планах міста 1993 і 2000 рр. 

 

 
Рис. 2. Геологічні розрізи: 

Fig. 2. Geological cross-sections: 

 
а – Північно-Західний мікрорайон (межи-

річчя Плоскої і Самця), 150 м на північний 
схід від північного краю кар’єру № 6 [4, 
№ 1835]: 1 – ґрунт чорноземний, суглинок 
гумусований, Q4; 2 – суглинок лесоподібний, 
жовтувато-сірий, напівтвердий, з карбонат-
ними стяжіннями, непросідний; 3 – супісок 
лесоподібний, жовтувато-сірий, твердий,  
з карбонатними стяжіннями, непросідний;  
4 – суглинок лесоподібний, жовтувато-сірий, 
напівтвердий, з лінзами піску і слідами 
озалізнення, непросідний, вік відкладів 
горизонтів 2–4 – Q2-3; 5 – глина тверда, 
жовто-сіра до голубувато-сірої, з лінзами 
дрібного піску, N1s2; 

 
б – мікрорайон Ракове (межиріччя Самця 

і Південного Бугу), 230 м на південний схід 
від східного краю кар’єру № 17 [6]: 1 – ґрунт 
насипний, Q4; 2 – суглинок лесоподібний, 
сіро-жовтий, тугопластичний, непросідний;  
3 – похований ґрунт, суглинок жовто-корич-
невий до коричневого, тугопластичний, не-
просідний; 4 – суглинок лесоподібний, 
темно-жовтий, твердий, просідний; 5 – су-
глинок лесоподібний, світло-жовтий, твер-
дий, просідний; 6 – суглинок лесоподібний, 
світло-жовтий, напівтвердий, непросідний, 
вік відкладів горизонтів 2–6 – Q2(?)-3. 

 
Ще один кар’єр на лівому березі Самця був 800 м на захід від попереднього, між 

сучасними вул. Космічною і пров. Зоряним (4 на рис. 1). Показаний на планах містах 
уже після завершення експлуатації, а на раніших топокартах його ще немає, тобто 
розробляли в 1960–1980-х роках. Мав розміри приблизно 250×100 м, контур прямокут-
ний. Уже у 2010-х роках його почали активно освоювати під індивідуальну забудову, 
унаслідок чого кар’єр зазнав підсипання, виположування і терасування. Як і поперед-
ній ареал, розташований на березі спорудженого на початку 1990-х років веслувально-
го каналу, тому нижній уступ заввишки до 5 м укріплений від зсувів деревними 
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насадженнями, місцями контрбанкетами. Однак зсуви тут усе ж розвиваються, про що 
станом на травень 2016 р. свідчать характерно вигнуті стовбури дерев і тіла невеликих 
зсувів завдовжки до 15 м і завширшки 2 м. 

Таблиця 1 
Морфологічні особливості кар’єрів 

The morphological features of quarries 
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1 Південно-Західний мікрорайон. 
Верхів’я балки – пр. Плоскої Овальна  4,5 100 0,5 

2 Правий берег Плоскої Округла  5,0 120 0,7 

3 Балка – л. Самця, лівий берег 
Самця Комбінована  8,1 500 

(ареал) 10 

4 Лівий берег Самця Прямокутна  - 250 2 
5 Верхів’я балки – л. Самця лінійна  - 375 3 

6 
Вододіл між балками, на яких 
кар’єри № 3 і № 5, схили балки, 
що нижче мала кар’єри № 3 

Комбінована + * 5,1 100, 
700** 

1 
30** 

7 Ружична. Правий схил балки – 
пр. Самця 

? (Змінена 
зсувом)  - 100 1 

8 Ружична. Лівий схил тієї ж 
балки, що і № 7 Прямокутна  - 200 1 

9 Ружична. Вододіл Самця і 
Вовка Округла + 21,5 200 2 

10 Ружична. Правий схил балки – 
пр. Самця Округла  21,5 200 3 

11 Ружична. Верхів’я балки – 
пр. Самця Овальна  - 50 0,2 

12 Там само Прямокутна  - 100 0,4 

13 Дубове. Схили балок на 
правому березі Південного Бугу ?  4,5 100– 

250** ? 

14 Ракове. Правий берег Самця, 
балка – його пр. Комбінована + ** 3,7 200, 

1 км** 
0,2 

15** 

15 Лезневе. Верхів’я і лівий схил 
балки – л. Південного Бугу Округла  8,0 125 0,8 

16 Лезневе. Правий схил балки – 
л. Південного Бугу Овальна  4,7 100 1 

17 Північний мікрорайон. Лівий 
схил балки – л. Південного Бугу Лінійна  - 200 2 

 

*Оцінка за топографічними картами з рекогносцируванням у 1950–1960-х роках. 
** Оцінка за планами міста [17, 18] і результатами польових спостережень. 
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Далі 230 м на захід від західного борту цього кар’єру є гирло великої балки – лівої 

притоки Самця, верхів’я якої доходить до території колишнього заводу “Катіон”. Саме 
там був наступний кар’єр (5 на рис. 1), який сьогодні зайнятий гаражним масивом, а на 
плані 1993 р. довжина уступу на той час уже відпрацьованого кар’єру досягала 375 м, 
забудови ще не було. 

Першим осередком видобутку лесів на вул. Тернопільській (6а на рис. 1) стала 
територія сучасного автопарку за 150 м на південний схід від перехрестя з вул. Моло-
діжною. Тоді чаша кар’єру була розташована у верхів’ї тієї самої балки, у якій нижче 
були кар’єри 3. Мала замкнутий контур близької до округлої форми, глибину 5,1 м, 
максимальну ширину близько 100 м. Як бачимо з планів міста кінця ХХ ст., кар’єр 
розширився на захід щонайменше на 300 м (через вододіл між балками вийшов на 
лівий схил сусідньої балки із кар’єром 5 вище по течії, 6б), на схід до кар’єрів 3 (6в) 
теж приблизно на 300 м і на південь на Самця на 200–400 м. 

Однак попри значні розміри (площа розроблюваної території орієнтовно була  
25–30 га), цей кар’єр не мав такої тривалої історії експлуатації, як наприклад, сумірний 
з ним кар’єр ХІХ–ХХ ст. при цегельному заводі, про який ми писали у [9], його почали 
рекультивувати та активно забудовувати з кінця 1960-х років для промислових і транс-
портних потреб. Наприклад, тут є автобусний і тролейбусний парки, а також гаражні 
масиви. Уступи заввишки 3–5 м здебільшого укріплені підпірними стінками, на заході  
і сході ще є фрагменти з прямовисними чи виположеними схилами і деревною 
рослинністю, навіть з відслоненнями, однак не природних, а антропогенних відкладів 
на рекультивованих схилах. Відслонення з’являються внаслідок зсувних і ерозійних 
процесів, а неоднорідний склад порід видно в разі вертикального планування на тих 
ділянках кар’єру, які недавно віддали під індивідуальну забудову.  

Станом на квітень 2016 р. нові будинки на західних ділянках кар’єру (6б) стоять 
також на насипах заввишки 6 м. Вище цих насипів уступ переважно задернований, має 
висоту 3–5 м та зигзагоподібний контур у плані. Ще далі на захід незабудована 
територія на лівому схилі балки теж змінена діяльністю людини внаслідок рекультива-
ції та сучасного вертикального планування, крім того, тут виходять на поверхню 
джерела, які маркують поверхню неогенових глин. Глини подекуди теж виходять на 
денну поверхню. Це не типово для цих геоморфологічних та геологічних умов межи-
річчя Плоскої і Самця. Загалом у межах міста близьке залягання глин до денної 
поверхні, коли зверху вони перекриті лише сучасним ґрунтом, а плейстоценових 
відкладів нема, властиве хіба окремим ділянкам на лівому березі Південного Бугу. 

Нижче від джерела на розглянутому схилі з незрозумілою метою спорудили неве-
лику водойму. На правому схилі цієї ж балки розвиваються численні опливини і зага-
лом поверхня крутого схилу слабко погорбована. 

Як уже зазначено, найдавніша частина кар’єру зайнята автопарком і гаражним ма-
сивом, тоді як ділянки далі на схід і південний схід (6в) мають менший ступінь 
вертикального перепланування території, тут видно дві чаші з уступами, розділені 
насипом дороги. Днище частково забудоване і має штучне покриття, уступи заросли 
деревами і чагарниками. Однак тут, як і на заході, крізь асфальт пробиваються джере-
ла (з рівня будівлі автосервісу за адресою Тернопільська, 13/1) і формують невеликий 
струмок. Західна чаша має крутий, хоча і виположений до 30º уступ заввишки 3–6 м, 
тоді як східна – терасований: верхій рівень має 3-метровий уступ, далі полога площад-
ка завширшки кілька метрів і нижній уступ заввишки 5 м. 
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Унаслідок аварії взимку 1997 р. водонапірної башти, яка розміщена на уступі,  

у перезволожених насипних ґрунтах рекультивованого схилу розвинувся зсув (рис. 3). 
Він у нижній частині зруйнував бетонну огорожу та підпірну стінку. За наступні 
19 років на цій ділянці схил знову виположено, тіло зсуву частково залишилося на 
місці й нині має висоту 1,5 м і ширину внизу близько 10 м. Молоді дерева мають 
вигнуті стовбури, тобто зсувний процес триває. 

 

 а    б 
 

Рис. 3. Зсув у кар’єрі 6: а – після початкового часткового засипання  
станом на 01.05.1997, б – станом на 08.04.2016 р. 

Fig. 3. The landslide in quarryN 6: a – after the initial partial backfilling  
as of 01.05.1997, b – as of 08.04.2016 

 
У Ружичній у ХХ ст. діяло щонайменше шість лесових кар’єрів. Кар’єр 7 на право-

му схилі балки – правої притоки Самця, між вулицями Нагірною і Кам’янецькою, 
змінений зсувом 1977 р., який мав розміри 100×55 м, середня висота стінки відриву 
становила 4 м, а потужність зсувних відкладів – 5 м [12]. Тому власне уступи кар’єру 
нівельовані, на 2016 р. є лише верхня частина стінки відриву. Те, що тут був саме 
кар’єр, підтвердили місцеві мешканці. Схил засаджений деревами, багато з них мають 
вигнуті стовбури, створюючи характерний для зсувних ділянок “п’яний” ліс. Також на 
рекультивованій поверхні великого зсуву розвиваються невеликі, з тілами по кілька 
метрів завдовжки. Форму та морфометричні параметри цього кар’єру відтворити нині 
неможливо. 

Інший і, швидше за все, давніший кар’єр 8, який за свідченнями місцевих мешкан-
ців, розробляли до війни, був на лівому схилі тієї ж балки по провулку Серпанковому. 
Нижня частина схилу, прилегла за заплави струмка, забудована, вище йде дорога  
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з проявами зсувних процесів на уступах: за даними ПГП, тут був зсув 2011 і повторно 
2014 р. Розмір зсувного тіла краплеподібної форми становив 15×15 м, висота стінки 
відриву була 1 м, а потужність зсувних відкладів – 1,5 м [13]. 

Над дорогою розташувалося днище кар’єра завширшки до 70 м, зайняте городом  
і кількома будівлями. Уступ має зигзагоподібну форму, завдовжки 200 м, заввишки 4–8 м,  
з численними проявами зсувних процесів, хоча задернований та засаджений деревами. 

Кар’єр 9 по вул. Нагірній був найглибшим з усіх кар’єрів ХІХ і ХХ ст. у межах 
сучасної території Хмельницького – 21,5 м. Кар’єр замкнутої форми, максимальна 
ширина досягала 200 м. Його експлуатували до 1980-х років, вибираючи лесоподібні 
суглинки і супіски, а після того рекультивували під стадіон (рис. 4). Зараз висота 
бортів – 6–12 м. Зі сходу, півдня і заходу зробили контрбанкет заввишки 3–6 м під 
трибуну. Однак ці заходи не завадили розвиткові зсувних процесів на бортах, особливо 
на найвищому, північному. Станом на квітень 2016 р. тут чітко виокремлені два тіла 
зсувів завдовжки до 20 м, порослі “п’яним” 10–15-річним лісом. На північному заході 
стадіону місцеві мешканці беруть сировину для своїх потреб, чим також провокують 
зсуви. Тут є відслонення завдовжки 7 м. На західній трибуні невеликі підкопи вже 
спровокували поверхневі зсуви зі стінками відриву 1,5–3,0 м завдовжки. 

 

 
 

Рис. 4. Стадіон у кар’єрі 9, Ружична (квітень 2016) 
Fig. 4. Stadion in quarry N 9, Ruzhychna district (April 2016) 

 
Великий кар’єр, схожий за морфологічними показниками на попередній, навіть 

максимальна глибина така ж – 21,5 м на 1951 р., був за 200 м на південь від межі 
Ружичної і від сучасної межі Хмельницького (10 на рис. 1). У ХХІ ст. рекультивований 
під ринок “Караван” і забудований торговельними павільйонами.  

За планом міста 1993 р., окрім згаданих кар’єрів, на сході Ружичної було ще два: 
один з округлими обрисами, діаметром близько 50 м, другий – з прямокутними, 
завдовжки близько 100 м (11, 12 на рис. 1). Меншого на плані 2000 р. уже не 
позначено. 

У мікрорайоні Дубове, крім великих промислових кар’єрів XIX ст. при цегельнях, 
про які ми писали у [9, 10], на топокартах і планах Хмельницького між вулицями 
Ватутіна, Красовського, Купріна, Козацькою виділені щонайменше п’ять уступів 
заввишки 2,0–4,5 м (13 на рис. 1), які могли належати невеликим кар’єрам, однак 
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вірогідних даних про це наразі не знайдено. Цю територію забудовували головно  
у 1960-х роках. 

Кар’єр 14 у Раковому розпочинався від сучасної вул. Чорновола і йшов уздовж 
правого берега р. Самець, згодом повернув у невелику балку (тепер вул. Щерби).  
На середину ХХ ст. цей кар’єр мав майже пряму лінію уступа, яка відповідала обрисам 
лінії берега річки. Довжина – близько 200 м, глибина – 3,7 м. На час завершення 
експлуатації наприкінці 1960–на початку 1970-х років довжина уступу мала понад 
1 км, а перевищення бортів над днищем досягло 12 м. Східна частина кар’єру мала вже 
замкнуту форму, що дало змогу рекультивувати територію під мотодром зі складним 
горбистим рельєфом. Решта схилів виположена, хоча їхня крутість станом на час 
досліджень у квітні 2016 р. значна – близько 20º, місцями більша. У давнішій частині 
на схилах заввишки 3–6 м угорі є прямовисні ділянки (висота – до 1 м) без рослинного 
покриву. Вище брівки кар’єру територія переважно зайнята промисловою забудовою, 
лише на заході – житловою багатоповерховою. 

На схилах активно розвиваються зсувні та ерозійні процеси. Про повільне зміщення 
матеріалу в найдавнішій частині свідчать похилені стовбури дерев. Ближче до мото-
дрому прояви зсувів інтенсивніші та різноманітніші: є сліди свіжих і давніх малих 
зсувів, на одній ділянці – нещодавнє підсипання схилу на всю довжину. Супутній 
процес – ерозія з утворенням промивин завглибшки до 50 см. 

Кар’єр у Лезневому (15 на рис. 1) первинно був розташований на лівому схилі неве-
ликої балки – лівої притоки Південного Бугу, на кінець 1950-х років мав розміри 
приблизно 125×50 м, а також округлу частково замкнуту форму контуру. Висота бортів 
кар’єру досягала 8 м. Станом на травень 2016 р. на території цього кар’єру є насип 
заввишки понад 10 м, верхів’я забудовані, нижня частина зі слабко погорбованим 
рельєфом задернована і засаджена деревною рослинністю. Загалом усе належить до 
промислової зони. 

Далі на схід аж до межі міста (загальна довжина ділянки – близько 1 км) у зоні 
промислової забудови тягнеться каскад уступів паралельно до вододілу, по якому 
прокладене Вінницьке шосе. Ширина зміненої ділянки досягає 250 м, абсолютні 
висоти – 287–310 м. Уступ на території колишньої Сільгосптехніки досягає 6 м і має 
відслонення корінних порід, на інших ділянках створено у середньому по три уступи 
заввишки 3–4 м з підпірними стінками. Значні площі зайняті штучними поверхнями. 
Наразі немає даних, щоби стверджувати, що тут було продовження розглянутого вище 
кар’єру 15, а не тільки вертикальне планування території. 

Ще один кар’єр був на північному сході Лезневого на вул. Пасічній (16 на рис. 1): 
як і багато інших невеликих (принаймні, на початках) лесових кар’єрів Хмельницького 
1950-х років, він мав округлу форму контуру, діаметр близько –100 м, глибину – 4,7 м. 
Розташований у верхів’ї балки – лівої притоки Південного Бугу. На плані міста 2000 р. 
контури ще позначені, однак станом на 2016 р. територія вже під індивідуальною 
забудовою. 

Отже, розташування кар’єрів щодо річкових долин – найбільших містобудівельних 
елементів (і водночас форм рельєфу) у Хмельницькому – таке: усі розглянуті лесові 
кар’єри, як і місто в сучасних межах, є в басейні Південного Бугу. Однак безпосередньо 
на берегах ріки чи на її невеликих притоках-балках кар’єрів усього чотири (13 у Ду-
бовому, на правобережжі, на лівобережжі 15, 16 у Лезневому та 17 у Північному). На 
правому березі Плоскої та на її правобережних притоках-балках – два (1, 2). Лише один 
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кар’єр у Ружичній – 9 – був на вододілі між двома правими притоками Південного Бугу 
Самцем і Вовком. Решта десять – на берегах Самця та на його численних притоках-
балках: чотири на лівобережжі (3–6) і шість на правобережжі (7, 8, 10–12, 14). Таке 
переважне розташування на берегах Самця і його балках-притоках було властиве  
і кар’єрам ХІХ ст. [1]. 

Щонайменше шість кар’єрів початково йшли від брівки балки, тобто були розташо-
вані у верхній частині балкових схилів (1, 5, 7, 8, 15, 16). У ще чотирьох (2, частко-
во 3, 14, 17) видобуток сировини відбувався на всю довжину схилу: від заплави річки 
чи днища балки до брівки.  

Що стосується такого показника, як глибина кар’єрів, то для семи (4, 5, 7, 8, 11, 12, 17) 
неможливо визначити точну глибину на підставі даних великомасштабних топокарт 
середини ХХ ст., оскільки два з них (ружичнянські 7 і 8) на той уже не експлуатували, 
а решту п’ять почали розробляти пізніше. Для 13 визначено лише висоту тогочасних 
уступів, однак які з них були пов’язані з кар’єрами, – невідомо, через це неможливо 
з’ясувати і його початкову форму контуру. Для решти десяти глибина коливалася  
від 3,7 (14 у Раковому) до 21,5 м (9, 10 у Ружичній). Однак через півстоліття кар’єри  
з максимальною глибиною були рекультивовані підсипанням днища, терасуванням 
схилів, і максимальна висота колишньої брівки становить 12 м. Така ж максимальна ви-
сота збереглася в окремих частинах мотодрому в кар’єрі 14. Порівняно з 1950–1960-ми 
роками для решти кар’єрів характерні такі ж тенденції: поглиблення тих, які були 
завглибшки до 10 м з подальшим виположуванням і терасуванням схилів. 

Щодо форми у плані й замкнутості контуру, то для двох кар’єрів (7, 13) їх не вдалося 
встановити. Решта 15 були такої: 1) округлої чи овальної форми – сім (1, 2, 9–11, 15, 16); 
2) прямокутної форми – три (4, 8, 12); 3) комбінованої форми – три (3, 6, 14); 4) ліній-
ні – два (5, 17). Замкнутий контур мали три кар’єри: дев’ятий – упродовж всього 
періоду експлуатації, шостий – на початковій стадії, чотирнадцятий – на завершальній. 

Цікаво, що найбільші за площею кар’єри (6, 9, 10, 14) згодом по-різному змінювали 
форму в плані: ружичнянські 9 і 10 розширили контури, 6 у Південно-Західному 
мікрорайоні з початкового округлого перетворився на каскад зигзагоподібних і прямих 
уступів, а 14 у Раковому, навпаки, у найновішій частині набув округлої форми із 
замкнутим контуром. 

З огляду на швидку рекультивацію порушених кар’єрами земель у Хмельницькому, 
коли давніша частина вже забудована, а новіша ще в процесі експлуатації, а також 
враховуючи брак архівних матеріалів про економічні показники видобутку, оцінка 
розмірів лесових кар’єрів ґрунтується на картографічному матеріалі й результатах 
польових досліджень (див. табл. 1). Довжина по найбільшій осі чи діаметр коливалися 
в межах 50–200 м на початкових стадіях і досягнули понад 1 км на завершальній для 
кар’єра 14 у Раковому. Площа лесових кар’єрів у ХХ ст. становила 0,2–3,0 га, для трьох 
найбільших кар’єрів (3, 6, 14) зросла наприкінці експлуатації до 10–30 га. Сумарна 
площа поверхні, перетвореної видобутком цегельно-черепичної сировини у ХХ ст., 
становить близько 73 га. Це 0,8 % від загальної площі міста станом на 1996 р. 

Детальні дослідження загосподарювання, морфології та сучасних процесів проведе-
ні у квітні–червні 2016 р. у десяти кар’єрах (3, 4, 6–9, 13–15, 17), їхні результати 
відображені у табл. 2, 3. 

Отже, найтиповішими рисами розглянутих кар’єрів є виположення високих уступів 
та деревні насадження (дев’ять з десяти), також наявність індивідуальної забудо-
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ви (сім), промислової та транспортної забудови (п’ять). У половині кар’єрів є відсло-
нення з виходами природних чи антропогенних відкладів. Зазначимо, що у решти семи, 
які вивчали менш детально, теж є стінки з відслоненнями, наприклад, у кар’єрі 5. 

 
Таблиця 2 

Освоєння території кар’єрів (за результатами польових досліджень 2016 р.) 
The development of quarries territory (based on field research in 2016) 
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3 +   +  + + + +  
4 +    + + + + +  
6 + + + +  + + + + + 
7      + +    
8 +     + +    
9 +    + + +   + 
13 + +  + + + +    
14 + +  + + + +   + 
15    +  + + + + + 
17          + 

 

Таблиця 3 
Прояви й ознаки зсувних процесів 

Manifestations and features of landslides 
 

Номер 
кар’єру 

Наявність тіл зсуву  
різного віку “П’яний” ліс Експозиція  

зсувних схилів 
3    
4  + Пд 
6 + + Пд 
7 + + Пн 
8 + + Пд 
9 + + Пд, Сх 
13    
14 + + Зх, ПдЗх 
15    
17    

 
Типовим процесом є зсуви, зокрема, у п’яти кар’єрах є тіла зсувів різного розміру 

(від 1–2 до 100 м). Серед експозицій зсувних схилів домінує південна, що було власти-
ве і кар’єрам ХІХ ст., як і приуроченість ділянок з тілами зсувів до уступів заввишки 
понад 5 м. 
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Загалом отримані результати дають змогу стверджувати про швидке нівелювання  

у Хмельницькому морфологічних особливостей лесових кар’єрів ХХ ст., особливо тих 
із них, які були віддані під індивідуальну забудову. Тільки кар’єри, які використовують 
під відкриті спортивні споруди і – менше – залишаються частиною промислових зон, 
мають збережені, хоча все ж змінені виположенням уступи. Однак для менш модифіко-
ваних кар’єрних форм у лесах характерний інтенсивніший розвиток зсувних процесів. 
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In contrast to the scrutiny to loess as deposits on one side and to open mines of minerals in rocks on 

the other side, loess quarries as landforms and as arena of contemporary human caused geomophologic 
processes became the object of study just recently. The article discusses features of 17 loess quarries in 
the Khmelnytskyi city area. They developed brick-tile raw materials in the twentieth century.  
Ten quarries locate on the banks of the Samets River and on its tributaries. Seven of them locate on the 
left bank of the Southern Bug River and on the banks and tributaries of Ploska River. The general 
morphological analysis, the revising of the XXth century topographic maps and the city plans,  
the geotechnical data analysis are the main methods, presented in research. Khmelnytskyi city territory 
is a set of Podolian Upland in east part, shaped in two bedrock layers of Upper Cretaceous (limestone) 
and Lower Neogene (clay), covered by Quaternary deposits and sediments, including loess-soils-series. 
The thickness of last reaches up to 30 m. Analysis of the geotechnical engineering data within high-
thickness loess-soil-series areas shows that the groundwater level location is from 3,5 to 20 m and 
deeper, most often is 7–11 m. These geological and hydrogeological features became the reason to the 
placement of loess open pits here. The depth of excavation in the mid-twentieth century was  
2,5–21,5 m, area of 0,2–3,0 hectares. Subsequently, the area of three largest quarries increased  
to 10–30 hectares. In 2016 the highest height of ledges of former quarries is only 12 m. The dominant 
forms of initial stage contour were partially closed circular or oval; diameter (as well as the length of big 
axis or ledge) was 70–250 m. Except one working quarry at Pivnichnyi district the remaining 16 are 
closed since 1990 at the latest. The field research of ten quarries in April–June 2016 results in a leveling 
of morphological features, especially into low-rise buildings areas (seven out of ten). Terraces and 
benches or retaining walls are typical slope modification in four quarries (partly), flattering and slope 
stabilization using vegetation (trees) occur in nine quarries (also partly). Only those that use the territory 
for outdoor sports facilities and to a lesser extent – industrial zones have clearly expressed but still 
changed ledges. But less modified quarries have the landslides on the slopes of the height of 5 m and 
more, mainly south-faced. The types of landslides include earthflow, rotational and transitional 
landslides, spreads (rare) and one case of the anthropogenic debris flow in 1997 (caused by leakage and 
seepage of water from the water tower on the ridge of former quarry scarp, accompanied by other 
landslides types). In five quarries relatively old (20–40 years) and recent (up to week) landslides are 
detected, the biggest body has length of about 100 m. Slow earthflow was indicated by curved tree 
trunks in six quarries. The results of study of loess quarries of the twentieth century are similar to the 
earlier made findings about the morphology of loess quarries of the nineteenth century in Khmelnytskyi 
and geomorphological processes occurred on them. 

Key words: loess quarry, artificial terrain, terrain morphology, landslides, geomorphological 
processes, Khmelnytskyi City. 


