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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

ПРИРОДООХОРОННОГО, ОЗДОРОВЧОГО, РЕКРЕАЦІЙНОГО 

ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Петро Войтків, Роман Гурський 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Львів, Україна 

 

На території новоствореного Червоноградського району 

спостерігається інтенсивне землекористування, якому сприяють 

природні умови та вигідне економіко-географічне розташування.  

Червоноградський район розташований на північному заході 

Львівської області. Адміністративний центр – місто Червоноград. 

Утворений 17 липня 2020 року в рамках адміністративно-

територіальної реформи [5].  

До складу району увійшли території: Радехівського, 

Сокальського, частини Кам’янка-Бузького (Добротвірська селищна 

громада) та Жовківського районів (північно-східні території: 

Купичвільська та Боянецька сільські ради увійшли в 

Великомостівську міську громаду), місто обласного значення 

Червоноград, а також місто Соснівка та селище Гірник, що 
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знаходились в підпорядкуванні Червоноградської міської ради [7]. 

Червоноградський район межує на півночі з Волинською 

областю (Володимир-Волинським та Луцьким районами), на 

південному-сході із Золочівським районом, на півдні і південному-

заході – з Львівським районом Львівської області. На заході район 

межує з Люблінським воєводством республіки Польща. 

Згідно природно-сільськогосподарського районування, південь 

території району відноситься до зони Полісся, Західно-Поліської 

провінції, Мало-Поліського округу, а північ – до зони Лісостепу, 

Західно-лісостепової провінції, Рівненсько-Луцького округу. В межах 

району виділяють такі природно-сільськогосподарські райони: 

Сокальський (північ), Радехівський (центр і північний-схід) та 

Кам’янка-Бузький (південний-захід та південь) [3]. 

Площа Червоноградського району складає 299 703,3 га, серед 

яких на сільськогосподарські землі припадає 193 319,97 га (64,5 %), 

ліси та інші лісовкриті землі займають 76 249,94 га (25,44 %), 

забудовані землі – 15 190,03 га (5,01 %), водно-болотні ресурси – 

9 325,43 га (3,11 %) та відкриті землі без рослинного покриву – 

1 073,42 га (1,14 %). 

Крім земель з інтенсивним землекористуванням, в районі 

знаходяться землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 

історико-культурного призначення. Саме аналіз структури цих земель 

є метою наших досліджень.  

Зокрема, землі природоохоронного призначення – це ділянки 

суші і водного простору з природними комплексами та об’єктами, що 

мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, 

рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду [2]. 

До них включають природні території та об’єкти (природні 

заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, 

регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні 

урочища), а також штучно створені об’єкти (ботанічні сади, 

дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-

паркового мистецтва) [2; 4]. 

Площа земель природоохоронного призначення складає 5 007,09 

га (табл. 1). Ці землі нерівномірно розподілені по території району і 

більше поширені в північній і центральній частині. Зокрема, на 

території Сокальської (2 917,1 га) та Радехівської (1 649,09 га) міських 
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громад. У всіх інших громадах ці показники є меншими, або взагалі 

відсутні (рис. 1, табл. 1).   

Найбільші площі земель природоохоронного призначення 

припадають на території Волицької (579,0 га), Тудорковицької 

(1 109,00 га), Тартаківської (477 га)), Хоробрівської (300 га) та 

Поторицької (418 га) (всі Сокальська міська громада), Дмитрівської 

(195,7 га), Немилівської (1 453,30 га) і Березівської (142,00 га) 

сільських рад. У всіх інших адміністративних утвореннях району ці 

землі мають менші площі, або взагалі відсутні (рис. 1, табл. 1). 

З метою збереження цінних високопродуктивних лісонасаджень, 

відтворення лісової фауни, в межах Червоноградського району 

виділено такі природоохоронні території та об`єкти [1; 6]:  

1. Загально-зоологічний заказник місцевого значення «Пукачів» 

(1 649 га) – Радехівське лісництво;  

2. Лісовий заказник загальнодержавного значення 

«Лопатинський» (109 га) – Лопатинське лісництво;  

3. Заповідне урочище «Грицеволя» (33 га) – Лопатинське 

лісництво; 

4. Заповідне урочище «Топорівське» (95,9 га) – Нивицьке 

лісництво; 

5. Борове – заповідне урочище місцевого значення (25 га);  

6. Борок – заповідне урочище місцевого значення (34 га); 

7. Великий Ліс – лісовий заказник місцевого значення. 

Розташований у межах Сокальської і Радехівської (частково) громад, 

на південний схід від міста Сокаль, біля села Комарів. Площа – 1469 

га. Перебуває у віданні Радехівського ДЛГ, Сокальське лісництво; 

8. Великомостівське заповідне урочище місцевого значення (27 

га); 

9. Волицький заказник – ботанічний заказник 

загальнодержавного значення (150 га); 

10. Двірцівський заказник – ботанічний заказник місцевого 

значення (63,9 га); 

11. Федорівка – ландшафтний заказник місцевого значення 

(1409 га). 

На території Червоноградського району незначні площі 

займають землі оздоровчого призначення (6,79 га), до яких відносять 

землі, що мають природні лікувальні властивості, які 

використовуються для профілактики захворювань і лікування людей. 
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Вони представлені тільки в межах території Сокальської міської 

громади у Поторицькій (3,19 га) сільській раді та міській раді Жвирки 

(3,60 га) (рис. 1).  

Аналіз земель рекреаційного призначення на території району 

показав, що вони займають всього 24,64 га. До них належать земельні 

ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених 

пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих 

трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, 

пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, інших аналогічних 

об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і 

спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації [2; 4].  

 
Рис. 1. Розподіл земель природоохоронного, рекреаційного, 

оздоровчого та історико-культурного призначення в 

Червоноградському районі 

Незначні площі таких земель представлені в межах Сокальської і 

Червоноградської міських громад. Зокрема, на територіях 

Межирічанської (9,48 га), Тудорковицької (3,25 га), Поторицької (3,01 

га) сільських рад та міської ради Сокаля (3 га) (рис. 1). 

Дещо більші площі займають землі історико-культурного 

призначення, до яких належать землі, на яких розташовані: історико-
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культурні заповідники, музеї-заповідники, меморіальні парки, могили, 

історичні або меморіальні садиби, будинки, споруди і пам’ятні місця, 

пов’язані з історичними подіями, площі, залишки стародавнього 

планування і забудови міст та інших населених пунктів, споруди 

цивільної, промислової [4].  

Табл. 1 

Землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 

історико-культурного призначення по територіальних громадах 

Червоноградського району [8] 

 

Площа земель історико-культурного призначення в межах 

району складає 45,02 га. Найбільші площі спостерігаємо на території 

міської громади Белза (36,52 га).  

Незначні площі знаходяться на території Радехівської та 

Лопатинської громади (Бишівської, Вузлівської, Дмитрівської, 

Завидченської, Корчинської, Кривецької, Миколаївської, 

Немилівської, Нивицької, Нововитківської, Оглядівської, Павлівської, 

Половецької, Середпільцівської, Сушнівської та Яструбичівської 

сільських рад, а також в селищної ради Лопатина) (рис. 1, табл. 1).  

Висновки. Червоноградський район є добре забезпеченим 

землями природоохоронного призначення, що позначається на 

Адміністративні 

утворення 
Землі природо-

охоронного 

призначення,  

га 

Землі 

оздоровчого 

призначення, 

га 

Землі 

рекреаційного 

призначення,  

га 

Землі 

історико-

культурного 

призначення,  

га 

Белзька міська 

громада 

150,00 – – 36,52 

Великомостівська  

міська громада 
52,00 – 2,20 – 

Сокальська міська 

громада 
2917,10 6,79 11,66 – 

Червоноградська  

міська громада 
1,00 – 10,48 – 

Радехівська міська 

громада 
1649,09 – – 6,56 

Лопатинська  

селищна громада 
237,90 – – 1,94 

Добротвірська  

селищна громада 
– – 0,30 – 

Червоноградський 

район 
5007,09 6,79 24,64 45,02 
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екологічному стані земельних ресурсів, у їх стійкості. Але їх розподіл 

є нерівномірним і в основному пов’язаний з ареалами поширення 

лісів.  

Землі оздоровчого і рекреаційного призначення також 

представлені по багатьох адміністративних утвореннях, однак їх 

площа є незначною. Дещо більшою є  площа земель історико-

культурного призначення, які також поширені фрагментарно.  
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