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ВСТУП
Розвиток господарського комплексу України
впродовж багатьох десятиліть відбувається в
умовах нарощування техногенного навантаження на
геологічне середовище, наслідком якого є подальше
збільшення кількості кризових явищ в екологічних
системах, у тому числі активізація небезпечних
екзогенних геологічних процесів (далі – ЕГП).
Залучення територій, уражених природними ЕГП,
у сферу господарської діяльності призводить до змін оточуючого середовища, які
супроводжуються техногенним посиленням природних ЕГП. У районах розвитку
небезпечних природних та техногенно-природних процесів проблема безпеки
життєдіяльності населення та функціонування численних господарських об‘єктів
є однією з основних соціально-екологічних проблем сучасності, зважаючи на
збитки‚ що завдаються цими процесами.
Роботи з узагальнення та аналізу матеріалів моніторингу ЕГП у межах території
України виконувались згідно з законодавчими та підзаконними актами України
(Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25
червня 1991 року, Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р., постанова
Кабінету Міністрів та Положення про державну систему моніторингу довкілля від
30 березня 1998 р. №391) з метою визначення сучасної закономірності розвитку
небезпечних ЕГП. Порядок проведення моніторингу ЕГП регламентується
Положенням про державний моніторинг екзогенних геологічних процесів, види
та просторові характеристики, активність прояву (УкрДГРІ, від 5 липня 2001 р.).
Сучасний
розвиток
небезпечних
ЕГП
насамперед
визначається
тектонічними, неотектонічними умовами території, особливостями геологічної
та геоморфологічної будови, гідрогеологічними, кліматичними, гідрологічними
та сейсмічними чинниками, а незбалансована та безсистемна господарська
діяльність на територіях розвитку природних ЕГП створює реальні передумови
для їх активізації.
У 2017 р. моніторингові спостереження та обстеження господарських об’єктів
у зоні розвитку ЕГП виконувались на обмежених площах у 20 адміністративних
областях, переважно в місцях найбільш активних проявів. У межах анексованої
АР Крим та в зоні проведення АТО (частина Донецької та Луганської областей)
спостереження за розвитком ЕГП не проводились.
Надзвичайно низький рівень фінансуванням робіт з моніторингу ЕГП
впродовж останніх років став основною причиною значного зменшення обсягів
польових робіт, скорочення кількості моніторингових ділянок та спостережень
на них і, як наслідок, зниженя рівня якості інформації. Недостатній комплекс
польових досліджень зумовлює відсутність даних для прогнозу розвитку ЕГП,
який можливий тільки при наявності безперервних просторово-часових рядів
активізації ЕГП за даними багаторічних спостережень.
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У щорічнику в стислому вигляді наводяться дані щодо поширення екзогенних
геологічних процесів на території України, їх активізації у межах адміністративних
областей за результатами моніторингу ЕГП, а також надається характеристика
метеорологічних умов та аналіз рівнів грунтових вод за 2017 р.
Для складання щорічника були використані матеріали інформаційних звітів
регіональних геологічних підприємств Державної служби геології та надр України
й дочірніх підприємств НАК «Надра України» за 2017 р. Узагальнення метеоданих
виконані фахівцями Українського Гідрометцентру.
Результати оцінки інженерно-геологічного стану територій є основою для
рекомендацій щодо мінімізації можливих наслідків від активізацій ЕГП та сприяють
підвищенню ефективності та оперативності прийняття управлінських рішень.
Наведені в щорічнику результати оцінки сучасного природно-техногенного
стану розвитку ЕГП визначають необхідність проведення невідкладних заходів
для досягнення рівноваги між техногенними та природними складовими системи
довкілля.
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1 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ ІСНУЮЧОЇ
СПОСТЕРЕЖНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ПОШИРЕННЯМ ТА
АКТИВІЗАЦІЄЮ ЕГП
Моніторинг ЕГП - це система спостережень, збирання, передавання,
зберігання та аналізу інформації щодо стану ЕГП, прогнозування їх змін.
Пріоритетними завданнями цієї системи є відведення кризових змін екологічного
стану довкілля, передбачення надзвичайних екологічних ситуацій та розробки
науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень щодо
подолання негативних впливів розвитку ЕГП.
Основою моніторингу ЕГП є спостережна мережа по вивченню режиму
екзогенних геологічних процесів та чинників, що їх обумовлюють (природні та
техногенні). Об’єктами моніторингу ЕГП є окремі їх прояви або групи проявів та
ділянки розвитку, які характеризуються однорідними умовами за літологічним
складом порід та режимом швидкоплинних чинників.
Роботи з вивчення поширення та активізації ЕГП виконують регіональні
геологічні підприємства Державної служби геології та надр України та дочірні
підприємства НАК «Надра України», узагальнення й аналіз отриманої інформації
виконує ДНВП «Геоінформ України». Кожне геологічне підприємство вивчає від
3 до 5 видів ЕГП, головним чином зсуви, абразію на морях і водоймищах, карст,
підтоплення та ерозійні процеси.
До числа основних задач, що має вирішувати система моніторингу ЕГП,
відносяться:
- регіональна оцінка ураженості території, оцінка сучасної активізації ЕГП,
оцінка загроз впливу ЕГП на безпеку населених пунктів і об’єктів економіки;
- облік проявів ЕГП для своєчасного обгрунтування, розробки та реалізації
засобів, що знижують негативний вплив на господарські об’єкти;
- систематичні спостереження за ЕГП, чинниками їх розвитку та тенденціями
змін активності;
- аналіз змін інженерно-геологічних умов, особливо в районах розташування
важливих об’єктів економіки, що відбуваються під впливом природних та
техногенних чинників;
- прогнозування розвитку ЕГП;
- надання органам державної влади достовірної інформації щодо ураженості
території ЕГП, існуючої та прогнозної їх активізації, в тому числі щодо
катастрофічних проявів небезпечних процесів.
Приорітетом системи моніторингу є систематичність спостережень за станом
довкілля. Територіальне охоплення, глибина вивчення, застосовані методи
та способи вивчення ЕГП у підрозділах галузі на даний час не відповідають
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вимогам моніторингу довкілля. Сучасний стан спостережної мережі на ділянках
проведення моніторингових робіт з розвитку ЕГП, як і загальна система організації
спостережень, знаходиться в стадії руйнації. З 2000 р. спостереження на
ділянках II та ІІІ категорій виконувались з порушенням методики та в неповному
обсязі, внаслідок цього на більшості з них порушені ряди спостережень, які
на окремих ділянках не можуть бути відновлені. В 2005-2017 рр. кількість
ділянок спостережень суттєво скоротилась (частина з них законсервовані, а
частина втрачена). Основною причиною, що не дозволяє отримувати достовірні
дані для вирішення задач моніторингу ЕГП, є недостатній рівень фінансування
цього напрямку робіт. Аналіз стану ведення моніторингу ЕГП на сьогоднішній
день свідчить про вкрай незадовільний стан спостережної мережі та методики
проведення робіт у цілому, що обумовлено також і відсутністю спеціалістів на
місцях, незадовільним забезпеченням сучасним технічним обладнанням та
транспортом тощо.
До 2000 р. сумарна кількість ділянок спостережень за режимом ЕГП складала
385 шт., з них: 247 ділянок ІІІ категорії та 138 ділянки ІІ категорії (кожна ділянка
в середньому припадала на 1,56 тис. км2).
У 2010 р. спостереження велись на 137 ділянках (одна ділянка на
4,4 тис. км2), а у 2017 р. обстеження проводилось на 101 (одна ділянка
на 5,7 тис.км2 (за виключенням території АР Крим). Здебільшого обстеження по
ділянках проводилось 1 раз на рік, незалежно від їх категорії. Кількість ділянок
та їх розміщення на території України показана в таблиці 1.1 та на рисунках
1.1, 1.2.
На сьогодні спостережна мережа з вивчення ЕГП потребує вдосконалення,
необхідного для підвищення інформативності та зменшення витрат на її
обслуговування. При недостатньому рівні фінансування моніторингових
робіт функціонування спостережної мережі є неефективною. Нестача ділянок
спостережень
ІІ категорії
найбільше відчувається в районах інтенсивної
господарської
діяльності,
в місцях розташування промислово-міських
агломерацій, підприємств гірничодобувної та переробної промисловості,
продуктопроводів тощо. Наявність
даних спостережень на таких ділянках
необхідна
для
своєчасного реагування на
активізацію ЕГП, тобто, на
попередження виникнення надзвичайних ситуацій та на своєчасну ліквідацію їх
наслідків. Для достатнього вивчення й прогнозування розвитку ЕГП в інженерногеологічних регіонах необхідно привести до відповідного співвідношення кількість
спостережних пунктів за категоріями, таким чином, щоб на регіон, залежно
від складності природних геологоструктурних, гідрогеологічних, інженерногеологічних, еколого-геологічних умов, було призначено не менше двох пунктів
І категорії, а в межах кожного з них – не менше двох пунктів ІІ категорії.
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Таблиця 1.1 - Стан спостережної мережі за розвитком ЕГП

№
з/п

Геологічні
підприємства
галузі

1

Схід ДРГП

2

Донецьк ДРГП

3

ДП УГК (ДРГП
«Північгеологія»)

Кількість ділянок, на яких
проводились спостереження, станом на
2000 р.
2010 р. 2017 р.
Категорії ділянок
ІІ
ІІІ ІІ ІІІ ІІ ІІІ
5

4

1

-

-

-

11

25

2

9

4

10

зсуви,
підтоплення
зсуви*, карст*,
абразія*

30

42

18

15

11

7

зсуви*, карст,
ерозія*,
переробка берегів
водосховищ

4

ПричорноморДРГП

36

31

4

7

5

5

зсуви*, абразія*

5

КП
«Південукргеологія»

16

49

35

10

43

-

зсуви*, абразія*,
підтоплення*,
карст

6

КП
«Південекогеоцентр»

16

56

7

1

-

-

зсуви, карст,
підтоплення, селі

7

НАК «Надра України»
ДП «Західукргеологія»

8

НАК «Надра України»
ДП
«Центрукргеологія»
Всього

16

36

16

7

9

2

зсуви*, карст*,
ерозія просідання
над гірничими
виробками

8

4

2

3

2

3

зсуви*, переробка
берегів водосховищ, ерозія

52

74

27

138

247 85

*) ЕГП, за якими проводились спостереження у 2017 р.

8

ЕГП, які
спостерігаються
на ділянках
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Рисунок 1.1 - Моніторингові ділянки спостережень за зсувами та абразією у 2017 р.
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Рисунок 1.2 - Моніторингові ділянки спостережень за процесом карстоутворення,
ерозійними процесами тощо у 2017 р.

аналіз та оцінка стану спостережної мережі
за поширенням та активізацією егп
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аналіз та оцінка стану спостережної мережі
за поширенням та активізацією егп

Аналізуючи вище зазначене можна зробити наступні висновки:
- існуюча спостережна мережа розміщена нерівномірно в межах інженерногеологічних регіонів, що не дозволяє одержувати достовірні відомості щодо
розвитку та активізації ЕГП, необхідних для виконання прогнозування цих
процесів і явищ;
- недофінансування робіт не дає можливості проведення спостережень на
вже існуючих ділянках, що призводить до неможливості аналізу часових рядів
активізацій ЕГП;
- технічний стан спостережної мережі та її оснащення, як пунктів збору
інформації, так і центрів їх обробки, потребують значного поліпшення і приведення
їх до рівня, який би відповідав сучасним вимогам.
- відновлення спостережень за видами ЕГП, необхідних відповідно до
вимог Положення про державну систему моніторингу довкілля, технічного
переоснащення пунктів спостереження. Особливо відчувається нестача пунктів
спостережень в районах промислово-міських агломерацій, гірничодобувної
промисловості, гірських регіонах, узбережжях морів, водосховищ, річок, про що
свідчать подекуди катастрофічні прояви ЕГП в цих районах.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ
УМОВ
Метеорологічні умови відносяться до найбільш
впливових швидкозмінних чинників активізації
екзогенних геологічних процесів. На активізацію
ЕГП можуть впливати кількість атмосферних опадів,
їх розподіл по сезонах року, режим випадання,
температурні зміни у річному і багаторічному розрізі.
За даними Українського Гідрометцентру метеоумови
2017 року щодо кількості опадів були в межах
норми, а подекуди і значно менше, та аномальними відносно температурного
режиму в бік збільшення температур.
Річна кількість опадів склала в середньому 88-113% норми. Найменше
опадів за рік (70-80% норми) спостерігалось у багатьох районах Миколаївської,
Херсонської, Запорізької, Кіровоградської, Черкаської областей, в окремих
районах цих областей – 55-60% норми. На решті території річна сума опадів
склала 81-120% норми, у Києві - 94% (592 мм).
Найменша кількість опадів зафіксована на метеостанціях у місті Миколаїв 268 мм, найбільша у гірських районах: Нижній Студений (Закарпатська обл.)
- 1579 мм та Пожежевська (Івано-Франківська обл.) – 1746 мм.
У місячному розрізі найбільш вологими були вересень, жовтень та грудень,
найбільш сухим – серпень. Весняно-літня атмосферна посуха, яка внаслідок
дефіциту опадів поступово розвивалася із квітня, посилилася у травні-червні, коли
недобір опадів у багатьох областях досяг 50-70% норми. Розвиток атмосферної
посухи супроводжувався стрімким падінням запасів вологи у всіх шарах грунту.
Найжорсткіші умови спостерігалися у Київській, Черкаській, Полтавській та
Кіровоградській областях.
Весняно-літня посуха поступово перейшла у літньо-осінню (липень – перша
половина вересня).
Середня річна температура повітря у 2017 році виявилася на 1,4-2,4°С
вищою за норму по всій території країни. Починаючи із 1991 року це був третій
із найтепліших років. У Києві середня річна температура повітря склала +9,8°С
(вище норми на 2°), у минулому році – +9,5°С.
У температурному режимі найвищі відхилення від норми (плюс 2,5-5,5°С )
відмічалися у березні, серпні, вересні та грудні по всій території країни, найнижчі
(мінус 1,5°С) лише у степових областях у квітні 2017 р. (рис. 2.1).
Найхолоднішим місяцем року виявився січень із середньою місячною
температурою повітря мінус 3-6°С (близько норми), на Закарпатті – мінус 7°С
(нижче норми).
Середня температура повітря теплого періоду (квітень-жовтень) по всій
території країни перевищила норму на 1-2°С. Кількість днів із максимальною
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температурою повітря вище +30°С за цей період у західних областях досягла
17-39, на решті території – від 35 до 64 днів. Кількість днів із максимальною
температурою рівною та вищою +35°С становила у поліських областях – 1-6,
лісостепових – від 4 до 17, у степових – від 5 до 22.

Рисунок 2.1 - Відхилення від норми середньої місячної температури
повітря (°С) у 2017 р.
Режим випадіння опадів традиційно характеризувався нерівномірним
розподілом у часі та по території. Найбільшим дефіцитом опадів порівняно із
нормою у теплий період відзначився серпень (45-75% норми). Найбільш вологими
були вересень, жовтень та грудень (рис. 2.2). Кількість опадів (мм) за різні періоди
показана в таблиці 2.1.

Рисунок 2.2 - Кількість опадів (% до норми) в агрокліматичних зонах
України у 2017 р.
Активізація небезпечних ЕГП на території України
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У середньому по агрокліматичних зонах кількість опадів за холодний період
становила: в зоні Степу – 80%, Лісостепу – 105%, на Поліссі – 120% норми.
Кількість опадів за теплий період (квітень-жовтень) у степових областях у
середньому склала 95%, лісостепових – 87%, поліських - 110% норми, у багатьох
районах південних областей - лише 50-70% норми.
Упродовж теплого періоду за переважання дефіциту опадів було зафіксовано
велику кількість малоефективних сильних злив, коли добовий максимум опадів
досягав або перевищував місячну норму.
Таблиця 2.1 - Кількість опадів (мм) по періодах

Агрокліматичні зони
Степ
Лісостеп
Полісся

За холодний період
(листопад 2016 р. –
березень 2017 р.)
Норма
Факт
195
158
200
211
210
232

За теплий період
(квітень - жовтень
2017 р.)
Норма
Факт
300
272
415
324
475
475

Тривалість періоду із середніми добовими температурами повітря вище
+10°С, за рахунок відносно пізнього переходу температури через цю межу
навесні, виявилася майже однаковою по усій території і склала 165-180 днів.
Упродовж 2017 року в розподілі температури повітря та опадів найбільші
аномалії були такими:
Березень
за рівнем середньої місячної температури, яка на 4-6°С
перевищила норму (поряд із березнем 2014 та 2008 рр.), виявився одним із
найтепліших за весь період метеорологічних спостережень.
У середині квітня в східних, південних, місцями в центральних областях
відмічалися аномальні для весни явища – сильні снігопади, які виникали внаслідок
переміщення через територію України активних циклонів. Утворювався та деякий
час утримувався сніговий покрив висотою 20-40 см, що було вище, ніж взимку.
У другій декаді травня в більшості районів Сумської, Чернігівської, Київської,
Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, окремих районах
Житомирської та Миколаївської областей було досягнуто або зафіксовано
найнижчу мінімальну температуру повітря (-1…-4ºС) за період спостережень
1951-2016 рр.
У другій декаді серпня у деяких районах західних, північних, центральних
та південних областей було досягнуто або перевищено на 0,2-0,6°С найвищу
середню декадну температуру повітря другої декади серпня за період
метеорологічних спостережень 1961-2017 рр.
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У третій декаді вересня в більшості районів Херсонської, Запорізької,
Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, окремих
районах Миколаївської, Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей
було досягнуто або на 1-4°С, а у Чигирині (Черкаська обл.) на 5°С, перевищено
максимальну температуру повітря третьої декади вересня за період спостережень
1951-2016 рр. При цьому упродовж 1 дня в багатьох районах Запорізької,
Дніпропетровської, Черкаської областей вона досягала +35°…+36°С.
У першій декаді жовтня в південних районах Одеської області випала
найбільша кількість опадів за період спостережень 1961-2016 рр., що відповідала
8-10 декадним нормам (65-95 мм).
Аналізуючи метеоумови 2017 р., можна сказати, що рік був значно сухішим
та теплішим попередніх 2014-2016 рр. Тобто, метеорологічні умови не сприяли
підвищенню рівнів грунтових вод, що суттєво знизило активізацію тих ЕГП,
розвиток яких, головним чином, залежить цих природних чинників.
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3 АНАЛІЗ РЕЖИМУ РІВНІВ ГРУНТОВИХ
ВОД
Розвиток та інтенсивність прояву ЕГП тісно
пов’язані з швидкоплинними чинниками. Окрім
метеорологічних умов (кількість опадів, їх розподіл
по сезонам року, температурні показники), що
описані вище, це ще й гідрогеологічні умови та
найбільш мінливий з показників – рівень ґрунтових
вод. Переважна більшість території України
характеризується природним або слабо порушеним
режимом, на який локально накладається вплив техногенних чинників.
Показником величини можливого живлення перших від поверхні водоносних
горизонтів є зволоженість території. В напрямку з північного заходу на південь
та південний схід кількість атмосферних опадів зменшується, а температурні
показники збільшуються, тобто змінюються основні кліматичні складові, які
визначають водний баланс території і умови формування режиму ґрунтових вод.
Досвід вивчення режиму ґрунтових вод показав, що на територіях з
інтенсивним розвитком промисловості та сільського господарства природний
режим ґрунтових вод у чистому вигляді відсутній, тому формування режиму
відбувається під дією сумісного впливу природних та техногенних чинників.
За фактичними даними режимних спостережень регіональних геологічних
підприємств проводився аналіз сезонного положення рівнів ґрунтових вод.
Періоди встановлення екстремальних положень рівнів у межах території України
різні та залежать від зон зволоження та умов формування режиму. Дія природних
чинників у формуванні режиму підземних вод проявляється в сезонних коливаннях
рівнів (весняного максимуму, літньо-осіннього та передвесняного мінімумів),
техногенних чинників – у згладжуванні амплітуд підйому або спаду рівнів.
Положення рівнів ґрунтових вод у 2017 р. по більшості спостережних свердловин
були нижче за багаторічну норму.
Для території, що знаходиться в зоні надмірного зволоження (Рівненська,
Волинська, Житомирська, північна частина Київської та Чернігівської областей,
Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області) характерним є неглибоке
залягання ґрунтових вод і, внаслідок цього, дуже тісний, чітко проявлений
зв‘язок режиму ґрунтових вод з кліматичними факторами. Перевищення рівнів
від середньобагаторічного у 2017 р. спостерігалось по окремих спостережних
пунктах на терасах р.Стрий та р.Прут у Передкарпатському гідрогеологічному
районі (Львівська та Чернівецька області) на 0,26-1,18 м. На більшій частині
території рівні були близькі до норми або нижчими середньобагаторічних на
0,18-1,41 м.
У зоні нестійкого зволоження (східна частина Хмельницької, південна
частина Житомирської, Київської, Чернігівської, а також Вінницька, Черкаська,
Кіровоградська,
Запорізька,
Дніпропетровська,
Сумська,
Полтавська,
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Харківська, Луганська, Донецька області) зв‘язок режиму ґрунтових вод з
кліматичними факторами менш чіткий - зарегульований. Перевищення рівнів від
середньобагаторічного у 2017 р. спостерігалось лише по окремих спостережних
пунктах, розташованих на терасах, на 0,21-0,32 м (Вінницька, Київська, Луганська
області).
У більшості гідрогеологічних районів на даній території рівні були
нижчими від середньобагаторічних.
У зоні недостатнього зволоження (Одеська, Миколаївська, Херсонська
області та частина Запорізької) витрати перевищують прихід вологи. Ця
обставина зумовлює значні глибини залягання ґрунтових вод і зменшує зв‘язок
їх рівня з гідрометеофакторами. Рівні грунтових вод у 2017 р. були нижчими від
середньобагаторічних. Перевищення рівнів спостерігалось у заплавній частині
м.Анан’їв (0,69-0,83 м).
У 2017 році по всій території Україні середньорічні рівні грунтових вод
були значно нижче середньобагаторічних. Це пов’зано з метеорологічними
умовами, що в останні роки характеризувались зменшенням кількості опадів та
збільшенням температурних показників. Як наслідок цього, не спостерігалось і
значної активізації ЕГП, для якої природний гідрогеологічний фактор має великий
вплив. Здебільшого, активізації може сприяти техногенний підйом рівнів на
урбанізованих територіях та ділянках інтенсивної водогосподарської діяльності.
На 2018 рік середньорічні рівні прогнозуються вищими за норму по 13%
спостережних пунктах (с.п.) при коливанні величин підвищення 0,16-0,95 м,
близькими до середньобагаторічних значень (норми) – по 12% с.п. та нижчими
за норму по 75% с.п., при коливанні величин зниження 0,11-2,13 м. Весняні
максимальні рівні прогнозуються вищими за норму в 8% с.п., при коливанні
величин перевищення 0,18-0,99 м, близькими до середньобагаторічних значень
(норми) – по 15% с.п. та нижчими за норму – у 77% с.п., при коливанні величин
зниження 0.12-2.29 м [http://geoinf.kiev.ua/publikatsiyi/prognoz-rivniv-gruntovixvod].
Середньорічний рівень дає загальне уявлення про положення грунтових вод у
річному циклі, а весняний максимальний рівень характеризує найвище положення
грунтових вод у річному коливанні та, у значній мірі, визначає загальну водність
року.
Аналізуючи метеорологічні умови 2017 року та беручи до уваги прогноз
рівнів грунтових вод на 2018 рік, можна відмітити, що по більшості спостережних
пунктів (60-81% с.п.) рівні грунтових вод прогнозуються нижчими за норму, а
значить суттєвої активізації небезпечних екзогенних процесів, внаслідок дії цих
швидкоплинних чинників, очікувати не слід. Але, опади лютого-березня 2018 р.,
які були досить значними, можуть внести свої корективи до положення рівнів
першого від поверхні водоносного горизонту в бік їх підвищення.
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4 ПОШИРЕННЯ ЕКЗОГЕННИХ ГЕОЛОГІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Мінливість інженерно-геологічних умов території України обумовлена
особливостями структурно-геологічної та геоморфологічної будови, зональнокліматичними, гідрогеологічними та сейсмічними факторами. Це все в сукупності
визначає площі поширення екзогенних геологічних процесів. Більшість процесів
(зсуви, карст, абразія, підтоплення, ерозія, селі) активізуються в природних
умовах і пов’язані з аномальними змінами гідрологічних, гідрогеологічних та
метеорологічних явищ (сонячна активність, атмосферні опади, повені тощо), але
їх інтенсивність значно зростає під впливом техногенних чинників. А такі процеси
як осідання земної поверхні над гірничими виробками, підйом рівнів грунтових
вод внаслідок техногенного навантаження, просідання лесових грунтів виникли
в умовах інтенсивного освоєння території. Господарська діяльність на територіях
з розвитком екзогенних геологічних процесів, що супроводжується техногенним
навантаженням на природний перебіг процесів, призводить до суттєвих змін
навколишнього середовища. Загроза значно зростає в місцях розташування
потенційно небезпечних об’єктів. До їх числа відносяться: гірничо-видобувні та
переробні підприємства, меліоративні системи, промислово-міські агломерації,
автомобільні дороги, залізничні колії, нафто- та газопроводи тощо [6]. Техногенний
характер виникнення, розвитку та активізації ЕГП завдає економіці держави
значних збитків.
Оцінка інженерно-геологічного стану територій з інтенсивним розвитком
небезпечних геологічних процесів та впливу техногенних чинників, що визначають
ступінь ураження та площі поширення процесів, є одним з найважливіших аспектів
безпечного функціонування господарського комплексу та життєдіяльності
населення.
Незбалансована та безсистемна господарська діяльність створила реальні
передумови для активного розвитку ЕГП, у першу чергу гравітаційних процесів.
Зсуви
Серед усіх екзогенних геологічних процесів, що мають розвиток на території
України, зсуви є найбільш поширеним та небезпечним (особливо на урбанізованих
територіях).
Розвиток зсувного процесу в межах України має регіональні відмінності.
Просторові закономірності прояву зсувного процесу залежать від геологічних,
геоморфологічних, гідрогеологічних та інших природних умов. У той же час, існує
ряд факторів утворення та активізації зсувів у часі: метеорологічні (атмосферні
опади, температура, тощо), гідрологічні (рівні та витрати води в поверхневих
водотоках, рівні та хвильовий режим морів, озер, інших водойм, ерозійна та
абразійна дія поверхневих вод), гідрогеологічні (рівень підземних вод, хімічний
склад підземних вод, умови живлення та дренажу підземних вод), сейсмічні
(землетруси) [5].
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Найбільшого розвитку зсуви набули на узбережжях морів, лиманів, на
берегових схилах водосховищ Дніпровського каскаду та річкових долин,
що складені нестійкими породами, на гірських схилах Карпат та південного
узбережжя Криму. Загальна кількість зсувів складає 22950 одиниці (табл. 4.1) та
може змінюватися за рахунок ліквідації, злиття чи формування нових зсувів під
впливом природних і техногенних чинників.
Таблиця 4.1 - Поширення зсувів на території України

№
зп

Назва
адміністративної
одиниці

Площа
адміністративної одиниці
тис. км2

Загальна
кількість
зсувів,
шт.

Площа
зсувів,
км2

Кількість
зсувів на
забудованій
території,
шт.

1

АР Крим

27,0

1589

58,44

н.в.

2

Вінницька

26,5

339

16,55

17

3

Волинська

20,2

0

-

-

4

Дніпропетровська

31,9

382

20,84

165

5

Донецька

26,5

189

9,04

39

6

Житомирська

29,9

10

0,01

-

7

Закарпатська

12,8

3281

385,11

1947

8

Запорізька

27,2

205

3,6

24

9

ІваноФранківська

13,9

805

301,0

85

10

Київська

28,9

815

23,75

108

11

Кіровоградська

24,6

140

3,04

18

12

Луганська

26,7

770

6,62

36

13

Львівська

21,8

1347

292,6

162

14

Миколаївська

24,6

1152

9,04

51

15

Одеська

33,3

5836

66,3

156

16

Полтавська

28,8

824

63,9

72

17

Рівненська

20,1

0

-

-

18

Сумська

23,8

567

7,44

н.в.

19

Тернопільська

13,8

117

11,74

38

20

Харківська

31,4

1615

40,3

42

21

Херсонська

28,5

33

0,85

12

22

Хмельницька

20,6

424

20,96

41

23

Черкаська

20,9

1033

33,99

281

24

Чернівецька

8,1

1468

760,2

570

25

Чернігівська

31,9

9

0,027

-

603,7

22950

2135,35

3864
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Враховуючи складність прогнозу розвитку зсувів та їх непередбачуваність у
часі, зсуви, як окремий вид ЕГП, є потенційним чинником виникнення надзвичайних
ситуації на території України. Сучасна активізація зсувів найчастіше викликана
техногенними та в міншому ступені природними чинниками, і часто пов’язана з
розвитком супутніх процесів - ерозійних та абразійних.
Активізації зсувів сприяє деградація верхньої зони грунтів (вирубка лісів,
орення земель, підтоплення лесових грунтів), розташування інженерних об’єктів
на схилах чи поблизу них (динамічне та статичне навантаження), що призводить
до порушення рівноваги схилових територій, порушення рівноваги у водному
балансі (витоки з комунікацій, зрошування).
Розвиток зсувів має свої особливості в залежності від їх розташування в межах
інженерно-геологічних структур, які характеризуються морфоструктурними,
структурно-геологічними,
ландшафтно-кліматичними,
морфометричними,
гідрогеологічними особливостями території, а також сейсмікою та неотектонікою.
У межах території України виділено 9 регіонів: 5 у південно-західній частині
Східно-Європейської платформи (Волино-Подільська плита та Галицько-Волинська
западина, Український щит, Дніпровсько-Донецька западина та південно-західний
схил Воронезького масиву, Донецький басейн, Причорноморська западина) і
4 – у межах альпійської складчастості (Гірський Крим, західна частина ІндолоКубанського прогину, Карпатська складчаста система, Закарпатський прогин)
(рис. 4.1).
Регіон Волино-Подільської плити та Галицько-Волинської западини охоплює
території Волинської, Рівненської, Тернопільскої та частину територій Львівської,
Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей. В межах регіону
зсуви поширені нерівномірно – найбільш інтенсивний прояв процесу фіксується
у південно-східній частині регіону, на правобережжі р.Дністер, де головним
фактором зсувоутворення є наявність у геологічному розрізі нижньосарматських
піщано-глинистих відкладів, що легко руйнуються під впливом природних
факторів. На схилах р.Дністер зустрічаються різні за механізмом утворення зсуви
– від зсувів-здвигів до зсувів-потоків та зсувів у складнодислоційованих блоках.
Ступінчасті зсуви спостерігаються в долині р.Серет у районі смт Микулинці.
На лівобережжі р.Серет зсувний процес проявлений слабше. Тут переважають
неглибокі (із глибиною захоплення порід до 10 м) зсуви-течії. В межах південнозахідної частини Подільської височини – Горогоро-Кременцького кряжу –
широкого розвитку набули ступінчасті зсуви, для яких поверхнею ковзання
виступає перезволожена товща крейдяно-мергельних порід верхньої крейди
та глинистих відкладів міоцену. Головними чинниками активізації та утворення
зсувів у межах регіону є неглибоке залягання рівнів підземних вод, бічна ерозія,
глибокий ерозійний вріз долин річок, велика крутизна схилів, інтенсивність
атмосферних опадів тощо [23].
На території Волинської та Рівненської областей зсувні процеси не мають
розвитку.

20

Активізація небезпечних ЕГП на території України
ДНВП “Геоінформ України“

Рисунок 4.1 - Поширення зсувів на території України
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Зсуви регіону Українського щита поширенні на території Черкаської,
Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, а також частково Запорізької,
Миколаївської, Одеської, Хмельницької, та Житомирської областей, на
правобережжі р.Дніпро, схилах менших річкових долин, яружно-балкових
систем. Великі зсувні зони зосереджені на берегових схилах Кам’янського
та Кременчуцького водосховищ, виникнення зсувів тут є результатом зміни
первинної структури суглинків внаслідок зростання вологості та збільшення
крутизни схилів, яку спричиняє абразія. Головним геологічним середовищем
утворення зсувів у межах регіону є неоген-четвертинна товща порід, представлена
переважно червоно-бурими глинами неогену (глибокі зсуви) та лесовими
породами антропогену (неглибокі зсуви). У центральній частині регіону (басейни
річок Гірський та Гнилий Тікич, Рось, Ольшанка, Тясмин) і на правобережжі
Дніпра осередком розвитку зсувів є мергельно-крейдяні породи київської світи,
глини сармату, строкаті та червоно-бурі глини міоцен-пліоцену та лесові породи.
В межах міст Дніпро, Кам’янське суттєвим є вплив техногенних факторів на умови
розвитку та активізації зсувів, до яких належать підрізка схилів, перезволоження
порід внаслідок втрат із комунікацій, перевантаження схилів.
Найбільш ураженними зсувними процесами у межах регіону ДніпровоДонецької западини та південно-західного схилу Воронезького масиву є
правобережжя Дніпра (Київське та Канівське водосховища), район Канівських
дислокацій, а також схили лівих притоків Дніпра (рр.Сула, Псьол, Ворскла,
Хорол, Орель та інш.) та Сіверського Донця (рр.Оскол, Красна, Айдар, Ковсуг,
Деркул, Камишна та інш.). В адміністративному відношенні, найбільша кількість
зсувів у межах регіону відмічена в Київський, Харківській, Полтавський, Сумській,
Луганській та Черкаській областях. Значні за розміром зсувні зони, що розташовані
на узбережжі штучно створених водосховищ Дніпровського каскаду (Київське та
Канівське), де розвиток зсувів пов’язаний зі зміною природної структури суглинків
внаслідок підвищення вологості та збільшення крутизни схилів, активізуються за
рахунок переробки берегів. Геологічні умови розвитку зсувів на правобережжі
р.Дніпро (на ділянці м.Вишгород-Київ-с.Ходорів) пов’язані із наявністю в
розрізі червоно-бурих глин неогену, інколи мергелів київської світи палеогену.
Тут переважають зсуви фронтального типу, шириною до 300-350 м. Зсувний
процес широко представлений на правобережжі Канівського водосховища, що
характеризується великим ступенем розчленування рельєфу. У якості основного
деформуючого горизонту (ОДГ) слугують строкаті та червоно-бурі глини неогену.
Зсуви Канівських дислокацій приурочені до юрських глин, рідше – до строкатих та
червоно-бурих глин неогену. За формою у плані – це циркоподібні та фронтальні
зсуви переважно структурно-пластичних деформацій.
Розвиток зсувів на схилах лівих притоків Дніпра та Сіверського Донця
пов’язаний із наявністю у геологічному розрізі строкатих глин неогену (мм.Гадяч,
Валки, сс.Сари, Перевіз, М.Будища Гадяцького району, с.Коротеньки), червонобурих глин пліоцен-ранньоплейстоценового віку (район м.Полтава, м.Лубни),
глинами київської та харківської світ палеогену (м.Куп’янськ, схили річок
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Борової, Красної, Ковсуги, Камишної). Характерними для території є пластичні та
структурно-пластичні зсуви. Значною активністю відрізняються зсуви схилів лівих
притоків Сіверського Донця, особливо ті, що поширені на правих бортах річок
Вовча, Плотва, Хоромля, Гнилиця, Вел.Бурлук, Красна, Жеребець, Борова, Айдар,
Деркул, Камишня. На даній території розвиваються пластичні та структурнопластичні зсуви циркоподібної та фронтальної форм [24].
На півночі Луганської області переважний розвиток зсувів пов’язаний з
інтенсивною розчленованістю рельєфу. Активізація зсувів спостерігається на
схилах, які підрізуються бічною та донною ерозією, та розвиваються в однорідній
товщі суглинистих відкладів четвертинного віку, неоген-палеогенових відкладах,
та у відкладах харківської та київської світ палеогену.
Значного розвитку та поширення зсувні процеси набули в районі стику
Дніпрово-Донецької западини із Донбасом, де головним фактором зсувоутворення
є особливості геологічної та тектонічної будови – круте залягання юрських глин
на бортах тектонічних структур.
На території Донецького басейну зсуви поширені переважно на схилах
басейну р.Сіверський Донець та його правих притоків. Розвитку зсувних процесів
сприяють особливості геологічної будови – неглибоке залягання кам’яновугільних,
пермських, тріасових, юрських піщано-глинистих відкладів, глин палеогену та
неогену. Основним деформуючим горизонтом для території Донбасу є мергелі
київського ярусу палеогену. Найбільша ураженість зсувними процесами
характерна для територій, що знаходяться в зонах диз’юнктивного порушення.
Також існує тісний взаємозв’язок між розвитком зсувних та ерозійних процесів
на ділянках вододільного плато та берегових схилах річок Бахмутка, Сів.Донець,
Казений Торець та інш.
Природно-історичний зсувний процес на даній території ускладнюється
техногенним впливом, який пов’язаний з інтенсивною господарською діяльністю.
У межах Причорноморської западини найбільшою ураженістю зсувними
процесами характеризуються території Одеської, Миколаївської областей, а в
Херсонській Запорізькій та Донецькій областях берегова зона Азовського моря, а
також схили Каховського водосховища.
До головних зсувоутворюючих факторів регіону слід віднести абразію на
узбережжі Чорного, Азовського морів та їх лиманів, а на материковій частині –
ерозійні процеси та кліматичні умови.
У наслідок перезволоження порід в межах Дунай-Дністровської та ДністровоДніпровської рівнин на правобережжі річок Смолянки, Савранки, Тилігул, Кодима,
Куяльник та ін. поширені зсувні деформації у плейстоценових лесових породах
та глинах пліоцену. Тут зустрічаються пластичні, глетчероподібні, циркоподібні
зсуви. Висока зсувна активність відмічена на схилах річок Хаджибей та Куяльник.
Зсуви відносяться, в основному, до бортів або верхів’їв ярів та балок, що
прорізують правобережні схили річок. У нижній течії р.Великий Куяльник зсуви,
протягом 15 км, утворюють суцільні зсувні ділянки.
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Розчленованість регіону річковою і яружно-балковою мережею істотно
змінюється убік зменшення із заходу на схід, у цьому ж напрямку змінюється й
кількість зсувних форм рельєфу.
У межах Дніпровсько-Бузької лесової рівнини зсуви розташовані на схилах
рр.Південний Буг, Гнилий Єланець, Солоної, Інгул та яружно-балкової мережі
цих рік. За механізмом зміщення зсуви пластичні й структурно-пластичні, пологі
та невеликі. На лівобережжі р.Південний Буг і правобережжі р.Солона вони
утворюють зсувні ділянки довжиною 2,0-2,5 км.
Істотно від зсувів річкових долин та яружно-балкової мережі відрізняються
зсуви, що сформувалися на схилах лиманів і узбережжі Чорного моря, як за
механізмом зміщення, так і за формою в плані й розмірами. Вздовж морських
узбережь регіону поширені глибокі структурні та структурно-пластичні зсуви
у товщах глин меотісу. Абразійні зсуви є великими за площею, фронтальні та
циркоподібні. Динаміка зсувів морського узбережжя характеризується повільними
зрушеннями, що майже не припиняються в часі, з періодичними катастрофічними
зміщеннями. В межах узбережжя Одеської та Миколаївської областей відмічається
формування фронтальних структурних зсувів. На узбережжі Азовського моря
представлені неглибокі пластичні і блокові зсуви видавлювання у глинах
куяльницького ярусу.
Основними чинниками, що викликають обвали і зсуви на узбережжях морів
є абразія та присутність людського фактору. За останні роки спостерігається
тенденція активізації процесів абразії. Це, в першу чергу, викликано трансгресією
із середньорічним підняттям рівня моря 1,0 см/рік та коливання кліматичних
факторів, що постійно приводить до зміни базису абразії.
На схилах берегів лиманів формування сучасних зсувів відбувається
на древньозсувних
схилах. Найбільш інтенсивно уражені зсувами схили
Хаджибейського, Куяльницького й Тілігульського лиманів. На правих схилах
цих лиманів зсувні ділянки тягнуться на багато кілометрів суцільною смугою. На
правобережних схилах Хаджибейського лиману поширені зсуви довжиною від
40 до 300 м, шириною до 2000 м. На лівобережжі Дністровського лиману зсуви
поширені на ділянках довжиною близько 16 км. На правому схилі Дністровського
лиману зсуви утворили суцільну ділянку довжиною 9 км, це фронтальні, структурні
зсуви, довжина їх від 50 до 550 м, ширина - від 110 до 1800 м.
На берегах Каховського водосховища поширені невеликі та середні за
розміром зсуви, що утворюються в глинах меотісу, сармату, балту, а також у
лесових суглинках четвертинного віку. За формою в плані це фронтальні, рідко
циркоподібні зсуви, за механізмом зміщення зсуви відносяться до структурних
[25].
Карпатський регіон, у межах якого знаходяться Івано-Франківська та частини
Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей, в геоструктурному відношенні
відповідає Карпатській гірсько-складчастій споруді альпійської складчасто ї
системи та Предкарпатському прогину.
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Поєднання високої сейсмічності, характерної для рухливих поясів, із
значним розчленуванням рельєфу, вологим кліматом та наявністю потужної кори
вивітрювання, створили сприятливі умови для розвитку зсувів у межах регіону.
Характерним для Карпатського регіону є поширення структурних, структурнопластичних та пластичних зсувів складного типу, що пов’язані із флішевими
та флішоїдними відкладами крейди та палеогену – перешарування пісковиків,
аргилітів, вапняків та мергелів, а також конгломерато-глинисто-піщаними
утвореннями міоцену. Складні зсуви, переважно, утворюються на ділянках
стику структурно-тектонічних зон неоднорідної геологічної будови. В результаті
сукупності деформацій блокового типу, зсувів-потоків склався складний
ступінчасто-бугристий рельєф.
Інтенсивною ураженістю зсувними процесами характеризуються території на
півдні Івано-Франківської та Чернівецької областей.
У межах ділянки Предкарпатського прогину зсуви пов’язані з глинами сармату
та тортону, відносяться до пластичного типу. За формою в плані – це циркоподібні,
фронтальні зсуви та зсуви-потоки. Високою зсувною активністю (майже третина
виявлених зсувів) характеризуються правобережні схили р.Дністер. На окремих
ділянках ураженість сягає 50%, а об’єм зміщених мас – декількох мільйонів
кубічних метрів. Зсуви, що поширюються в межах третьої надзаплавної тераси
р.Дністер пов’язані із тугопластичними глинами тортонського ярусу (сс.Рудники,
Попельники, Тростянець, Ільїнці, Трійця). За формою у плані – це циркоподібні або
фронтальні зсуви із глибиною захоплення ОДГ до 15 м. Для території характерні
зсуви-обвали розмірами до 400×1000 м.
Зсувні схили протяжністю більше 6000 м характерні для правих притоків
р.Прут. У межах даної території поширені переважно зсуви-здвиги. Глибина
захоплення зсувними зміщеннями – до 25 м, а розміри зсувних ділянок складають
близько 2000×600 м.
На території лівобережжя р.Серет зсувний процес є менш інтенсивним. Тут
поширені зсуви-потоки за розмірами 300×100 м та глибиною захоплення порід
до 10 м.
На території Чорногірської та Полонинської частин регіону зсуви утворюються
в глинистому фліші. Тут поширені зсуви ковзання розмірами до 300×500 м при
потужності зсувних мас 30-40 м та зсуви течії розмірами 100×50 м при потужності
10 м.
У межах Закарпатського регіону зсувні процеси пов’язані із корою
вивітрювання вулканітів. Тут формуються зсуви-опливини та зсуви-ковзання
циркоподібної форми, що характеризуються довжиною 120-750 м та шириною
200-950 м. Активізація зсувів відбувається внаслідок впливу техногенного фактору
та в результаті перезволоження порід на схилі. У бортах долин рр.Уж, Латориця
та Боржава розвиток зсувів пов’язаний із бічною ерозією. У передгір’ях та на
схилах вулканічного пасма у глинистих породах пліоценової кори вивітрювання
формуються невеликі за об’ємом зсуви (потужністю близько 5 м).
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У межах Верхньотисенської улоговини зсуви зафіксовані на схилах річок Ріка,
Шопурка, Вел. та Мал.Уголька. Це, переважно, зсуви-обвали та зсуви-потоки у
плейстоценових суглинисто-щебенистих відкладах.
Карст
Карст - це інженерно-геологічний процес, що відбувається при взаємодії
поверхневих та підземних вод з розчинними гірськими породами. Він є особливо
небезпечним, тому що супроводжується раптовими провалами та осіданнями
земної поверхні.
Розвиток карстового процесу в межах території України має регіональні
відмінності, які пов’язані з різним літологічним складом порід, що здатні до
карстування, глибиною їх залягання, характером прояву процесу (підземні або
поверхневі прояви) та щільністю розподілу карстопроявів.
Залягання порід, що здатні до карстування, буває відкритого, покритого та
перекритого типу, в залежності від характеру та потужності покривних відкладів.
Переважна більшість карстопроявів на території України зосереджена в межах
інженерно-господарської діяльності людини і поширені вони на площі, яка
складає 37,75% території держави. Закартовано близько 22 тисяч карстових
форм, але їх у природі може бути набагато більше. До того ж, процес динамічний,
з’являються нові карстопрояви, а багато таких, що були закартовані у 50-80-х
роках, та довгий час перебували у стабільному стані, є похованими і вже важко
їх визначити на місцевості.
Під впливом господарської діяльності, впродовж останніх 30 років,
катастрофічні прояви карстового процесу відбуваються на ділянках розробки
корисних копалин, що потребує особливої уваги та індивідуальних досліджень в
районах сучасної техногенної активізації карсту.
Загалом, у межах території України породи, що здатні до карстування
поширені на площі 447,17 тис.км2. Розподіл площ поширення порід, здатних
до карстування, та кількості карстопроявів станом на 01.01.2018 р. у межах
адміністративних областей наведений у таблиці 4.2 та на рис. 4.2.
У межах Волинської, Рівненської областей (регіон Волино-Подільської плити)
інтенсивний розвиток карсту обумовлений, в першу чергу, близьким заляганням
від денної поверхні крейдових відкладів. Потужність їх збільшується зі сходу
на захід від 20 м (м.Сарни) до 280-300 м (м.Любомль). Поверхневі карстові
форми (воронки, западини, котловини) пов’язані з тріщинуватими мергельнокрейдяними відкладами. На ділянках розвитку карстового процесу характерною
особливістю є наявність карстових озер, які є окрасою Поліського краю. До числа
останніх відноситься оз.Світязь, що має глибину 58,0 м.
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Таблиця 4.2 - Площі поширення порід, що здатні до карстування, та
розподіл карстопроявів
Площі поширення порід, що
здатні до карстування, тис.км2

№
з/п

Назва
адміністративної
одиниці

Площа
адмін.
Тип карсту за
одини- характером покритості
ці,
тис.км2 Відкри- Покри- Перетий
тий
критий

Всього

Кількість
карстопроявів,
шт.

1

АР Крим

27,0

2,85

5,38

16,4

24,63

9594

2

Вінницька

26,5

1,56

2,73

6,59

10,88

244

3

Волинська

20,2

2,3

9,64

8,26

20,2

2016

4

Дніпропетровська

31,9

-

1,55

16,08

17,63

3

5

Донецька

26,5

-

3,10

20,28

23,38

386

6

Житомирська

29,9

-

-

0,55

0,55

81

7

Закарпатська

12,8

0,001

-

2,68

2,68

24

8

Запорізька
ІваноФранківська

27,2

-

-

18,79

18,79

-

13,9

-

2,57

7,72

10,29

1008

9
10

Київська

28,9

-

0,01

18,79

18,80

-

11

Кіровоградська

24,6

-

0,02

1,10

1,12

-

12

Луганська

26,7

-

8,70

17,89

26,59

368

13

Львівська

21,8

0,04

7,92

9,83

17,79

2025

14

Миколаївська

24,6

-

6,61

12,61

19,22

157

15

Одеська

33,3

0,82

3,58

28,25

32,65

112

16

Полтавська

28,8

-

-

26,81

26,81

11

17

Рівненська

20,1

0,85

10,2

6,1

17,15

747

18

Сумська

23,8

-

5,12

18,63

23,75

56

19

Тернопільська

13,8

0,47

6,03

7,30

13,80

1371

20

Харківська

31,4

-

4,15

27,19

31,34

11

21

Херсонська

28,5

0,37

3,71

22,26

26,34

94

22

Хмельницька

20,6

1,64

4,80

11,00

17,44

769

23

Черкаська

20,9

-

-

7,37

7,37

-

24

Чернівецька

8,1

0,38

0,39

6,39

7,16

357

25

Чернігівська

31,9

-

1,47

30,33

31,80

2313

Загалом по Україні

603,7

11,281

87,68

349,2

448,16

21747
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Рисунок 4.2 - Поширення порід, що здатні до карстування, та розвиток карстопроявів
на території України
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НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

28

Активізація небезпечних ЕГП на території України
ДНВП “Геоінформ України“

ПОШИРЕННЯ ЕКЗОГЕННИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

На промплощадці Рівненської АЕС, після введення її в експлуатацію, різко
змінилися гідрогеологічні умови (значний підйом рівнів грунтових вод і вод
верхньокрейдяного водоносного горизонту), відбулася активізація розвитку
карстового процесу, яка відзначилась утворенням нових карстових воронок.
На території м.Кузнецовськ під впливом втрат води промислового призначення
відмічається техногенна активізація карстового процесу. Аналогічна ситуація
відмічається також у районах розташування водозабірних споруд у містах Рівне,
Сарни, Острог, Дубно, де, в результаті утворення значних за розміром депресійних
воронок, відбувається інтенсивне перетікання вод з четвертинних відкладів у
мергельно-крейдяну товщу, та активізація карстового процесу [26].
У північній частині Львівської області поширений карбонатний карст.
Геологічним середовищем для розвитку карсту є відклади верхньої крейди
(шаруваті вапняки і мергелі маастрихту, кампану, сантону, коньяку і турону.
Для районів акумулятивної рівнини Верхнього Бугу і Стиру характерним є
сумісний розвиток суфозійних і карстових процесів, що проявляється на поверхні
у вигляді воронок, западинних блюдцеподібних форм, часто заболочених або
обводнених (озер) суфозійно-карстових утворень, які приурочені, в основному,
до високих, привододільних частин схилів долин, де найменша потужність
покривних відкладів і збільшена потужність зони аерації та активного водообміну.
Щільність западин досягає 3-5 одиниць на 1 км2.
Район розповсюдження змішаного карсту знаходиться на південний захід
від Малого Полісся і охоплює Розточчя, Опілля, Гологоро-Кременецький кряж,
Подільську височину. Закартовані породи крейдяного віку занурюються в південнозахідному напрямку під неогенові відклади. За літологічним складом породи,
що карстуються, - це різні карбонатні (вапняки, мергелі, доломіти) і сульфатні
(гіпси, ангідрити) відклади. На більшій частині площі перший від поверхні шар,
що карстується, представлений неогеновими вапняками і гіпсами. Південна
частина, що прилягає до Передкарпатського прогину характеризується широким
поширенням сульфатних порід, які завершують багатоярусний розріз порід, що
карстуються. Активне карстоутворення спостерігається в приповерхневій частині
розрізів (50-300 м). Найбільш значні площі відкритого карсту спостерігаються в
районі населених пунктів Шкло, Підлуби, Сердиця, Піски [22].
Окрема ділянка значного ризику спостерігається в районі населених пунктів
Новий Роздол-Нові Стрілища-Молодинче-Журавно. У південно-східній частині
області ділянки значного ризику займають значну площу і спостерігаються на
вододілах, де залягають відклади, представлені гіпсоангідритами та вапняками.
Район поширення сульфатного карсту знаходиться в межах акумуляційноденудаційної рівнини Передкарпатської височини та має досить обмежене
розповсюдження. Сульфатні породи неогену, які являються основними
відкладами, здатними карстуватись, розповсюджені по всій Більче-Волицькій
зоні. Динаміка розвитку карсту добре спостерігається в зонах впливу сірчаних
гірничовидобувних підприємств. Перші родовища покладів сірки були відкриті в
50-х роках. За порівняно короткий проміжок часу, експлуатація сірчаних родовищ
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привела до катастрофічного розвитку техногенно активізованого сульфатного
карсту в зонах Язівського, Розвадівського, Роздольського, Подорожненського
кар’єрів, що пов’язано з порушенням гідродинамічного режиму при кар’єрному
способі видобутку. Загрозлива ситуація виникла в м.Ново-Яворівськ, селах Шкло,
Бердихів.
Для району поширення галогенного карсту в межах акумулятивноденудаційної рівнини Передкарпатської височини характерний комплекс
моласових відкладів, який визначає парагенезис екзогенних геологічних
процесів. Природно-історичний розвиток карсту в середовищі розвитку моласових
відкладів знаходиться в слабоактивній стадії. За умовами розвитку галогенного
карсту ділянка потенційного ризику виділяється в районі Стебника від населеного
пункту Котоване до с.Доброгостів. Активізація спостерігається при експлуатації
Стебницького родовища калійних солей, де розвиток карстових процесів досягнув
критичного рівня. Тут спостерігається просідання земної поверхні над гірничими
виробками.
У межах Івано-Франківської області найбільш інтенсивно карстові процеси
розвиваються між населеними пунктами Тлумач – Городенка, де спостерігається
відкритий сульфатний карст. Геологічним середовищем для розвитку карсту є
неогенові утворення, які представлені гіпсоангідритовою товщею тираської світи.
На ділянках розповсюдження гіпсоангідритів кількість поверхневих форм карсту
досягає 50 – 100 одиниць на 1 км2. На лівобережжі Дністра переважають території
з покритим та перекритим карстом. Відкритий карст спостерігається на незначних
за площею ділянках в районі сс.Бурштин та Межигірці.
Наявність в Івано-Франківській області галогенних відкладів у розрізі
моласових товщ, які перекриті гідрофільними глинами, та техногенне порушення
рівноваги в природній системі, сприяє розвитку соляного карсту. Незначні за
площею ділянки відкритого карсту спостерігаються в районі Калуш-Голинь, де
серед моласових відкладів відмічені промислові накопичення калійних солей.
Катастрофічні прояви соляного карсту спостерігалися в районі населеного
пункту Делятин, де в 2005 році сформувалися карстові провальні воронки
на протязі доволі короткого часу. Основною причиною їх формування було
порушення гідрогеологічних параметрів підземних вод у даному районі.
Природно-історичний розвиток карсту в середовищі моласових відкладів
знаходиться, переважно, в слабоактивній стадії.
Найбільший техногенно-небезпечний вплив на розвиток карсту при
господарському освоєнні території мають роботи, які проводяться при розробці
корисних копалин (кар’єрний видобуток гіпсів, розробка торф’яників), а набагато
менший - роботи, які ведуть до перерозподілу природного режиму підземних вод
при меліорації земель, при впорядкуванні поверхневого стоку.
У межах Чернівецької області лише окремі території характеризуються як
ділянки із значним ризиком карстоутворення, що пов’язано з активізацією карсту
в сучасний період.
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У північній та східній частині Чернівецької області, в межах поширення
змішаного карсту, спостерігаються
карбонатні та сульфатні породи,
що представлені вапняками, гіпсами, ангідритами. Між населеними
пунктами Бабин-Поляна простежуються окремі ділянки із значним ризиком
карстоутворення, що пов’язано з активізацією карсту в сучасний період.
У східній частині Чернівецької області площі розповсюдження
карбонатного карсту виділяються серед площ поширення змішаного карсту
і, пов’язаний він з відкладами Товтрової гряди. Карстоутворюючий процес
проходить у літотамнієвих, органогенних та рифових вапняках баденсарматського віку. Щільність карстових воронок просідання до 10 одиниць
на 1 км2. Карст у карбонатних породах розвивається повільно і суттєвого
впливу на інженерно-геологічний стан території не має.
Район розвитку сульфатного карсту у Чернівецькій області знаходиться між
населеними пунктами Бочківці-Динівці-Малинівка-Черленівка-Новоіванівці.
Характер динаміки розвитку та умови активності зумовлюють негативний
вплив на можливість господарського освоєння території. Сульфатний карст
є найбільш небезпечним. Площі відкритого карсту знаходяться в околицях
населеного пункту Мамалига. В його межах розповсюджені активні карстові
форми, які віднесені до територій значного ризику щодо виникнення
небезпечних ситуацій.
У межах Тернопільської області розвиток карсту пов’язаний з відкладами
нижнього тортону, які представлені вапняками, гіпсами та ангідритами з
прошарками глин та мають потужність 70-80 м. Дуже сильна ураженість
карстовими проявами відмічена на ділянках центральної та північної частини
Теребовлянського району, а також південної частини Тернопільського
району. Велика ступінь ураженості карстом відмічається в районі населених
пунктів Підгайці, Матіївці, Акимівці, в південній частині Підволочиського
району (населені пункти Скалат, Городищів, Зарубинці та інші), східній
частині Бучацького району (сс.Пиляво, Петликівці), північній та західній
частинах Чортківського району, а також у західній частині Гусятинського.
У результаті дії підземних вод на легкорозчинні гіпсоангідритові відклади
утворюються протяжні печерні системи. З гіпсами пов’язаний розвиток
найбільших у світі гіпсових печерних систем “Оптимістична”, “Озерна”
в межиріччі Сирет-Нічлава. Воронки, здебільшого невеликого розміру,
спостерігаються переважно на плоских вододілах, у верхів’ях балок, де
незначна потужність четвертинних відкладів. Лише поодинокі карстові лійки
досягають 300-400 м у діаметрі при глибині 15-30 м. У нижній частині вони
нерідко переходять у понори, які мають безпосередній зв’язок з підземними
порожнинами.
Карбонатний карст розвивається в межах Товтрової гряди, яка
простягається з північного заходу на південний схід по лінії ПідкаміньЗбараж-Скалат-Гримайлів і далі за Збруч в напрямку Кам’янця-Подільського.
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Карстові та карстово-суфозійні форми рельєфу представлені карстовими
воронками, колодязями, понорами, печерами. Розміри воронок досягають 1015 м в діаметрі та 5-7 м глибини. Переважно, вони заповнені уламками вапняків
і піщано-суглинистим матеріалом. У рельєфі виражаються слабо. Там, де
проведена рекультивація (засипка карстових воронок глиною), карстовий процес
уповільнюється. Ураженість району карстовими воронками - до 10 одиниць на
1 км2.
На території Хмельницької області карст розвивається у карбонатних породах
неогенового та верхньокрейдяного віку в межах Східно-Подільської та Поліської
карстових областей. Виходи карбонатних порід на денну поверхню і тих, що
залягають під малопотужним чохлом елювіально-делювіальних або пліоценових
відкладів, спостерігаються в межах глибоко розчленованої Подільської височини
по долині Дністра і його лівих притоків.
У Подільсько-Буковинській карстовій області карбонатний карст розвивається
одночасно з сульфатним, що пов’язано з відсутністю водотривів та наявністю
шаруватих гіпсів, ангідритів, вапняків тортону та силуру. Підземні та поверхневі
форми прояву карстового процесу мають розвиток у межах Товтрової гряди, яка
простягається до 90 км, від селища Сатанів Городоцького району через територію
Чемеровецького району до с.Китайгород Кам’янець-Подільського району, та
складена рифовими вапняками верхнього тортону. У Кам’янець-Подільському
районі біля с.Завалля знаходиться печера “Атлантида”.
У межах Вінницької області карст розвивається в карбонатних відкладах.
Серед них переважають вапняки середньосарматського під’ярусу з високою
кавернозністю і тріщинуватістю. Відкритий карст розвинутий на оголених масивах
вапняків у прибортових частинах долин лівих притоків Дністра, а також на схилах
долин, де вапняки перекриті малопотужною товщею алювіально-делювіальних
суглинків чи пліоценових утворень (до 2,0 м). У межах розвитку карсту даного
типу набули поширення такі форми як карстово-ерозійні яри, карстові воронки,
поля карстових воронок, печери, понори [28].
Для Закарпатської низовини характерним є соляний карст. Одним із чинників
його розвитку є тривала експлуатація місцевих родовищ солі. На сьогоднішній
день карст вивчений тільки в Солотвинській та Тереблянській структурах‚ де він
пов’язаний з 14 соляно-купольними структурами. На ділянках виходу соляних
штоків на поверхню простежується розвиток відкритого та напівпокритого карсту.
Карстопрояви зафіксовані в районі
смт Солотвино та в басейнах рр.Велика та
Мала Уголька. Активізація карстового процесу на значних глибинах викликана
розробкою Солотвинського родовища кам`яної солі шахтним способом. У районі
шахтних полів солерудника нараховується 24 воронки‚ їх розміри змінюються
від незначних (30 м в діаметрі та від 0,5 до 8 – 10 м за глибиною) до великих:
довжиною від 5 до 260,0 м, шириною 30-180 м, глибиною до 40 м. Ділянки
активізації карсту виділяються на території межиріччя Теребля-Тересва в районі
сс.Новоселиця-Теребля‚ де поверхневі карстові форми представлені карами та
воронками [23].
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Для регіону Дніпровсько-Донецької западини характерним є розвиток карсту
у відкладах крейдового віку в північній та північно-східній частині Чернігівської
та Сумської областей. Найбільша кількість карстових воронок спостерігається у
межиріччі Снов-Ревна у північній частині Чернігівської області. Середній діаметр
воронок 5-30,0 м, глибина – до 5,0 м, зустрічаються окремі улоговини діаметром
до 100 м, що утворені цілою групою воронок. У Сумській області на схід від
м.Глухова знаходиться територія з природними оголеннями крейдяно-мергельних
порід (вихід на поверхню), яка віднесена до району значного ризику [24].
В осьовій частині Дніпрово-Донецької западини залягають соляно-купольні
структури девонського віку, у більшості випадків поховані. Сучасні карстові явища
зосереджені на обмежених площах виходів солі вище підошви четвертинного
чохла і представлені рідкими осіданнями і зниженнями, що виникають під впливом
атмосферних чи поверхневих вод.
У західній частині Донецького басейну (Донецька область) карст поширений
у відкладах девону, кам’яновугільних (вапняки, доломіти) та пермських
соленосних товщах. У найбільших масштабах карстові процеси проявляються
в межах позитивних морфоструктур, що ускладнюють Бахмутську улоговину:
Артемівське, Дронівське, Дружківсько-Костянтинівське антиклінальне підняття.
Найактивніше карст проявляється над гірничими виробками гіпсових‚ доломітових‚
соляних шахт‚ у межах розсолопромислів. На переважній частині території регіону
карстопрояви представлені, в основному, воронками діаметром 10,0-150,0 м і
глибиною до 30,0-60,0 м.
Природно-історичний карст проявляється у вигляді карових полів
(сс.Іванград, Зайцево), карстових воронок, мульд і балок осідання (сс.Бахмутівка,
Кодемо, Зайцево, південна частина м.Бахмут (Артемівськ), східна частина
м.Соледар, карстових озер (м.Слов’янськ). Найбільша щільність карстових
форм відзначається на схилах рік Бахмутки, Мокрої Плотви, Казенний Торець
(м.Слов’янськ), стр.Горілий Пень (міста Бахмут, Соледар).
Техногенною активізацією карстових процесів супроводжується експлуатація
Ново-Карфагенського родовища. У результаті недотримання технології на
розсолопромислі
мають місце випадки різкого обвалення покрівлі камер
вилуговування з утворенням великих провально-компенсаційних воронок
на поверхні. Так, на площі близько 2 км2 зафіксовано близько 180 воронок,
діаметром 4-5 м і глибиною 1-3 м, п’ять великих провалів, до 50 сліпих ярів і
вимоїн. Величина осідання поверхні на окремих ділянках досягає 7000 мм [22].
Інтенсивно розвинутий техногенний соляний і гіпсовий карст в м.Слов’янську.
Формування карстологічної обстановки відбувається тут під впливом експлуатації
Слов’янського розсолопромислу. Після
припинення розсоловидобутку в
1961 р. процес опускання земної поверхні з утворенням карстових форм значно
сповільнився, однак процеси карстування не припинилися.
У басейні
рр.Суха і Мокра Волновахи‚ верхів’ях рр.Кальміус та
Грузький Єланчик карстовий процес зароджується у вапняках та доломітах
кам’яновугільного віку, закарстовані породи поширюються на глибину більше
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250,0 м.
Територія на південному сході Харківської області та на півночі, північному
сході Дніпропетровської області характеризується розвитком карбонатного
і галогенного карсту. Галогенний карст розвинений у зводах соляних
штоків Степківської, Берецької і Ново-Дмитриєвської структур, де в розрізах
пермської системи зустрічаються прошарки кам’яної солі потужністю до 30 м.
Карбонатний карст розвинутий у вапняках, ангідритах і доломітах юрської,
пермської і кам’яновугільної систем, а також у крейдяно-мергельних породах
верхньокрейдового віку. Сучасні карстові процеси виявляються у втратах
поверхневого стоку на ріках Сухий Торець, Бритай, Берека, Сів. Донець, Оскол.
У межах Причорноморської западини (Одеська, Миколаївська, Херсонська,
Запорізька, Донецька області) площі поширення карсту відкритого типу
незначні та спостерігаються вздовж схилів балок, річок, лиманів, берегової
лінії Каховського водосховища та Чорного моря. Поверхневі форми карсту, що
представлені воронками, кавернами, суфозійними нішами та порожнинами,
розвиваються у відкладах неогенового віку. Потужність неогенових порід‚ що
здатні карстуватись, змінюється від 4–10,0 м на півночі території, до 120-150,0 м в південній частині. Поверхневі форми на правому березі р.Інгулець представлені
блюдцеподібними воронками, діаметр яких становить 25,0 м, глибина 0,90 м, та
провальними воронками різних розмірів. На лівобережжі Дніпра зустрічаються
карстово-суфозійні зниження у рельєфі‚ що залиті водою‚ розмірами від 30 до
100,0 м в діаметрі (міста Нов.Каховка, Цюрупинськ, Гола Пристань).
Підтоплення
Підтоплення є одним з найбільш поширених сучасних екзогенних
геологічних процесів, що розвивається як у природних умовах, так і під впливом
техногенних чинників. Останні часто мають визначальне значення, особливо,
як наслідок проведення водогосподарських заходів (наявність іригаційних
систем, водосховищ, каналів, втрат з комунікацій тощо). Суть даного процесу –
підвищення рівня підземних вод внаслідок порушення водного балансу території,
який досягає критичних значень і потребує застосування захисних заходів. Цей
процес віднесено до найбільш небезпечних для життєдіяльності людини.
Площі підтоплення на території України сягають 89,122 тис.км2, в 4434
населених пунктах спостерігається підтоплення різної інтенсивності (табл. 4.3,
рис. 4.3).
У цілому, розвиток процесу підтоплення в природних умовах може
спостерігатися: в багатоводні роки – внаслідок багаторічних коливань рівнів
грунтових вод (РГВ); в період паводків та злив – внаслідок внутрішньорічних
коливань РГВ на ділянках, що розташовані в заплавах та на низьких терасах,
природних низинах з неглибоким заляганням слабопроникних порід та затрудненим
поверхневим стоком; на ділянках з порушеним балансом РГВ внаслідок збільшення
їх живлення, викликаного зниженням природного дренування.
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Рисунок 4.3 - Поширення підтоплення на території України
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Таблиця 4.3 - Поширення підтоплення на території України

№
з/п

Назва
адміністративної
одиниці

Площа
підтоплення,
тис.км2

Кількість
населених
пунктів, в
яких відмічене
підтоплення,
шт.

1

АР Крим

27,0

н.в.

н.в.

2

Вінницька

26,5

0,005

13

3

Волинська

20,2

15,6

59

4

Дніпропетровська

31,9

7,26

925

5

Донецька

26,5

1,66

371

6

Житомирська

29,9

0,039

47

7

Закарпатська

12,8

0,001

4

8

Запорізька

27,2

0,01

248

9

Івано-Франківська

13,9

-

-

10

Київська

28,9

0,021

82

11

Кіровоградська

24,6

0,057

51

12

Луганська

26,7

0,117

58

13

Львівська

21,8

0,261

41

14

Миколаївська

24,6

17,033

761

15

Одеська

33,3

20,575

983

16

Полтавська

28,8

0,066

6

17

Рівненська

20,1

14,49

157

18

Сумська

23,8

0,16

6

19

Тернопільська

13,8

-

16

20

Харківська

31,4

0,201

7

21

Херсонська

28,5

11,3

306

22

Хмельницька

20,6

0,06

170

23

Черкаська

20,9

0,060

64

24

Чернівецька

8,1

-

23

25

Чернігівська

31,9

0,146

36

603,7

89,122

4434

Загалом по Україні
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Підтоплення, що викликане переважно природними чинниками, є залежним
від положення рівнів річок та водоймищ і має в зоні надмірного зволоження
цілорічний, а в зоні недостатнього зволоження – сезонний характер прояву. На
Поліссі, де зосереджено майже 70% заболочених земель України, утворення
яких відбувається внаслідок постійного надлишкового зволоження, площі
підтоплення змінюються не суттєво. Визначальним чинником для активізації
процесу підтоплення та заболочування в цьому регіоні є гідрогеологічні умови.
Тут, під дією природних чинників сформувалась область регіонального високого
положення рівнів грунтових вод, де вони залягають на глибинах від 0 до
2,0 м, частіше мають глибину - 0,2-0,5 м. До цього типу підтоплення відноситься
територія Українського Полісся (Волинська, Житомирська, Рівненська області та
північна частина Київської).
Також, природне підтоплення проявляється на ділянках, що розташовані
в заплавах та низьких терасах, природних низинах з неглибоким заляганням
водотривів та утрудненим поверхневим стоком. Цей тип підтоплення
спостерігається у Вінницькій, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Луганській
областях.
Райони, підтоплені в природних умовах, приурочені до заплав, знижених
ділянок надзаплавних терас річок Псьол, Хорол, Ворскли, лівобережжя Дніпра,
Самари, Орелі, Сів.Донця, Вел.Утлюк, Мал.Утлюк, Молочної, днищах великих
балок. Заболоченості розвинуті в заплавах річок Хорола, Псла, Ворскли, Самари.
Природно-техногенне підтоплення має місце в центральних та південних
регіонах України: у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Луганській,
Донецькій та на півночі Одеської, Миколаївської та Херсонської областях. Баланс
грунтових вод на таких територіях слабо порушений або порушений внаслідок
збільшення їх живлення, що пов’язане зі зниженням природного дренування
території. Замулювання річок і зниження дренуючих властивостей є причиною
підтоплення значних площ сільськогосподарських земель, сільських населених
пунктів. Підтоплення через замулювання має місце по долинах річок Хорола,
Уди, Лопані, Береки, Орелі, Орельки, Берестової, Орчика, Самари й інш.
Ділянки техногенного підтоплення існують у межах всієї території України.
До числа найбільш техногенно підтоплених відносяться: Херсонська, Одеська,
Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська та Донецька
області. Розвивається техногенне підтоплення з порушенням балансу грунтових
вод під впливом господарської діяльності, де переважають техногенні чинники
підтоплення:
- порушення умов стоку поверхневих вод різними видами будівництва;
- незадовільний стан природних дренажних систем (створення штучних
водоймищ, замулення річок, засипання балок, ярів, озер та каналізування малих
водотоків);
- незадовільний стан мереж водопостачання та каналізації, відсутність
централізованих систем водовідводу;
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- припинення експлуатації неглибоких водоносних горизонтів;
- високий рівень техногенного навантаження на території, що викликане
промислово-міською забудовою, будівництвом водосховищ, ставків, хвостосховищ,
каналів, водогонів, зрошення тощо;
- підтоплення гірничого простору при закритті гірничих підприємств та
припиненні експлуатації відкритих виробок.
Так, Кременчуцьке водосховище обумовило підпір грунтового потоку, вплив
якого по річці Сулі досягає 20 км, підпір Дніпродзержинського водосховища
р.Ворскли складає біля 25 км. Це обумовило заболоченість грунту і підтоплення
багатьох населених пунктів на узбережжі водосховищ.
Особливою еколого-геологічною проблемою в межах Донецького регіону є
застосування так званої “мокрої” консервації відпрацьованих або нерентабельних
шахт, внаслідок якої відбувається затоплення гірничого простору. З цим
пов’язано техногенне підтоплення в містах Донецьк, Артемівськ, Святогорськ,
Красний Лиман, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Дружківка. Затоплення шахт
супроводжується такими процесами, як інтенсивне підтоплення житлових масивів,
виробничих приміщень, а також заболочування прилеглих територій. Подальша
зміна природних умов у регіоні залежить як від інтенсивності та технології
проведення гірничих робіт, так і від об’ємів та ефективності природоохоронних
заходів.
У Причорноморському регіоні протягом останніх років поступово проявляється
тенденція до деякого зменшення впливу антропогенної групи чинників на розвиток
процесу підтоплення, що обумовлено, як значним зменшенням водогосподарчої
діяльності, так і зменшенням водопостачання на масиви зрошення.
Для територій Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей
явище підтоплення не характерне і в умовах розчленованого рельєфу Карпат і
Прикарпаття носить локальний характер.
Зважаючи на погодні умови останніх років - зменшення середньорічної кількості
опадів, підвищення температур повітря - суттєвих змін у площах підтоплення не
очікується. Практично, на всій території України коливання рівнів грунтових вод
незначне, а подекуди відбувається стійке зниження рівнів. Але процес підтоплення
територій у більшості областей є комплексним, і техногенний фактор відіграє
суттєву роль у даному процесі. Ситуація, що склалась з підтопленням у межах
забудованих територій, значною мірою викликана недоліками, що існують на всіх
етапах містобудівної діяльності, починаючи з інженерно-геологічних вишукувань
для будівництва і закінчуючи експлуатацією територій. На таких територіях існуючі
захисні заходи, як правило, служать для ліквідації та попередження підтоплення
окремих об’єктів і не розраховані на непередбачені додаткові навантаження, які
й призводять до виникнення надзвичайних ситуацій.
Для одержання достовірних даних щодо тенденції розвитку підтоплення
необхідно виконання спеціальних гідрогеологічних робіт в складі інженерногеологічних, гідрогеологічних зйомок в масштабі 1:200 000 й крупніше та
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моніторингових спостережень на всіх рівнях, від об’єктового (локального) до
державного, за умовами формування ґрунтових вод під впливом природнотехногенних факторів та розвитку підтоплення.
Абразія та переробка берегів водосховищ
Абразія – це процес механічного руйнування гірських порід водними хвилями
та течіями. Процес абразії спостерігається не тільки на берегах природних
водоймищ (морях, озерах, лиманах), але й на штучних (переробка берегів
водосховищ).
Основні чинники, які обумовлюють переформування берегу – геологогеоморфологічні (літолого-стратиграфічні комплекси порід, неотектоніка,
сейсміка, морфологія берегу і пляжу, ЕГП), гідрометеорологічні (хвильовий,
вітровий та рівневий режим моря) та господарська діяльність людини.
Інтенсивність абразії, перш за все, обумовлена середньо- та багаторічною
мінливістю штормів та рівня моря, часом дестабілізації схилів, а також
властивостями порід, що складають берегову смугу. Цей процес переважає у
зонах сучасного тектонічного опускання узбережжя Чорного й Азовського
морів. Активізація процесу пов’язана з інтенсивною господарською діяльністю
(зарегулювання річкового стоку, нераціональне освоєння пляжної смуги, надмірне
видобування піску з прибережних територій, порушення природного режиму
міграції наносів). Довжина берегової лінії з розвитком абразії у межах АР Крим
складає 822 км (Чорне та Азовське моря), Миколаївської -17,8 км, Одеської
-86,0 км та Херсонської -128,0 км областей (Чорне море), на Азовському морі Донецька (69,7 км) та Запорізька області (270,0 км).
Крім морського узбережжя процес спостерігається на берегах озер та
лиманів Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. Посилення
темпів розвитку абразії обумовлено інтенсивною господарською діяльністю
(нераціональним освоєнням пляжної смуги, надмірним видобуванням піску з
підводних кар’єрів, порушенням природного режиму міграції наносів тощо).
У процесі абразії та переробки берегів, в залежності від морфометричних
характеристик схилів, їх літологічної будови, рівневого та хвильового режимів
водоймищ, виникли такі генетичні типи берегів як абразійно-обвальний, абразійноосипний, абразійно-обвально-осипний, абразійно-зсувний, акумулятивний,
нейтральний. За останні роки на узбережжі Азовського моря спостерігається
тенденція активізації процесів абразії. Це, в першу чергу, викликано трансгресією
із середньорічним підняттям рівня моря 1,0 см/рік, що постійно приводить до
зміни базису абразії. Абразійні ділянки узбережжя Азовського моря приурочені,
в основному, до крутих обривчастих берегів, складених неогеновими пісками та
лесовими відкладами, що легко піддаються розмиву. Швидкість розмиву берегів
становить 0,5-3,0 м/рік, в окремі роки збільшуючись до 6-7 м/рік. Також, широко
розвинені процеси акумуляції піщаних відкладів (коса Білосарайська, Обіточна,
Бердянська). Величина пляжу змінюється від 10-15 до 17-35 м [25].
Абразія виступає чинником, що підсилює розвиток процесу зсувоутворення
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через розмив та замочування нестійких гірських порід узбережжя. Більше
120 км абразійного берегу морів у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської,
Запорізької та Донецької областей ускладнено зсувами (табл. 4.4).

Загальна довжина берегу на
забудованій території, км

37,0

0,118,0

46,7

Миколаївська

17,8

9,8

0,15,0/0,3

Херсонська

128,0
(Чорне
море)
21,0
(Азовське
море)
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Кількість господарських
об‘єктів у зоні розвитку
абразії, шт

Величина відступання берегу
від-до, м

86,0

Загальна довжина
абразійного берегу,
ускладненого зсувами, км

Багаторічна швидкість абразії,
м/рік (від-до/середня)

Одеська

0,13,9/
0,42

Адмін.
область

Загальна довжина берегу з
розвитком абразії, км

Довжина активної частини
берегу, км

Таблиця 4.4 - Загальна характеристика абразії в межах
адміністративних областей

58

91

0,63,3

8

13,5

10

43

5,6

10

0,320,0/
1,0

Донецька

69,7

32,7

0-20,0/
1,0

019,0

56,0

21,6

16 сіл, 2
селища м.
Маріуполя,
~ 70 ДОЦ і
баз відп.

Запорізька

270,0

43

0,02,0/
0,6

1,021,0/
7,9
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Процес переробки берегів водосховищ має ті самі чинники та умови розвитку,
що й абразія. Створення водосховищ порушує природний хід формування схилів
річкових долин – на зміну річковій ерозії приходить хвильова абразія. Динаміка
та інтенсивність процесів переробки суттєво відрізняються на різних ділянках
водосховищ в залежності від морфометричних характеристик берегових схилів,
їх літологічної будови, рівневого і хвильового режимів водоймищ. Найбільші
величини переробки характерні для берега, розташованого нормально до
напряму дії пануючих вітрів.
У системі Дніпровських водосховищ довжина берегової лінії 3529,0 км. На
ділянках, загальною довжиною 1329,0 км, береги водосховищ незахищені,
переробка відбувається постійно. З решти – 611 км берегу захищено інженерними
спорудами, а 1589 км є “нейтральними”, де розвиток процесу мінімальний за
рахунок пологості берегів. Максимальні швидкості переробки берегів каскаду
Дніпровських водосховищ відмічались у перші 5-10 років їх існування, коли
береги, складені пухкими породами, відступали на 50-100 м/рік. Згодом, середня
швидкість не перевищувала 5,0 м/рік, максимальна (на окремих ділянках) –
20,0-30,0 м/рік. Так, величина відступу брівки абразійно-обвального берегу в
межах Кременчуцького водосховища за перші 25 років його експлуатації була в
межах 68,5-129 м. Для правобережжя Канівського водосховища розмив берегів
абразійно-обвального типу за перші 15 років експлуатації склав 17,7-30,4 м
(дані Черкаської гідрогеологічної експедиції). З часом темпи розмиву знизились,
середній розмив берегової лінії на правобережжі Канівського водосховища за
період 1990-1995 рр. складав 0,64 м/рік, за 1995-2000 рр. – 0,31 м/рік, за 20002005 рр. – 0,21 м/рік [20].
За весь період експлуатації водосховищ втрачено 6688,58 га прибережних
земель.
На сьогодні, середня швидкість переробки берегів складає 0,7 м/рік, а її
максимальна величина (на окремих ділянках) - 5,0 м/рік (табл. 4.5).
Переробка берегів Дністровського водосховища (Чернівецька область)
відбувається на ділянці довжиною 80 км, ширина смуги переробки, в середньому,
досягає 150 м. Загальна довжина берегу з розвитком переробки Хрінниківського
водосховища (Рівненська область) складає 11,1 км, з них 1,2 км закріплені
берегозахисними спорудами. У зоні розвитку переробки знаходяться 5 населених
пунктів. Унаслідок того, що водосховище заповнене не на всю потужність,
відбувається стабілізація процесу, потенційно-небезпечні ділянки укріплюються.
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Таблиця 4.5 - Переробка берегів каскаду Дніпровських водосховищ

№з/п

Назва
водосховища

Аміністративна
область

Середньобагаторічна
швидкість
переробки,
м/рік

Середня
ширина
смуги
переробки,
м

1

Київське

Київська

1,0

2,9

2

Канівське

Київська

0,5

7,6

3

Канівське

Черкаська

0,7

30,0

4

Кременчуцьке

Полтавська

2,9

5,0

5

Дніпродзержинське
Дніпровське та
Каховське

Дніпропетровська

3,0

68,0

Запорізька

0,9

2,5

6

Осідання земної поверхні над гірничими виробками
Осідання земної поверхні над гірничими виробками є одним з найбільш
значних проявів впливу гірничих робіт на геологічне середовище. З ним пов’язане
обрушення (в багатьох випадках повне) гірських порід над виробками, при якому
виникає порушення їх цілісності з утворенням нових зон тріщинуватості, або
плавне осідання без порушення цілісності масиву (мульди осідання поверхні).
Розвиток цього процесу викликає розущільнення масивів порід, що залягають
над підземними виробками, зниження інженерно-геологічної стійкості порід‚
перерозподіл напруги навколо виробленого простору. Потужність цієї зони,
як правило, становить 40-60 м. Товща гірських порід, що залягає вище (300400м), плавно осідає без порушення суцільності масиву. Товща гірських порід,
що знаходяться під нею, прогинається, утворюючи в центрі шахтного поля
мульду осідання поверхні, які часто супроводжуються розвитком підтоплення.
При несприятливих умовах зсунення гірських порід та земної поверхні над
гірничими виробками може викликати деформацію об’єктів, розташованих у зоні
впливу виробок, а також збільшення водопроникності і газопровідності порід над
виробленим простором.
Негативні зміни у геологічному середовищі багато в чому залежать як
від способу розробки та ліквідації шахт, так і від геолого-гідрогеологічних і
структурно-тектонічних природних умов, які в кожному випадку мають свою
неповторну специфіку.
Найбільш негативні наслідки осідання земної поверхні спостерігаються в
межах промислово-міських агломерацій, переважно у місцях проходження
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шахтних виробок під забудованими територіями. Найбільші масштаби осідання
поверхні та зрушення гірських порід характерні для полів вугільних шахт, що
проводять виїмку вугільних пластів з повним обваленням покрівлі, рідше - з
частковим закладанням виробленого простору.
У зонах підробок знаходяться міста Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве,
Білозерське, Калуш, Сокаль, Червоноград, Кривий Ріг, Павлоград та інші.
На території України загальна площа підроблених земель складає близько
5,5 тис.км2 (таблиця 4.6).

Глибина осідання
(від-до),
м

Загальна площа
підтоплення в
межах осідання,
км2

Площа осідання
на забудованій
території,
км2

Кількість міст в зоні
осідання,
шт

Волинська

Заг. площа осідання
земної поверхні,
км2

Назва
адміністративної
області

Площа підробленої
території,
км2

Таблиця 4.6 - Загальна характеристика осідання земної поверхні
над гірничими виробками

26,2

2,5-3,0

н.в.

н.в.

н.в.

Дніпропетровська

720,83

156,11

0,7-15,0

46,56

22,35

3

Донецька

2417,0

н.в.

0,02-6,8

90,0

н.в.

23

Івано-Франківська

1,6

0,3

0,1-2,1

н.в.

0,2

3

Кіровоградська

н.в.

10,0

3,0-3,5

н.в.

н.в.

н.в.

2200,0

н.в.

5,0-7,0

н.в.

703,8

н.в.

141,6

140,0

0,01-4,0

>5,00

18,5

Луганська
Львівська
(Червоногад)

6
Львівська
(Стебник)

>1

0.0003

0.29-1.5

0.0002
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У Донбасі прояви зрушень над старими гірничими виробками досить часте
явище. В даний час масове закриття вугільних шахт викликає підйом рівня
підземних вод, і отже, замочування порід навколо старих виробок, що може
служити причиною активізації зрушень над ними. Випадки деформації цивільних
і промислових споруд відзначаються практично у всіх населених пунктах, що
розташовані на підроблених територіях. Підробка поверхні гірничими виробками
в Донецькій області має місце не тільки при розробці вугільних родовищ, але
і при видобутку кам’яної солі шахтним способом, або шляхом її штучного
вилуговування. Наприклад, у м.Соледарі над гірничими виробками солешахти
№2 у результаті деформації міжкамерних ціликів утворилася мульда осідання
розміром 400х1000 м. Для попередження можливих катастрофічних наслідків,
камери, які примикають до деформованих ціликів були заповнені сіллю. Для
розміщення населення, евакуйованого з зони зрушення гірських порід у
м.Соледарі був побудований новий мікрорайон.
Наслідком підробки поверхні Ново-Карфагенським розсолопромислом
із землекористування була виведена територія площею більш 2 км2, на якій
зафіксовано більш 180 карстових воронок. Величина осідання поверхні на
окремих ділянках досягає 7000 мм.
На території Слов’янського розсолопромислу, в межах забудованої частини
м.Слов’янська, утворилася мульда осідання площею 5 км та глибиною прогинання
в центрі 1800 мм.
У Львівсько-Волинському вугільному басейні (Червоноградська і ВеликоМостівська група шахт) внаслідок вироблення вугільних пластів на багатьох
ділянках спостерігаються доволі значні просідання земної поверхні (до 3 м). У
результаті збільшуються площі надмірно зволожених земель, затоплюються
і підтоплюються сільськогосподарські угіддя, важливі народногосподарські
об’єкти, будинки і споруди. Загрозливе становище виникло в містах Червоноград,
Соснівка, селищах Межиріччя, Бендюги, Волова та ін.
Зміна природних умов у районах інтенсивного ведення гірничих робіт
залежить як від інтенсивності та технології проведення гірничих робіт, так і від
складу та об’ємів природоохоронних заходів.
На жаль, останні 8-10 років спостереження за осіданням поверхні над
гірничими виробками не проводилось.
Просідання лесових грунтів
Значне поширення лесових та лесоподібних грунтів у межах, практично
всіх, інженерно-геологічних регіонів та здатність цих грунтів до просідання,
визначають їх як один з важливих компонентів геологічних середовища.
Просідання лесових грунтів - це небезпечне геологічне явище, яке є результатом
здатності порід при зволоженні та замочуванні давати додаткове ущільнення, як
від власної ваги, так і при техногенному навантаженні, з одночасною зміною
структури грунту за рахунок пилуватого механічного складу, високих значень
макропористості (більше 45%), розмочуваності, недоущільненості, фільтраційної
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анізотропії (підвищеної водопроникності у вертикальному напрямку по
відношенню до горизонтального), значного вмісту легкорозчинних солей та інших
особливостей.
У залежності від інтенсивності прояву просідання лесових грунтів, їх поділяють
на:
- І тип – просідання грунтів від власної ваги при замочуванні не перевищує
5 см;
- ІІ тип - просідання грунтів від власної ваги при замочуванні перевищує
5 см.
Лесові грунти поширені на площі 363,77 тис.км2, що становить 60,26 % території
України. За здатністю до просідання вони поділяються на дві групи: при потужності
лесових відкладів 10-20,0 м і більше, грунтові умови характеризуються II типом
просідання, їх площа складає 62,4 тис.км2 (10,3% території України); території,
які складені лесовими грунтами потужністю менше 10,0 м, характеризуються,
як правило, І типом грунтових умов, їх площа становить 204,7 тис.км2 (33,9%),
решта – 96,6 тис.км2 (16,0%) – є непросідаючими. З півночі на південь України
простежується загальна зональність за особливостями розповсюдження, умовами
залягання, складом і станом лесових відкладів, змінюються потужності лесових
грунтів та значення величин просідання Поширення лесових грунтів у межах
адміністративних областей наведена в табл. 4.7 та на рис. 4.4.
У межах населених пунктів лесові грунти є середовищем розміщення
підземних споруд та комунікацій. Зростання міст та збільшення щільності забудови
корінним чином змінюють стан лесових порід. Властивість лесових грунтів
просідати під навантаженням при замочуванні ускладнює умови будівництва на
урбанізованих територіях. В умовах підтоплення лесові породи дестабілізуються
і можуть переходити в текучий стан та повністю втрачають стійкість і здатність
витримувати навантаження. Інфільтрація з техногенних джерел, підняття рівня
ґрунтових вод в зоні аерації, і як наслідок, збиткове зволоження лесових порід,
приводить до порушення їх структури та зміни стану - просідання. Останнє може
бути пов’язане з процесами суфозії та подальшим катастрофічним просіданням
(утворенням провалів).
Максимальні потужності лесових грунтів відмічені в південній частині країни в Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській областях.
У межах цих же територій відмічено найбільш динамічне зниження інженерної
стійкості лесових грунтів, що обумовлено розвитком підтоплення в межах масивів
зрошення та промислово-міських агломерацій.
Переважно на лесових грунтах ІІ типу розбудовані міста Апостолово,
П’ятихатки, Запоріжжя, Мелітополь, Дніпрорудне, Кропивницький, Олександрія,
Знам’янка, Долинська, Южне, Лозова, Первомайський, Херсон, Дніпро, Кам’янське,
Марганець, частково - Жовті Води, Кривий Ріг, Донецьк, Луганськ, Краснодон,
Свердловськ, Попасна, Лисичанськ, Богодухів тощо.
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Таблиця 4.7 - Поширення лесових грунтів на території України

тис.
км2

%

тис.км2

%

тис.
км2

%

№

1

АР Крим

27,0

0,18

0,7

3,35

12,4

8,15

30,2

2

Вінницька

26,5

0,00

0,0

19,63

74,1

2,03

7,7

3

Волинська

20,2

0,00

0,0

2,92

14,5

0,00

0,0

4

Дніпропетровська

31,9

14,95

46,9

7,32

22,9

2,99

9,4

5

Донецька

26,5

3,16

11,9

6,21

23,4

9,58

36,2

6

Житомирська

29,9

0,00

0,0

4,49

15,0

0,27

0,9

7

Закарпатська

12,8

0,00

0,0

0,00

0,0

0,98

7,7

8

Запорізька

27,2

10,53

38,7

7,31

26,9

5,35

19,7

ІІ тип

І тип

Непросідаючі

ІваноФранківська
10 Київська

13,9

0,00

0,0

1,7

12,2

2,65

19,1

28,9

0,44

1,5

12,03

41,6

2,14

7,4

11 Кіровоградська

24,6

6,83

27,8

13,5

54,9

0,29

1,2

12 Луганська

26,7

0,28

1,0

4,1

15,4

11,70

43,8

13 Львівська

21,8

0,00

0,0

2,06

9,4

3,56

16,3

14 Миколаївська

24,6

2,52

10,2

6,81

27,7

11,57

47,0

15 Одеська

33,3

5,91

17,7

8,01

24,1

13,40

40,2

16 Полтавська

28,8

2,26

7,8

14,28

49,6

4,04

14,0

17 Рівненська

20,1

0,00

0,0

4,01

20,0

0,00

0,0

18 Сумська

23,8

0,15

0,6

7,71

32,4

4,28

20,3

19 Тернопільська

13,8

0,00

0,0

9,38

68,0

1,97

14,3

20 Харківська

31,4

0,27

0,9

20,57

65,5

4,99

15,9

21 Херсонська

28,5

10,70

37,5

6,9

24,2

4,76

16,7

22 Хмельницька

20,6

0,00

0,0

14,83

72,0

0,42

2,1

23 Черкаська

20,9

1,75

8,4

13,32

63,7

0,18

0,9

24 Чернівецька

8,1

0,00

0,0

4,35

53,7

0,42

5,1

25 Чернігівська

31,9

2,47

7,7

9,94

31,2

0,38

1,2

603,7

62,40

10,3

204,73

33,9

96,64

16,0

9

Загалом по Україні
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Площа
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одиниці,
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одиниці
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Рисунок 4.4 - Поширення лесових грунтів на території України
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Селі
Селі – це раптові короткочасні гірські потоки, які складаються із суміші води
і великої кількості твердого матеріалу, що виникають у гірських районах.
Поширення та інтенсивність селевого процесу у гірських і передгірських
областях Карпат і Криму визначається особливостями тектонічного,
неотектонічного, сейсмічного режимів гірських зон та залежить від геологічної
будови території, геоморфологічних умов, клімату, господарської діяльності людини
тощо. Важливе значення для розвитку селевого процесу має пересічений рельєф
з високими і крутими схилами та значними ухилами русел. Активність розвитку
селів контролюється екстремальними значеннями метеорологічних показників.
Селенебезпечні басейни є зосередженням розвитку багатьох ЕГП (гравітаційних,
ерозійних, денудаційно-акумулятивних). Гравітаційні зміщення порід на схилах
сприяють накопиченню твердої складової селів. Процес розвивається на тих
гірських річках, в басейнах яких відбувається значне накопичення пухкого
піщано-глинистого, глинисто-уламкового й уламкового матеріалу.
Сприятливі для сходження селів умови в межах регіонів Складчастих Карпат,
Закарпатському прогині сформувалися на 70 % території гірських водозборів,
переважно у низькогір’ях (рис. 4.5).

Рисунок 4.5 - Розвиток селевого процесу в межах Карпатської
складчатої системи та Закарпатського прогину
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Найбільшою схильністю до селеутворення характеризуються басейни
рр.Черемош і Прут (Чернівецька та Івано-Франківська області), де існують умови
для формування, переважно, водно-кам’яних, рідше, грязе-кам’яних типів селей.
Тверда складова представлена уламками флішових відкладів крейди і палеогену
з незначними домішками елювіально-делювіальних, делювіально-пролювіальних
та сучасних алювіальних відкладів. В Івано-Франківській області 270 дрібних
селенебезпечних водотоків займають площу 606,9 км2, у Чернівецькій відмічено
70 дрібних водотоків, площею 255,5 км2. На території Львівської області в басейнах
рр.Дністер і Стрий фіксується понад 50 селевих водотоків, площею 305,5 км2. У
межах Закарпатської області 270 селенебезпечних водотоків поширені на площі
1803,0 км2 [10, 11].
В останні роки активізації селевого процесу в Карпатському регіоні не
спостерігається. Така тенденція пояснюється особливостями метеорологічних
умов - порівняно низькими кількостями атмосферних опадів та підвищеними
температурами повітря.
Ерозійні процеси
Ерозія – один з головних зовнішніх (екзогенних) чинників формування рельєфу
земної поверхні. Це процес руйнування верхніх найбільш родючих шарів ґрунтів.
Ерозія поділяється на площинну (горизонтальну) і глибинну (вертикальну).
Площинна ерозія полягає в тому, що атмосферні води, стікаючи по похилій
поверхні землі численними дрібними струмками, змивають поверхневий гумусовий
шар грунту з пухких порід і відкладають змитий матеріал у підніжжі схилу.
Внаслідок змивання гумусового шару значно погіршується родючість грунту. В
гірських районах інтенсивний прояв площинної ерозії приводить до утворення
селів.
Глибинна ерозія - це розмивання грунтів у глибину дощовими і талими
водами, та постійними водотоками. Внаслідок цього утворюються лінійно витягнуті
заглибини, які поступово перетворюються в глибокі яри.
На території України широкий розвиток має: руслова ерозія постійних
водотоків (річок) - бічна та глибинна; ерозія тимчасових водотоків – лінійна та
яружна; схилова ерозія - площинний змив.
На розвиток ерозійних процесів основний вплив чинять неотектонічна
активність, геологічна будова (наявність порід, які легко розмиваються), атмосферні
опади, їхня кількість, характер випадіння, сезонність випадіння, величина кутів
нахилу денної поверхні. Розмивання порід залежить від гранулометричного та
мінералогічного складу, характеру структурних зв’язків між частками, швидкості
потоку, характеру рослинного покриву, видів господарського освоєння території.
Ерозія сприяє розвитку зсувних процесів, карсту, селів.
На території України прояви різних видів ерозії відмічаються у всіх регіонах,
але спостереження за розвитком ерозійних процесів проводиться лише в окремих
регіонах.
У

Рівненській та
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спостерігається на р.Стир.
У Закарпатській області закартовано 518 ділянок бічної ерозії водотоків,
загальною довжиною 159,69 п.км.
Інтенсивні процеси донної та бічної ерозії на території Львівської області
спостерігаються, в основному, по площі Передкарпатського прогину та
Складчастих Карпат. У Львівській області активізація бічної та руслової ерозії
відмічена на річках Стрв’яж, Сушичанки, Вирва, Дністер, Бухти, Ямельничанки,
Сторонянки, Кам’янки, Кропив’янки, Опір (Сколівський водозабір), в містах Хирів,
Ст.Самбір, Добромиль, сс.Стрілки, Гусаків, Спас, Боневичі, Поляна, Засадки,
В.Сушиця, Лопушанка Хомина, Сторона, Ст.Кропивник, Ямельниця, Підгородці.
Ерозійні процеси в межах Миколаївської області розвиваються у лесовидних
суглинках, алювіальних й алювіально-морських терасових відкладах, що
підстилаються вапняками й піщано-глинистими відкладами. Ерозійна ураженість
схилів терас Південого Бугу – 0,2-0,5 км/км2. Загальна площа прояву ерозійних
процесів в межах області 8200 км2.
Ерозійні процеси в межах Одеської області розвиваються в долинах рік Кодима,
Савранка, Тростянець, Ягорлик, Когильник, Сака, Чага, Сарата, Кучурган, Малий,
Середній і Великий Куяльники, Тілігул. Тут схили прорізані численними балками
і ярами різної довжини й глибини, борти яких ускладнені промоїнами й зсувами.
Загальна площа ураження ерозійними процесами - 12800 км2.
За останній час на активізацію ерозійних процесів сильний вплив чинить
антропогенна діяльність: неправильне розорювання схилів, вирубка деревної й
чагарникової рослинності, скидання рідких відходів тощо.
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5 АКТИВІЗАЦІЯ ЕКЗОГЕННИХ ГЕОЛОГІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ У МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
Більшість екзогенних процесів (зсуви, карст,
абразія, підтоплення, ерозія, селі) активізуються
в природних умовах і пов’язані з аномальними
змінами метеорологічних та гідрогеологічних явищ,
але їх інтенсивність значно зростає під впливом
техногенних чинників в умовах господарського
освоєння території.
Як швидкоплинний фактор, метеоумови не
сприяли суттєвій активізації ЕГП, здебільшого
активний розвиток ЕГП був не більший фонового
значення і частіше активізація була спричинена
сукупністю техногенних та метеорологічних факторів. Інтенсивна та місцями
безконтрольна господарська діяльність без урахування планувальних обмежень,
відсутність належних інженерних та екологічних заходів щодо освоєння
територій спричиняє розвиток та активізацію ЕГП, що створює загрозу безпеці
життєдіяльності населення, інфраструктури та призводить до суттєвих змін
навколишнього середовища в цілому.
Моніторингові спостереження у 2017 р. проводились на ділянках ІІ і
ІІІ категорії, та ділянках чергового обстеження господарських об’єктів, що
знаходяться в зоні впливу небезпечних ЕГП. Немає можливості надати інформацію
щодо активізації ЕГП по окремим територіям, що є тимчасово непідконтрольні
Україні:
- АР Крим – у зв’язку з анексією цієї території;
- частина Донецької та Луганської областей, які є зоною АТО.
У даному розділі надається інформація щодо розвитку та активізації основних
ЕГП по адміністративних областях за даними моніторингових спостережень, що
були проведені у 2017 році.
Найбільш значимі прояви активізації ЕГП були зафіксовані у Донецькій,
Одеській, Львівській, Закарпатській, Запорізькій областях.
У Вінницькій області спостереження проводились за зсувним процесом.
У межах області зафіксовано 339 зсувів, площею 16,55 км2, на території
забудови відмічено 17 проявів, які, в разі активізації, несуть загрозу 23 об‘єктам
господарювання. У 2017 р. обстежено 9 зсувів на ділянках спостережень, всі
знаходяться у стадії тимчасової стабілізації. Також було обстежено 9 зсувів,
розвиток яких може впливати на функціонування об’єктів господарювання
у межах таких населених пунктів: м.Жмеринка, сс.Кукули, Требусівка, зал.
станція Сулятицька Піщанського р-ну, сс.Качківка, Довжок Ямпільського р-ну,
сс.Крупське, Вільшанка Крижопільського р-ну та с.Романівка Бершадського р-ну.
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Обстежені зсувні тіла розташовані у різних геолого-гідрогеологічних і
геоморфологічних умовах і являються перспективними щодо подальшого розвитку
та активізації. На даний час всі зсуви знаходяться в стабільному стані, будь-яких
ознак активізації в межах обстежених зсувів не виявлено.
Утворення нових зсувів чи будь-яких деформацій на схилах, які свідчили б
про розвиток зсувних процесів, не зафіксовано [12].
У Волинській області спостереження проводились обмежено і лише за
розвитком бічної ерозії. Активізацію процесу бічної ерозії відмічено на ділянці
м.Рожище (р.Стир), де відступання бровки берегового уступу складає 0,2-0,6 м.
У Дніпропетровській області в 2017 р. обстежувались ділянки прояву
зсувного процесу та процесу підтоплення (рис. 5.1).
У межах області зафіксовано 382 зсуви та зсувні ділянки, загальною площею
20,835 км2, в тому числі в м.Дніпро (Дніпропетровськ) – 133 зсуви, у м.Кам’янське
(Дніпродзержинськ) – 22 зсуви, 227 зсувів - на території області.
З 26 ділянок, що були обстежені у 2017 р., активними були 4. Зсувні ділянки,
що розташовані в балках міст Дніпро та Кам’янське, залишаються небезпечними
для інженерних споруд та життя людей [18].
У м.Дніпро в активному стані зсув (обстеження проводилось у червні та
вересні 2017 р.) у центральній частині міста (вул.Горяна та Роднікова, пров.
Крута Балка, тупик Крута Балка) на лівому схилі балки Крута. Причини утворення
зсуву природно-техногенні – активізація ерозії схилів балки, просідання
насипних грунтів під будинками та забудова верхньої частини схилу. Основний
зсув представляє собою фронтальні зсувні потоки з пласким ковзанням, які
розташовані на схилах балки. Рух зсувного тіла відбувався по четвертинних
глинах. Пошкоджені всі будинки по вул.Роднікова, чотири будинки по вул.Горяна
(всі відселені) та три будинки по пров.Червона Балка (два відселені). Загальна
площа порушеної ділянки близько 2,5 га (0,025 км2). При повторних обстеженнях
зміни не спостерігаються, окрім прогресуючих тріщин у пошкоджених будинках.
Заходів щодо усунення зсуву та чинників, що сприяють його активізації, не
відмічено.
Схильними до активізації у м.Дніпро є зсувні ділянки: правий схил та
верхів’я балки Краснопільська (ж/м Мирний, завод «Дніпрошина», вул.Б.Кротова
та Підмогильного), площа зсуву 2,7 га; правий схил балки Аптекарська
(вул. Токарного, Богданова, Канатна, пров.Токарного), площа зсуву 0,9 га, та
зсув (вул. Сірко, Ласточкіна та Балка Довга), площею 3,8 га; правий схил балки
Рибальська (пр.Кірова, 92а, вул.Нахімова, 90 та Гавриленко, 10), площа зсуву
5,3 га.
У м.Кам’янське
активною, з попереднього року, є зсувна ділянка на
правому схилі балки Шамишина (ж/м Черьомушки, вул.Онищенко, Скалика,
Ціолковського), у центральній частині міста. Це зсув-просідання, похила площа,
на якій розташовані багатоповерхові будинки (ж/м Черьомушки). Дренажна
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Рисунок 5.1 - Активізація ЕГП у Дніпропетровській області
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система на ділянці відсутня, вода збігає по поверхні схилу. На ділянці зсуву
розташовані 8 відселених будинків, 2 з них розібрані (вул.Онищенко). В трьох
будинках (вул.Ціолковського) є тріщини між блоками. Загальна площа зсуву
близько 6,4 га (0,064 км2). У 2003 р. проводилось часткове бетонування схилу,
на сьогодні все напіврозмито. Місцеве населення повідомляло про прогресуючі
тріщини в будинках, але ознак нового зрушення на поверхні грунту не виявлено.
Схильним до активізації у м.Кам’янське є зсувна ділянка у верхів’ї балки
Баранникова (пров.Островського), загальною площею 1,1га.
У с.Вищетарасівка Томаківський району активним є зсув перехідного типу (від
зсув-блоку до потоку) на правому схилі долини р.Дніпро (Каховське водосховище).
Відстань до східної окраїни села складає близько 1 км. Причина утворення зсуву
техногенна – внаслідок підмивання схилу водосховищем і зрошення навколишніх
орних полів. Широко розповсюджені обвальні повторні зсуви. Загальна площа
порушеної ділянки близько 8,8 га (0,088 км2). На ділянці висаджені акації, проте
ця лісосмуга утримання вже сильно пошкоджена зсувом. Забудова на схилі та
навколишній території відсутня. Зсувна ділянка загрожує руйнуванням ґрунтовій
дорозі і повним знищенням лісосмуги утримання. Заходів щодо усунення зсуву та
чинників, що сприяють його активізації, не відмічено.
Процеси сповзання берегів Каховського водосховища в межах області відмічені
ще на трьох ділянках – с.Новокиївка, с.Добра Надія (обидва Томаківський р-н) і
між сс.Капулівка та Покровське (Нікопольський р-н). У даний час зсувні процеси
призупинені або попереджені через засипку прибережної зони валунами граніту,
які нині виконують роль хвилеломів.
Продовжується активізація на лівому схилі долини р.Вовча у с.Привовчанське
Павлоградського району. Відстань до північно-східної окраїни села складає 1 км.
Це зсув-поток на схилі основної долини. Причини утворення зсуву природнотехногенні – активізація ерозії схилів річки, зрошення орних полів і розвантаження
грунтових вод.
Загальна площа порушеної ділянки близько 3,0 га (0,030 км2). Сильно
підмитий протилежний правий берег річки – став обривистим. Забудова на схилі
і прилеглій території відсутня. Окремо по схилу виділяються дві яружно-розмивні
ділянки. Під час обстеження (квітень, вересень) помічені ерозійні процеси зони
відриву з утворенням дрібних повторних зсувів та розмив правого берега річки
з утворенням нижче за течією намивної коси. Заходів щодо усунення зсуву та
зсувоутворюючих факторів не відмічено.
Залишаються схильними до активізації зсувні ділянки: у Новомосковському
районі - на лівому схилі верхів’я балки Іскова, 0,3 км на південний схід від
південної околиці с.Новостепанівка, загальною площею 1,8 га; на правому схилі
долини р.Самара, 0,5 км на схід від східної околиці с.Андріївка, загальною площею
0,6 га; яр на правому схилі балки Огланова, 0,7 км на схід від південної околиці
с.Губиниха, загальною площею 0,4 га; у Солонянському районі - на лівому схилі
яру, південно-східна околиця с.Військове, загальною площею 2,0 га.
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Майже всі активізовані зсувні ділянки є активними чи схильними до цього з
попередніх років, значних чи катастрофічних активізацій не відмічено.
Основними факторами, що сприяють розвитку підтоплення в межах області,
є порушення підземного і поверхневого стоку під впливом фільтрації із каналів
Дніпро-Донбас, Дніпро-Кривий Ріг, великих водосховищ – Дніпродзержинського,
Каховського, Південного, господарських ставків, відстійників, ставківнакопичувачів промислових і шахтних вод, меліорація земель, забудова територій,
втрати із комунікацій та ін.
За результатами обстеження окремих ділянок (проводилось у квітні-червні
та у вересні 2017 р.), межі площ підтоплення за останній рік, у порівнянні з
попереднім роком, майже не змінились. У межах області, у порівнянні з рядом
минулих років, спостерігалося незначне зменшення площ підтоплення. Глибина
залягання рівня грунтових вод, у порівнянні з результатами 2016 року, коливалась
в межах ±0,2-0,55 м. Дуже підтопленими є території Широківського – 585 км2,
Апостолівського –570 км2, Магдалинівського – 550 км2, Петриківського – 530 км2,
Нікопольського – 540 км2 районів. Загальна площа області, що перебуває в
підтопленому стані – 7255 км2 при глибині рівня грунтових вод 0-3 м, в тому числі
2240 км2 - при глибині рівня грунтових вод 0-2 м. По окремих районах області в
середньому площі підтоплення змінювались у межах ±3-7 км2.
Спостереження проводились у межах населених пунктів, виключно по
колодязях (інколи по погребах). Ситуація ускладнюється тим, що колодязі часто
засипаються (через використання свердловин), з них створюють вигрібні ями
тощо.
У Петриківському районі в межах села Єлизаветівка глибина залягання рівня
грунтових вод на підтоплених ділянках становить близько 2-х м. У порівнянні з
попереднім роком, відбулось підвищення рівнів на 0,2 м. Підтоплення обумовлено
підпором грунтових вод поверхневими водами Дніпродзержинського водосховища,
відсутністю належного стоку грунтових і поверхневих вод.
У Павлоградському р-ні на ділянці м.Тернівка-с.Богданівка (площа ділянки
16,22 км2) глибина залягання рівня грунтових вод на підтоплених ділянках
коливається в межах 1,1-3,0 м. Підтоплення обумовлено частково підробкою
гірничими виробками шахт Самарська, Тернівська та Західно-Донбаська,
забудовою заплави річки Тернівка та замуленням її русла. Через просадки
підроблених територій спричинився відносний підйом рівня грунтових вод, а в
окремих місцях утворились заболочені ділянки. Протягом періоду спостереження
(2006-2017 рр.) рівні змінювались лише в залежності від кількості атмосферних
опадів та середньомісячних температур повітря. У порівнянні з попереднім роком,
відбулось підвищення рівнів на 0,15 м.
У Петропавлівському р-ні на ділянці с.Васюківка-с.Хороше основна частина
підтоплення припадає на територію заплави річки Самари через замулення її
русла та зарегульованості поверхневого стоку. За інформацією місцевих жителів,
підтоплення також відбувається з-за несанкціонованих скидів води зі ставків,
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що знаходяться у верхів’ї річки. Це все обумовлює підтоплення заплави і першої
надзаплавної тераси. Глибина залягання рівня грунтових вод на підтоплених
ділянках коливається в межах 2,1-2,8 м. Протягом періоду спостереження (20062017 рр.) рівні змінювались лише в залежності від кількості атмосферних опадів та
середньомісячних температур повітря. У порівнянні з попереднім роком відбулось
підвищення рівнів на 0,15 м.
У межах смт Петропавлівка підтоплення обумовлено забудовою, бездренними
дорожніми насипами, відсутністю поверхневого стоку, а також сильним замуленням
річок Самара і Бик. Глибина залягання рівня грунтових вод на підтоплених
ділянках коливається в межах 1,4-3,0 м. Протягом періоду спостереження (20062017 рр.) рівні змінювались лише в залежності від кількості атмосферних опадів
та середньомісячних температур повітря. У порівнянні з попереднім роком,
відбулось підвищення рівнів на 0,2 м. Поверхневі дрени на території селища
відсутні або сильно замулені (в центральній частині селища).
Будь-яких заходів щодо боротьби з підтопленням у межах населених пунктів
на даний час не відмічено.
У Донецькій області в 2017 р. спостереження проводилися за зсувними
процесами, абразією та процесом карстоутворення [9].
Зсувні процеси зосереджені на узбережжі Азовського моря та на крутих
схилах р.Сіверський Донець. В області мають розвиток 189 зсувів.
На півночі області на схилах р.Сіверський Донець активних зрушень на
ділянках розвитку зсувів не зафіксовано, на відміну від Приазов’я.
На ділянці «Білосарайській» (від с.Бабах-Тарама до м.Маріуполь) налічується
33 зсуви, з них 26 були активними (рис. 5.2). Блоки зсувів, що були відокремлені
раніше, поступово дробляться, окремі блоки сповзають до підніжжя, частина з
них зруйнована, деякі до брилового стану. Спускова дорога до б/в «Сонечко»
(зсув № 85) деформована основною тріщиною, з перепадом пліч до 0,4 м, також
деформована асфальтна дорога, яка проходить по території бази від воріт,
з перепадом в 1,5 м, без розриву суцільності асфальтного покриття. Язикова
частина зсуву № 85 повільно просувається у бік моря, деформуючи підпірну
стінку. В стінці зриву зсуву № 86 відзначаються гребінкоподібні заколи суглинків.
Спостерігається зміщення грунтів зсуву через покрівлю неогенових пісків на
пляж.
На зсуві № 95 в прибровочній частині спостерігається відділення дрібних
блоків, шириною до 0,5 м, довжиною 3-4 м. В уступі середньої сходинки
спостерігаються фронтальні опущені тріщини розтягування, по яким відбувається
відділення дрібних блоків на пляж. На зсуві № 97 також відбулося часткове
зміщення язика зсуву на пляж. Пляж перекритий грунтами язика на протязі
5-6 м. Висота язика на урізі моря – до 1 м.
На стику зсувів № 99 та № 100 в нижній частині зсувного схилу навесні
утворився цирк другого порядку протяжністю уздовж кліфу до 40 м, довжиною
закладення – 20 м. Грунти у вигляді розрідженої маси були викинуті на пляж та
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в приурізову частину моря.
На зсуві № 102 спускова дорога деформована, на середній сходинці
просліджуються тріщини розтягування, по яких відокремлюються невеликі блоки
грунтів, що зміщуються на пляж. У місці перетинання спускової автодороги
основною тріщиною відділення спостерігається перепад пліч близько 0,6 м.

Рисунок 5.2 - Активізація зсувів на ділянці “Білосарайська”

Складною є ситуація поблизу від с.Мелекине, де зафіксоване порушення
зсувом № 90 полотна автодороги Т-50 Урзуф – Маріуполь. Довжина ушкодженої
ділянки – 320 м. Аварійна ділянка дороги перекрита. На полотні дороги
відзначається розривна тріщина з шириною розкриття 3-5 см та перепадом
пліч – 10 см. Просідання блоку на дорозі становить 0,6-0,8 м. Окремі опори ЛЕП,
розташовані на осипі вздовж цієї автодороги, мають ухил вбік моря під кутом 8085°. Площа зсуву, в порівнянні з 2013 р., збільшилась на 11,0 тис.м2.
На території с.Мелекине більша частина будинків по вул.Братів Щербань,
Гагаріна та Центральній несуть сліди деформацій, у тому чи іншому ступені:
наявність розривних тріщин, перекос віконних та дверних отворів та інше, що є
наслідком активізації 2016 р. Тріщини на будівлях мають ширину розкриття до
1,5 см, зашпаровані тріщини відновлюються. На момент обстеження спостерігалося
запрокидання в бік плато будинку №1 по вул.Гагаріна. В зимово-весняний
період 2018 р., можливо, буде зазнавати ріст вверх по схилу зона дроблення,
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а її розширення буде нести загрозу розташованим там будівлям та комунікаціям.
На б/в «Сонячний» відзначається деформація стаціонарних будівель. Будиночки,
розташовані нижче по схилу, поступово рухаються донизу. Опори високовольтної
ЛЕП нахилені у бік плато під кутом 70о.
У с.Бабах-Тарама зсувний процес протікає активно. Відбувається руйнування
нижньої сходини зсуву з обваленням суглинків на пляж. На середній сходинці
також відбувається зміщення грунтів вниз до 2 м. В уступі верхньої сходинки,
навесні 2017 р., утворилася тріщина розтягування шириною розкриття 10 см та
перепадом пліч до 1,4 м.
На Маріупільській ділянці в районі вул.Севастопольській (зсув №105)
внаслідок підрізання схилу утворився зсув другого порядку з максимальною
висотою стінки зриву до 7 м. В основі схилу споруджена утримуюча стінка, але
стінка зриву не знівельована, обривчаста, що може призвести до утворення
нових блоків. Навпроти будинку № 19 по вул.Севастопольська цим активізованим
зсувом зруйнований тротуар перед вхідною хвірткою. Відстань від хвіртки до
тріщини відділення нового блоку – 1,5 м. Ширина розкриття тріщини – до 10 см.
Блок зміщений по вертикалі на 15 см.
На східній стінці бетонного забору готелю «Європейський» (зсув № 106) в місці
переходу основного схилу в піщану терасу спостерігається вертикальна тріщина
з розкриттям 1-2 мм, що свідчить про повільні пластові деформації всередині
масиву. На східній стіні готелю спостерігаються різноспрямовані тріщини від
волосяних до 5 мм. Між готелями «Європейський» та територією санаторію
«Металург» зберігся зсув-опливина ІІ порядку, але росту опливини в вершині в
бік плато не відзначається, як і просування язику на зсувну сходину.
Напроти будинків №№ 22, 24 по вул.Міський Спуск (кол. Спуск Артема)
(зсув № 108) у весняний період в язиковій частині відбулося зміщення ґрунтів
у вигляді безформної маси на новозбудований паркан навколо котеджу. На
будинках №№ 18, 19 по пров.Чехова на південній стороні спостерігаються
тріщини шириною розкриття до 2 см. У весняний період відбувалося наповзання
язика опливини на північні стіни будівель №№ 16-19.
На зсуві № 109 (сел.Найдьонівка) активних просувань зсувних мас не
спостерігалося, але про повільний процес деформацій у масиві свідчить наявність
тріщин на парапетах спускових східців бульв. Міотіди. Тріщини вертикальні,
шириною розкриття від 1 до 9 см.
На стаціонарній ділянці «Комсомольський Пляж» (зсув № 103) відбувається
дроблення та руйнування блоків, що відокремилися раніше, з просуванням на
нижчу сходину (рис. 5.3). При активному просуванні блоку можливе виникнення
загрози будівлям у сел.Піщане.
У районі будинку № 38 по вул.Дачній сел.Піщане (західна околиця
м.Маріуполь) утворилася зона просідання з тріщиною, довжиною 10 м, шириною
розкриття до 3 см та перепадом пліч 10 см. Просідання грунту спричинило
запрокидання північної сторони будинку № 22 у бік зони просідання, на окремих
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будівлях відзначаються тріщини від 1 мм до 1,5 см, деформація стін. По
вул.В.Морська,67 продовжується повільне наповзання грунтів язика зсуву на
двір, а також відбувається активне зміщення грунтів у вигляді дрібних блоків на
північну сторону будинків №№ 59-71.

Рисунок 5.3 - Відокремлення блоків від плато на ділянці
“Комсомольський Пляж”
Активізація зсувного процесу спостерігалась
обстеження народногосподарських об’єктів:

на

ділянках

чергового

- ділянка «Урзуф». Деформації спостерігались на спусковій дорозі на
територію ДОЦ «Дружба» у місці перетинання основною тріщиною. Величина
просідання становить 0,3 м, бетонні плити підпірної стінки здвинуті у бік моря на
10-15 см. На б/в «Сонячна» спостерігається деформація плит спускової дороги
та їх просідання по нижньому плечу основної тріщини. На б/в «Дельфін» навесні
в стінці зриву сформувалася опливина до 10 м вгору та 20 м в підошві, вірогідно
через підрізку осипу при вирівнюванні полотна дороги. На іншій території ділянки
спостерігається тимчасова стабілізація зсувного процесу;
- ділянка «Юр’ївка» (схід). Напроти ДОЦ «Лазурний» та «Золотий Колос»
уздовж спускової дороги до цих баз зберігся зсув-опливина 2-го порядку та
спостерігалася деформація з перепадом пліч 30 см;
- ділянка «Нова Ялта» (захід). Б/в «Перлина» - спостерігалось наповзання
глинистого грунту на корпуса, на стінах просліджуються різноспрямовані тріщини
шириною розкриття до 5 см. Спускова асфальтна дорога до с.Нова Ялта при
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перетинанні з основною тріщиною відділення деформована з перепадом пліч
35-40 см. Деформована дорога уздовж територій б/в «Нептун» та «Азовочка»,
частково деформований паркан б/в «Нептун». Опори ЛЕП біля баз нахилені у бік
моря під кутом 700. На б/в «Червона Гвоздика» асфальтна дорога на під’їзді до
воріт і далі по базі деформована валом видавлювання з перепадом пліч до 7080 см, паркан і ворота бази деформовані;
- ділянка «Балка Клинова» м.Маріуполь. На стінах будинків по пер.Танковий
та вул.Черняховського відзначаються старі та нові розривні тріщини шириною
розкриття до 8 см, заліковані тріщини відновлюються. Зсувна тріщина, яка
протягується від пров.Танковий до пров.Зенітний, має свіже розкриття до 5 см.
По вул.Клинова Балка, 7 зсувом зруйнований сарайчик, частина присадибної
території обвалилася до низу, тут намітився до відділення невеликий блок
щириною 1,5 м;
- ділянка «Правий берег р. Кальчик» м.Маріуполь. В 30 м на південь від
буд. № 153 по вул.Торгова відбулося відділення невеликого блоку від плато
шириною до 2,5 м, який зміщений по вертикалі на 1,5 м. По вул.Річна від буд.
№ 19 до буд. № 47 на стінах будинків та господарських будівель відзначаються
тріщини до 5 мм.
Багаторічний ряд спостережень за зсувами по території Донецької області
свідчить, що розвиток зсувів залежить, в основному, від метеорологічного
фактору (для зсувів покривних утворень схилів рік і балок басейну р. Сіверський
Донець). Для зсувів узбережжя Азовського моря другим фактором, що викликає
їх активізацію, є інтенсивність абразії, яка залежить від гідрологічного режиму
моря.
Абразія по області розвивається на узбережжі Азовського моря у межах
Мангушського (Першотравневий), Новоазовського районів та на західній околиці
м.Маріуполь.
Довжина берегової лінії з розвитком абразії становить 69,7 км, активізація
процесу спостерігалась на ділянці, довжиною 32,7 км. Активність абразії
обумовлює активізацію зсувів, що мають розвиток на узбережжі. Загальна
довжина абразійного берегу, ускладненого зсувами, становить 21,6 км. Загальна
довжина берегу, закріпленого берегозахисними спорудами становить 13,46 км.
На абразійно-зсувних типах берегів сумарний річний відступ верхньої
бровки кліфу склав від 0,0 м на 1 п.м. берега (діл. «Бабах-Тарама» та східніше
с.Рибацьке») до 3,6 м по (діл. «Білосарайська», с.Рибацьке). Обсяг відмитого
грунту в кліфу зсувних схилів склав від 2,52 м3 на 1 п.м берега (діл. «БабахТарама») до 10,5 м3 (діл. «Білосарайська», східніше с.Рибацьке).
На абразійно-обвальних типах берегів відмив грунтів кліфу був 0,44 м3,
(діл. «Маріупольська»), а відступ верхньої бровки кліфу – 0,4 м на 1 пог.м.
Протягом 2017 р. відмив спостерігався на берегах морських піщаних кіс
та терас. Величина відступу берега на косі Білосарайській за рік в середньому
складала від 0,5 м до 6 м, а обсяг відмитого матеріалу – від 0,47 м3 до 2,23 м3 на
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1 п.м берега (порівняно з 2012 р. - останній
спостережень).

перед цим рік проведення

У зоні розвитку абразії знаходяться території 16 сіл, 2-х селищ Марупільської
міськради, близько 70-ти дитячих оздоровчих центрів та баз відпочинку.
Роботи з вивчення карстових процесів у 2017 році проводилися в межах
північної частини Донецької області на території Бахмутського, Слов’янського та
Лиманського районів (рис. 5.4).
Породи, що здатні карстуватись, мають досить широке поширення в
межах Донецької області та розповсюджені на площах Краснолиманського,
Слов’янського, Бахмутського, Старобешівського, Волновахського, Новоазовського
та Мангушського (колишній Першотравневий) районів.
Всього в області площа порід, здатних до карстування (різного типу
покритості), складає 23,38 тис.км2. Площа порід, які активно карстуються,
складає 3102 км2, що становить 11,7 % території Донецької області. В області на
01.01.2018 р. нараховується 386 карстових форм.
Протягом звітного року карстовими спостереженнями були охоплені 149
карстових форм площею 0,8984 км2, з яких 27 воронок площею 0,038 км2
характеризуються активним станом, тимчасово стабільними вважаються 75
воронок площею 0,84 км2, 45 воронок площею 6067,03 м2 є похованими. Протягом
2017 року спостерігалось утворення 2 нових карстових форм (воронок)
площею 28,86 м2.
На Слов’янській ділянці (північно-східна частина м.Слов’янська), яка
характеризується сульфатно-соляним типом карсту, на ділянках розвитку
техногенного карсту (мульда осідання над колишнім розсолопромислом
ВО «Хімпром») та на ділянках розвитку природного карсту (територія колишнього
Учгоспу та прилягаюча до нього), нових поверхневих карстових форм не
виявлено. Всі форми перебували у тимчасово-стабільному стані, як у межах
мульди осідання, так і на ділянках природного карсту. Незважаючи на стабільність
розмірів карстових форм, не можна сказати про стабільність карстового процесу
над зоною вилуговування колишнього розсолопромислу ВО «Хімпром», де
процес здвигу земної поверхні сповільнився, але не припинився. Наслідками
таких процесів є наявність різнонаправлених тріщин на стінах житлових будинків
та спорудах загального користування (школа, церква, забудова Слов’янського
курорту), відновлення залікованих тріщин із шириною розкриття від волосяних
до 2-5 мм. Деформація будівель переважно спостерігається у віконних, дверних
отворах, фундаментах, а також у місцях стику основних стін з верандами та
іншими прибудовами.
На будинках з новим облицюванням стін, а також після виконання утеплення
стін нових деформацій не спостерігалось.
Окремі опори ЛЕП, які проходять біля воронок-озер (Рапне, Сліпне, Вейсове,
Левадне), мають невеликий різноспрямований нахил, а полотно автодороги біля
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Рисунок 5.4 - Розвиток карсту в межах Донецької області
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озер в поперечних тріщинах та вибоїнах. Руйнування бетонних плит, якими
викладені береги навколо озера Рапне, продовжується, деякі з них повністю
знищені. Загалом, стан солоних техногенних озер, які свого часу утворилися
внаслідок солевидобутку, візуально характеризується як тимчасово стабільний,
розміри візуально залишилися без змін.
Артемівська ділянка
характеризується розвитком сульфатно-соляного,
сульфатного та сульфатно-карбонатного типів карсту, як природно-історичного,
так і техногенного походження. Протягом 2017 року було обстежено 39 карстових
форм загальною площею 0,022 км2, з яких, 8 воронок, площею 8546,63 м2,
характеризуються як активні, 20 - площею 8772,64 м2 - вважаються тимчасово
стабільними, 10 воронок є поховані і 2 воронки, площею 28,86 м2 - новоутворені.
Спостереження за процесом на ділянках з розвитком природно-історичного,
сульфатно-карбонатного типу карсту були проведені у районі населених пунктів
Іванград, Зайцеве, Отрадівка. В селі Іванград на західній його околиці в підніжжі
корінного схилу зафіксовано нову карстову воронку, в діаметрі 5*5,3 м, з водою
в донній частині, глибина до води 1,0 м. Східний борт воронки обривистий, не
задернований, з тріщиною заколу шириною до 10 см, західний борт (зі сторони
р.Бахмутка) трохи розмитий з білими розводами та солеросами. Карстова ситуація
на решті обстеженої території характеризується як тимчасово стабільна.
У м.Соледар на території природного сульфатно-соляного карсту, ускладненого
техногенним фактором, карстові воронки засипані і нових деформацій на місцях
засипки не спостерігалося.
Спостережна ділянка в районі сел.Михайлівка (Соледарська МР)
характеризується розвитком сульфатного типу карсту, як техногенноактивізованого, так і природного. Карстові воронки, що розташовані на території з
розвитком природного типу карсту без ознак нових деформацій, характеризуються
стабільним станом.
Провальні явища відбуваються неподалік від житлових та господарських
будівель сел.Михайлівка, що безпосередньо є небезпечним для проживання там
людей.
У межах розвитку техногенно-активізованого типу карсту спостереження було
проведено на полі діючої шахти компанії ТДВ «Сініат», на полі колишньої шахти
№2, що на схід від сел. Михайлівка, на території колишніх гіпсових та соляних
шахт ім.Урицького та Новокарфагенського розсолопромислу, де активні карстові
процеси не припиняються. Під вплив карстових процесів на даній території
попадають автотраса Бахмут (Артемівськ) – Лисичанськ, а також високовольтні
ЛЕП-330 та ЛЕП-500.
На полі діючої шахти компанії ТДВ «Сініат» на момент спостереження
проводилися роботи по рекультивації двох провальних воронок, а місця двох
інших похованих воронок густо задерновані без ознак нових деформацій. Біля
вентиляційного стовбура шахти ТДВ «Сініат» ще одна просадка, над колишньою
засипаною воронкою, густо заросла трав’янистою рослинністю, але по контуру
просідання спостерігається тріщина відриву з перепадом пліч до 0,5 м. У зону
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впливу карсту попадають орні землі, на яких знаходяться провальні форми на
відстані 350-500 м на південний захід від автомагістралі Харків-Ростов.
На полі шахти ім.Урицького спостерігається велика кількість провальних
воронок, більшість характеризується як активні, з обривистими, не задернованими
бортами, у яких спостерігаються тріщини відслонення з невеликими останцями
порід та напівкільцевими тріщинами навколо шириною розкриття 5-17 см,
видимою глибиною до 20 см. У деяких воронках у донній частині відкриваються
провалля, які можливо глибиною досягають гірничих виробок. Частина воронок
у своєму рості руйнують перемички між собою, об’єднуючись в один провальний
простір (рис. 5.5).

Рисунок 5.5 - Руйнування перемичок між воронками на полі шх. ім.Урицького
У східній частині с.Стряпівка (Бахмутський р-н), у листопаді 2017 р. в
1,5 м від грунтової дороги, утворився новий провал (воронка), діаметром
3,2 м, глибиною до 15,0 м. Воронка колодязеподібна зі стрімчастими бортами. У
донній частині відкривається провальний простір, візуально ширший ніж діаметр
воронки, зорієнтований з півночі на південь, вологий (рис. 5.6).
Ділянка в межах м.Бахмут (від сел.Малоіллінівка на півночі міста до сел.
Опитне на півдні) характеризується проявами природно-історичного типу карсту
в межах поширення сульфатних порід, що залягають на глибині до 60,0 м, а
також техногенно-активізованого типу карсту, який поширений над колишніми
закритими гірничими виробками по видобутку солі та гіпсу. Обстежено 38
карстових форм, з яких 4 воронки активні, 16 характеризуються як тимчасово64
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стабільні, а решта 18 форм є поховані.
Активний карстовий процес продовжується на територіях з розвитком
техногенно-активізованого типу карсту, ускладненого господарською діяльністю
людини, а саме: у північно-східній та східній частинах м.Бахмута. В воронках
з активними карстовими процесами спостерігаються обривисті, незадерновані
борти переважно у верхній частині з висипанням грунту з-під дерену, що
призводить до
утворення невеликих склепінь. У бортах окремих воронок
спостерігаються тріщини відшарування з шириною розкриття до 5 см. У південній
частині м.Бахмута карстова ситуація відносно стабільна.

Рисунок 5.6 - Провал донної частини у новій воронці біля с.Стряпівка
Під дію карстового процесу на ділянці попадають як житлові споруди, так
й інша забудова, комунікаційні мережі, через те, що деякі воронки знаходяться
на відстані 30-50 м від них. Це може бути загрозою як для забудови, так і для
проживання місцевого населення.
На Покровській ділянці (північно-східна частина с.Покровське на правому
схилі струмка Горілий Пень), має розвиток техногенно-активізований сульфатнокарбонатний тип карсту. Його розвиток пов’язаний з видобутком гіпсу та вапняку
колишньою гіпсовою шахтою ім. Ворошилова №2.
З 24 воронок, що знаходяться під наглядом, 8 є активними, решта або
тимчасово стабільні (7), або поховані - засипані суглинистим матеріалом,
задерновані, не деформовані (9). Зважаючи на те, що активними процесами
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охоплена третина воронок, можна стверджувати, що карстова ситуація в
межах ділянки досить нестійка. Активність воронок проявляється, переважно,
в бортах, які обривчасті, не задерновані, з відслоненням вивітрилого гіпсу,
висипанням та вивалами порід, як наслідок, утворення невеликих склепінь. Дно
окремих провальних форм досягає глибини гірничих виробок або спрямоване в
міжпластовий простір. Провали переважно утворені в західних бортах воронок
зі сторони забудови та стр. Горілий Пень. Відстань від воронок до осель близько
30-50 м. Таке сусідство становить потенційну загрозу мешканцям, що там
проживають, а також високовольтній ЛЕП (на момент спостереження знаходилась
в задовільному, не деформованому стані), що проходить через карстовий масив.
На полі колишньої шахти ім.Шевченко по видобутку солі (Володарська-Північна
ділянка на правому березі р.Бахмутка) під наглядом знаходяться провальнокомпенсаційні воронки, 6 з яких заповнені водою, і характеризуються сульфатносоляним типом карсту. П’ять провальних воронок із семи характеризуються
активним станом: обривисті, не задерновані борти з відшаруванням порід,
утворення нових та розширення уже утворених раніше тріщин відриву. Ширина
розкриття коливається від 5 см до 1,7 м. Видима глибина становить до 1,0 м.
Гравітаційні процеси зміщення земляних мас по бортах воронок продовжуються
і досить інтенсивно. Ширина блоків відриву становить 2-8 м. Воронки, що
характеризуються тимчасово стабільним станом, нових зрушень чи деформацій
на момент обстеження не зазнали.
Під вплив дії карсту попадає залізниця, як місцевого, так і міжнародного
значення, а також дачні ділянки, видимих порушень на час проведення обстеження
не виявлено.
Чергове обстеження народногосподарських об’єктів у зоні впливу карсту на
протязі 2017 року були проведені на Дронівській та Камишеваській ділянках.
Дронівська ділянка
(с.Дронівка, долина р.Бахмутка) характеризується
розвитком сульфатно-карбонатного (вапняки, гіпси, доломіти) природноісторичного типу карсту. Обстеження проводилось по забудованій території
с.Дронівка, а також вподовж відрізку залізниці Харків-Ростов, який попадає в
зону впливу карсту.
Можна відмітити відносну нестабільність карстового масиву, незважаючи
на те, що активних поверхневих карстопроявів на час обстеження зафіксовано
не було, але на стінах житлових будинків, розташованих поряд з залізницею,
спостерігаються вертикальні тріщини, з шириною розкриття 3-4 см. Зі сторони
залізниці вони були заліковані, але волосяні тріщини знову поновилися. На
спорудах загального користування (школа, сільрада, церква, клуб, магазин),
розташованих поряд з зупинкою «Прилежний», спостерігаються тріщини,
переважно вертикальні, шириною від 0,5 до 3 см, відмічається руйнування
окремих цеглин кладки стін. Деякі дерев’яні опори місцевої ЛЕП мають незначний
різноспрямований нахил. На віддаленні від залізниці також спостерігається
деформація житлових будинків та прибудинкової забудови, переважно в дверних
та віконних отворах, розтріскування стін з максимальної шириною до 4,0 см.
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Також, є покинуті будинки, які стають непридатними для проживання через
поступове їх руйнування. На відремонтованих та відреставрованих будівлях
деформацій не відзначалося.
Камишеваська ділянка характеризується розвитком карбонатного (крейдового)
типу карсту. Воронки та западини, що знаходяться під спостереженням,
характеризуються тимчасово стабільним станом. На момент обстеження воронка,
що знаходиться в с.Богородичне (Слов’янський р-н) на території приватної
садиби (вул.Шкільна, 9), засипана суглинистим грунтом та різними відходами,
без нових деформацій. На стінах житлового будинку, а також на господарських
прибудовах відмічаються тріщини від 5 мм до 3 см. На стінах будівлі сільської
школи, що розташована неподалік, спостерігаються тріщини від волосяних до
2 см, заліковані раніше тріщини поновлюються. Карстові форми, що знаходяться в
с.Дробишеве біля залізниці (напрямок на Харків), характеризувалися стабільним
станом без ознак нових деформацій. На житлових будинках та господарських
спорудах, розташованих по вулицях Форпостна та Східна, які прилягають до
залізниці, спостерігаються тріщини з шириною розкриття від декількох мм до 1,52,0 см. Тріщини відмічаються у віконних, дверних та кутових частинах забудов.
Будинки з новим облицюванням - без видимих деформацій.
На будівлі ст.Форпостна на свіжопобілених стінах спостерігаються
різноспрямовані волосяні тріщини, а також обсипання побілки.
Аналіз карстоутворення на території області, свідчить про циклічність
цього процесу. Вилуговування карбонатних та сульфатних порід відбувається з
різною швидкістю. Враховуючи зміщення в часі між дією чинника та реалізацією
виникнення прояву на поверхні землі, утворення негативних форм рельєфу
відбувається із запізненням – від півроку до декількох років, в залежності від
глибини залягання порід, здатних до карстування. Посилюючим фактором
розвитку карстових процесів є діяльність людини (шахти, кар’єри, великі
водозабори, розсолопромисли, витоки з водогонів та каналізаційних комунікацій).
Тому, під особливою увагою повинні знаходитися ділянки розвитку техногенноактивізованого типу карсту, що розташовані у населених пунктах чи поблизу
важливих господарських об’єктів.
Процес активізації та утворення нових карстових форм у 2018 році очікується
на рівні попередніх років.
У Закарпатській області закартовано 3281 зсув, загальною площею 385,1064
км2, з яких 2468 – древні, 813 – сучасні, утворені після листопадової повені
1998 року. Більшість древніх зсувів відносяться до категорії стабілізованих (1548
зсувів), а інші після листопадової повені 1998 року, активізовувались на окремих
ділянках, рідше на всій площі (всього 920 зсувів). Майже всі древні та сучасні
зсуви тимчасово або повністю стабілізувалися [10]. За звітний період незначна
локальна активізація зсувів, зумовлена інтенсивними атмосферними опадами у
вигляді дощу, відмічена тільки на території Воловецького та Виноградівського
адміністративних районів (рис. 5.7) - 5 активних зсувів, загальною площею
0,043137 км², з яких 2 - новоутворені (загальна площа 0,00192 км²), а 3 –
активізовані древні або давні зсуви (загальна площа 0,06332 км²).
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Рисунок 5.7 - Активізація ЕГП у Закарпатській області
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Зокрема у Воловецькому районі утворились 2 нових зсуви:
- зсув, розташований у смт Воловець (№ 3280,) приурочений до ділянки
бічної ерозії, яка утворилася в результаті розмиву лівого берега річкою Веча під
час повені 1998р. У зоні розвитку бічної ерозії, на відстані 8-10 м від берегового
уступу, опинився 3-х поверховий 12-ти квартирний житловий будинок Львівської
залізниці, а також 3 приватні будинки по вул.Карпатській. На даний час
виконані роботи з регуляції русла р.Веча. Внаслідок інтенсивних та тривалих
атмосферних опадів у вигляді дощу, що зумовили перезволоження грунту,
13 грудня 2017 р. у районі будинку № 21 (Дзьобак О.І.) по вул.Карпатській, на
береговому уступі крутизною 70-80°, утворився зсув розміром 35х12 м, площею
420 м². Стінка відриву зсуву розташована впритул до фундаменту житлового
будинку, горизонтальний шлях зсувних мас по схилу понад 10 м, в долині річки
утворився вал видавлювання висотою до 5-6 м. Зсувні маси потужністю 1,53,0 м представлені суглинками та глинами з уламками корінних порід, а також
аргілітами кори вивітрювання. Повністю зруйнована дерев’яна підпірна стінка,
що була розташована нижче по схилу від будинку, зірвані разом з корінням і
переміщені в долину річки декілька дерев. Подальші атмосферні опади у вигляді
дощу призведуть до ще більшого перезволоження грунту, що в свою чергу може
зумовити розвиток зсувного процесу вверх по схилу і руйнації житлового будинку
№ 21 по вул.Карпатській, тому подальше проживання мешканців у ньому є вкрай
небезпечним;
- зсув, розташований в с.Скотарське (№ 3281) Воловецького району, на
лівому березі р.Веча. Зсув приурочений до нижньої частини схилу крутизною
біля 20°, розмір його 30х50 м, площа 1500 м². Горизонтальний шлях зсувних мас
вниз по схилу 7-10 м, в язиковій частині утворився вал видавлювання висотою
2,5-3,0 м. Разом із зсувними масами зірвано з корінням та переміщено вниз по
схилу декілька дерев. На момент обстеження в голові зсуву спостерігається
розвантаження поверхневих та грунтових вод. У декількох метрах вище по схилу
від голови зсуву проходить тріщина заколу, довжиною біля 50 м, вертикальне
та горизонтальне зміщення порід до 5-10 см. Зсувними масами загромаджені
господарські споруди двох житлових будинків, самі будинки не пошкоджені,
загрози їх руйнування на момент обстеження немає.
Активізувались 3 раніше закартованих зсуви:
- зсув, розташований в с.Канора Воловецького району (№ 1298), утворився під
час листопадової повені 1998 року. У поточному році зсув повторно активізувався,
його розмір збільшився з 20х15 до 50х50 м, а площа з 300 до 2500 м². У голові
зсуву простежується стінка відриву, висотою до 2-3 м, горизонтальний шлях
зсувних мас вниз по схилу сягає 7-10 м. Більша частина зсувних мас в південному
борту зсуву змістилась в русло р.Веча і розмита течією. В північному борту зсуву,
де схил більш пологий, зсувні маси утворили вал випирання висотою 1-1,5 м. В
20 метрах від валу випирання розташований один житловий будинок, в напрямку
до якого з валу видавлювання витікає малопотужний (до 0,2 м) грязьовий потік.
На момент обстеження загроза руйнування будинку мінімальна.
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- зсув (№ 1300), розташований в 100 м на південь від Воловецького
перевалу, через який прокладено автошлях, який сполучає смт Воловець із
с.Нижні Ворота, виник під час листопадової повені 1998 року. У поточному році
зсув повторно активізувався на тій же площі (1500 м²). Вертикальне зміщення
порід, по раніше утвореній стінці відриву, яка простежується на середній частині
полотна автошляху, складає 0,1-0,2 м, в язиковій частині, на аналогічну висоту,
збільшився вал випирання. У випадку подальшої активізації зсуву існує загроза
руйнування полотна автошляху довжиною біля 15 м.
- древній зсув (№ 937) в с.Велика Копаня Виноградівського району вперше
активізувався в 1974 році на ділянці розміром 280х250 м внаслідок підрізки
схилу при будівництві автодороги. В періоди затяжних дощів зсув неодноразово
активізовувався, причому під час листопадової повені 1998 року були зруйновані
10 житлових будинків. В поточному році зсув знову активізувався на тій же
площі (58400 м²). По стінці відриву, яка охоплює автодорогу на 120 м, відмічене
просідання ґрунту на 0,15-0,25 м, на таку ж відстань зсувні породи зміщені вниз по
схилу. Язиком зсуву частково перекрита сільська дорога з гравійним покриттям.
Треба відмітити, що після останньої масової активізації ЕГП, пов’язаної зі
стихійним лихом 23-27 липня 2008 року, спостерігається тимчасова стабілізації
процесу зсувоутворення у межах області. Така тенденція пояснюється порівняно
низькими кількостями атмосферних опадів протягом останніх років.
Карстовий процес має розвиток у межах Солотвинського родовища. Над
шахтними камерами або в безпосередній близькості від них знаходиться 24
карстові воронки загальною площею 0,223 км2. Окрім природних факторів, одним з
основних чинників розвитку карсту є техногенний. Зокрема, розвитку останнього
сприяє відсутність ефективних мір по відведенню підземних і поверхневих вод
за межі шахтного поля. Існуюча дренажна штольня на теперішній час не діє.
Поверхневі води часто попадають у вже існуючі карстові лійки, збільшуючи як
ширину, так і глибину розмиву покладу солі.
У звітному році активізації воронок не відмічено. Остання активізація
зафіксована у 2011 р., коли утворилось пять нових карстових воронок, загальною
площею 0,029717 км2, та збільшилась площа 11-ти карстових воронок на
0,023711 км2. У зоні впливу карсту знаходяться наземні споруди солерудника,
житлові та дачні будинки, алергологічна лікарня, ЛЕП, комунальні дороги, будівлі
рекреаційної зони біля соляних озер. Карст розвивається, в основному, над
шахтними камерами або в безпосередній близькості від них. Поряд з цим, одна
з найбільших карстових воронок (об’єм біля 150 тис.м3) утворилась на значній
відстані (біля 120 м) від підземних виробок.
У Запорізькій області у 2017 р. обстежено узбережжя Азовського моря,
довжиною 175 км, від Бердянська до західної межі області. У значній мірі
активувалася Ботіївська зсувна ділянка, на інших ділянках активізації (візуально)
не відмічено [7].
Ботієвський зсув знаходиться в 7 км на південь від с.Ботієво Приазовського
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району, на березі Обіточної затоки, в 1,0 км на захід від гирла р.Корсак. На
початку 70 років минулого сторіччя довжина ділянки складала 760,0 м, а на кінець
2012 року її довжина збільшилась майже вдвоє і складала 1480 м, в 2017 році
довжина затоки збільшилася до 1,8 км в сторону гирла р.Корсак. Стан узбережжя
в межах зсуву можна вважати критичним, враховуючи дуже сильну активізацію
зсуву та близьке розташування вітряків (менше 300 метрів) для вироблення
електроструму. На рис. 5.8 показана лінія (обрив) узбережжя Азовського моря
на 2017 рік, а топографічна основа взята за 1952 рік. Судячи зі стану узбережжя
натепер та в 1952 році, можливо зробити висновок, що узбережжя просувається
в бік континенту на обвальних та зсувних ділянках. При орієнтовній швидкості
зсуву 3-4 м в рік у бік континенту, а також впливу маси вітряків та вібрації від них,
приблизно, через 30-50 років лінія узбережжя може досягти місця встановлення
вітряків (рис. 5.9, 5.10).

Рисунок 5.8 – Відступання берегової лінії в районі Ботіївського зсуву
за період 1952 - 2017 рр.
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Рисунок 5.9 – Берегова лінія Ботіївського зсуву на 2017 р.

Рисунок 5.10 – Ботіївський зсув
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Активізація абразійно-зсувних процесів на узбережжі потребує обладнання
більш широкою системою спостережних реперів, детального обстеження ділянок,
та рекомендацій по укріпленню узбережжя, особливо Ботієвської зсувної ділянки.
На лівому березі Дніпра (Каховське водосховище) активізація зсувів відмічена
у Василівському районі на північно-східній околиці м.Дніпрорудний (ПнШ
47о24′0,6″ СхД 35о00′19″). Край обриву знаходиться в 5 метрах від поселення,
та рухається в бік нього. Над обривом, глибиною близько 20 м, звисає водовідвід.
Мало активні, але візуально помітні зсуви знаходяться біля с.Балки
Василівського району. Ширина розколу досягає 2-х метрів (рис. 5.11).

Рисунок 5.11 – Зсув у північній частині с.Балки Василівського району
Основними чинниками, що викликають обвали і зсуви на узбережжі є абразія
та присутність людського фактору. За останні роки спостерігається тенденція
активізації процесів абразії. Це, в першу чергу, викликано трансгресією із
середньорічним підняттям рівня моря 1,0 см/рік та впливом кліматичних факторів,
що постійно приводить до зміни базису абразії.
Під впливом абразії у межах області інтенсивно розмивається корінний
береговий схил Азовського моря. Довжина берегової смуги, що піддається
абразійному процесу, 195 км, разом з лиманами – 270 км. У зоні розвитку
абразії знаходяться Приморський елеватор, санаторій «Бердянськ», дитячий
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тубдеспансер і народногосподарські об’єкти на Бердянській косі.
У 2017 р. було обстежено 175 км узбережжя. Найбільш інтенсивно
процес розмиву берегу та його обвалення відбувалось біля сс.Степанівка-1
(Приазовський р-н), Атманай (Якимівський р-н).
У селі Степанівка-1 Приазовського р-ну спостерігаються активні абразивні
процеси, про що свідчать поява тріщин заколу та відокремлення нових блоків від
корінного берегу. У звітному році через інтенсивну абразію відколовся і впав у
воду блок розміром приблизно 2х5 м. Береговий уступ наблизився до житлових
будівель (рис. 5.12).

Рисунок 5.12 – Абразія та обрушення берегу в с.Степанівка-1
На ділянці берегового схилу Утлюкського лиману під час обстежень було
виявлено свіжі осипи в районі с.Атманай Якимівського району. Підмитий берег
обвалився і розкрив могильник тварин.
Активно процес абразії проявляється на південно-східній околиці
смт.Кирилівка, відмив берегу складає до 1-5 м/рік, на Федотовій косі біля
південно-східної околиці села Степок, відмив берегу складає до 1-4 м/рік. Абразія
активна при південних і східних румбах хвиль.
Практично все Азовське узбережжя в межах області підається абразії, чому
сприяє геологічна будова берегового схилу та хвильовий режим моря.
Довжина берегової лінії з розвитком процесу переробки берегів водосховищ
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у межах області складає 87 км. У зоні розвитку процесу знаходиться північна
частина території водозабору м.Енергодар і частина залізниці довжиною 24 км
(м.м.Василівка-Запоріжжя). На Каховському водосховищі в 2017 р. відмічено
переробку правого берегу біля с.Біленьке Запорізького району. Береговий уступ
підступає до городних ділянок мешканців села. Грунтову дорогу на східній околиці
с.Біленьке було зміщено, тому що після обвалу берег водосховища підійшов до
краю дороги (рис. 5.13).

Рисунок 5.13 – Руйнування грунтової дороги внаслідок процесу
переробки берегу біля с.Біленьке
На узбережжі Каховського водосховища в с.Червонодніпровка присутні як
зсувні так і абразивні процеси в інтенсивній формі. Деякі зсуви мають тріщини
глибиною до 5,0 м. При цьому край зсувів дуже схильний до абразії. Із західного
боку села зруйнуваний абразією берег підійшов до паркану. Мешканцями було
виконано самотужки укріплення обриву. Але обрив знаходиться у критичному
стані бо підмивається стічними водами.
В Івано-Франківській області зафіксовано 805 зсувів, площею 301,0 км2.
У межах забудованих територій налічується 85 зсувів, площею 27,7 км2, які
загрожують 45 об’єктам господарської діяльності.
На території області у 2017 р. було обстежено зсуви в межах ділянок
«Прутець», «Калуш» та «Делятин». Лише на ділянці «Делятин» (Надвірнянський
район) на зсувному схилі спостерігається незначна активізація зсувних процесів.
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У цілому по області відмічається тимчасова стабілізація зсувних процесів, які
були активізовані у 2008 та 2010 роках;
На карстонебезпечних ділянках «Ракшів» (Городенківський р-н) та
«Гавриляк» (Тлумацький р-н) карстові воронки, в основному, стабілізовані та
тимчасово стабілізовані, лише по окремих воронках спостерігається незначна
активізація.
У Київській області зафіксовано 707 зсувів, загальною площею 18,3 км2, у
м.Києві поширено 108 зсувів, загальною площею 5,45 км2.
Спостереження за проявом зсувного процесу проводилось лише у межах
Київської міської агломерації на ділянках: Подільській (39 зсувів), Центральній,
Лавра та Залавра (40 зсувів), Міській (10 зсувів), Видубицькій (12 зсувів) та
зсувних рельєфів – 6 [17].
Прояви активізації зсувного процесу спостерігалися на Подільській,
Центральній та Видубицькій ділянках. В активному стані знаходяться зсуви
(рис.5.14):
- на правому схилі р.Дніпро, 60,0 м на північ від Андріївської церкви (№ 33,
Подільська ділянка, Андріївський узвіз);
- на правому схилі р.Дніпро, 70,0 м на північний схід від Аскольдової могили
(№ ХVIII, Центральна ділянка, Набережне шосе);
- на правому схилі р.Дніпро, Аскольдова могила (№ ХІХ, Центральна ділянка,
Набережне шосе);
- на правому схилі р.Дніпро, 420,0 м на північ від Видубицького монастиря,
територія Ботанічного саду (№ 11, Видубицька ділянка, Наддніпрянське шосе);
- на правому схилі р.Дніпро, 580,0 м на північ від Видубицького монастиря,
територія Ботанічного саду (№ 12, Видубицька ділянка, Наддніпрянське шосе).
Також, обстежувались потенційно-небезпечні зсуви у межах території
м.Києва, які впливають на господарські об’єкти: на схилах Голосіївської балки
(ур.Мишоловка) Голосіївського району по вулицях Квітки-Основ’яненко, 14,
Кащенка, 154 (у зоні ризику знаходяться житлові будинки) та Печерського району
по провулку Академіка Філатова, озеро Глінка. На даній території спостерігалася
активізація зсувних процесів.
Озеро Глінка являється найбільш зсувонебезпечною зоною в місті, та
знаходиться в Печерському районі на розі бульвару Дружби Народів і провулку
Академіка Філатова. Зсув активізувався в квітні 2013 року. Північний та північносхідний берег озера є зсувонебезпечними, а південний підтоплений (рис. 5.15). У
межах зсувонебезпечної зони знаходится житловий будинок по провулку Філатова
та трубопровід «Київенерго», який забезпечує теплом Печерський, Голосіївський
та Шевченківський райони.
У 2017 році на даній території проводилися протизсувні роботи – укріплення
берега, побудова підпірної стінки.
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Рисунок 5.14 – Розвиток зсувів в межах м.Київ
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Рисунок 5.15 – Зсувонебезпечна зона - озеро Глінка
На схилах Лисої гори (Столичне шосе) у 2013-2014 рр. спостерігалося зрушення
до 200-400 м3 грунту. На віддалі 4,0 м від схилу гори знаходиться залізничне
полотно. Після проведення укріплення схилу Лисої гори лісонасадженнями
(рис. 5.16), зсув перебуває в стабільному стані.
У Кіровоградській та Черкаській областях роботи по вивченню ЕГП
були призупинені з 2011 року. В 2017 р. вивчення зсувних процесів поновилось
та здійснювалось у межах опорних ділянок та потенційно небезпечних зсувів,
розташованих у межах населених пунктів. Активних зсувів не виявлено. Проте,
частина зсувів має сліди недавніх зміщень, орієнтовно періоду 2014-2016 рр.
У даних областях спостерігається процес стабілізації зсувів. Така тенденція
пояснюється сприятливими метеорологічними умовами та задернуванням схилів,
відновленням зарослів чагарників та дерев на зсувах [14].
У Луганській області проводились спостереження за процесом підтоплення.
Площа підтоплення по області становить 116,86 км2. Підтоплення зафіксоване на
території 58 населених пунктів, з них 3 селища міського типу (загальна площа
підтоплення 14,9 км2), 55 сіл (загальна площа підтоплення 103,96 км2).
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Рисунок 5.16 – Зсувонебезпечна зона Лисої гори до та після укріплення схилу
У селі Мілуватка в 2017 р. обстежувались вулиці: 1 Травня, Дачна, Ватутіна,
Рубана, Чапаєва, Садова, Радянська, Виноградна, Весела, Слобожанська,
Пушкіна, Шевченко. Загальна площа обстеження склала 4,0 км2. Підтоплення
відбувається тільки на лівобережній частині села. Для питного водопостачання
місцеві жителі використовують приватні свердловини та колодязі. Рівень підземних
вод у свердловинах під час обстеження коливався від ~1,0-3,0 м. За словами
господарів приватних будівель у період весняного паводку підтоплюються підвали
та городи. Рівень води у підвалах під час підтоплення становить, у середньому,
10-30 см, при середній глибині підвалу 1,2-1,8 м [17].
Правобережжя села не підтоплюється.
На сучасному етапі розвитку процес підтоплення територій в області є
комплексний, переважно техногенний. Процес стійкого підвищення до екологічно
безпечних значень рівнів ґрунтових вод ускладнює та унеможливлює нормальну
експлуатацію господарських об’єктів, а також погіршує умови життєдіяльності,
значно зменшує врожайність сільськогосподарських культур на території області.
Майже у кожному районі є небезпечні населені пункти з великою
кількістю підтоплених садиб: с.Підгорівка - 583 садиби, с.Шульгинка – 525
(Старобільський район), с.Новомикільське – 533 (Кремінський район), с.Мілуватка
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(Сватівський р-н) – 42 ), с.Покровське – 520 (Троїцький район).
У Львівській області спостереження у 2017 р. проводились за зсувним та
карстовим процесами (рис. 5.17).

Рисунок 5.17 – Розвиток ЕГП у межах Львівської області
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Впродовж 2014-2017 рр. спостерігається подальша стабілізація зсувних
процесів, які були активізовані у 2008-2012 рр. Загальна кількість зсувів складає
1347 одиниць, з них 20 зсувів активні. Зсувонебезпечні ділянки, за винятком
окремих ділянок, в основному, тимчасово-стабілізовані та стабілізовані, активізації
процесу в значних масштабах не відмічено [11]. Активізація зсувного процесу
спостерігалась на наступних ділянках:
Сколівський район:
- правий борт р.Опір, у районі околиці та під’їзної дороги до с.Кам’янка;
- у с.Ямельниця на зсувних схилах стр.Ямельничанка;
- поблизу с.Підгородці, на зсувному схилі стр.Уричанка.
Турківський район:
- схил перед тунелем залізничної колії у м.Турка, де спостерігаються свіжі
тріщини заколу, шириною до 20,0 см, але нової значної активізації зсувів не
спостерігається.
Самбірський район:
- у північній частині м.Ст.Самбір (р-н новобудов) після повторної активізації
зсувних процесів, які відбулись у 2009-2014 рр., проведено ряд протизсувних
заходів (кріплення зсувонебезпечної ділянки вздовж ерозійного схилу каскадом
– дерев’яними палями, підпірними стінками), але ситуація і досі нестабільна,
зсув знаходиться у стані активізації (спостерігаються свіжі тріщини заколу на тілі
зсуву та розвиток яружної ерозії на схилі).
У межах ділянки спостережень «Кам’янка» (с.Кам’янка Сколівського
району) поверхня схилів навколо села повністю позбавлена лісового покриву.
У фронтальній частині зсуву № 863 прокладена гравійна дорога, практично
без заходів безпеки. По нахилу стовбів електромережі, які розташовані вздовж
дороги і вкопані в основі тіла зсуву, можна зробити висновок, що останній
хоч дуже повільно але невпинно продовжує рухатися із швидкістю до 5 см в
рік. У межах інших зсувів на схилах зсувних терас відмічаються сліди зсувних
деформацій та окремі опливини. В районі навколо самого населеного пункту
с.Кам’янка розповсюджені зсувонебезпечні ділянки різного типу, але в 2017 році
зафіксована активізація тільки текучого типу по правому борту р.Опір на зсувних
ділянках №№ 1291 і 869а, 872, а також відмічена незначна активізація на зсувній
ділянці № 863а. Для зменшення ризику утворення селе- та зсувонебезпечних
катастрофічних явищ в верхів’ях р.Кам’янка, навколо с.Кам’янка, зсувонебезпечні
ділянки потрібно засадити лісовими насадженнями.
Станом на вересень 2017 р. у с.Підгірці (Бродівський район), навколо
монастиря Благовіщення зсувонебезпечні схили знову знаходилися в
нестабільному, напруженому стані. Виконані роботи по плануванню та розчистки
схилу, закладені дренажні канави. Завдяки дренажу, водовідведенню пройшло
часткове осушення зсувного схилу. На час спостережень не відмічено збільшення
тріщин на стінах та фундаменті церкви й активізації ерозійних процесів. В
2017 р. раніше активізовані зсувні схили стабілізовані та тимчасово стабілізовані,
задерновані і безпосередньої загрози для житлових та господарських споруд та
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інженерних комунікацій не представляють.
У межах області не зупиняється процес карстоутворення. На даний час
обліковується та періодично спостерігаються 2025 карстопроявів, площа
яких становить 220,04 км2, активними є 25 карстопроявів. Загальна кількість
карстопроявів по області, за даними ДП «Західукргеологія» (з різних джерел),
може сягати близько 12500 одиниць.
У 2017 р. спостереження проводились на ділянках розвитку сульфатного
карсту мм.Яворів–Новояворівськ (Яворівський р-н), с.Демня–смт Щирець
(Миколаївський-Пустомитівський р-ни). Карстові ділянки, в основному,
стабілізовані та тимчасово стабілізовані, крім окремих воронок, по яких
спостерігається незначна активізація. Завдяки затопленню кар’єра, відбувається
загальна стабілізація водного режиму на ділянці Яворів-Новояворівськ, а також
спостерігається загальна тенденція до стабілізації карстового процесу в цілому
по даному району. Карстові процеси понизили свою активність і проявляються, в
основному у вигляді незначних просадочних явищ на окремих ділянках, раніше
інтенсивного утворення карстових форм.
У межах гірничого відводу Стебницького родовища та на флангах існує
реальна загроза провалів для інженерних споруд (автомобільна дорога та
залізнична колія, опори ЛЕП, водоводи, будівельні споруди) та подальшого
розвитку проривів пластових вод у гірничі виробки.
На ділянці в межах впливу Стебницького калійного рудника ситуація і надалі
залишається складною, затоплення рудника № 2, на даний час, приводить до
активізації карстових та просадочних процесів, продовжується формування
і активізація карстово-суфозійних процесів в покривних відкладах та породах
соленосної товщі. З 25 карстових воронок, які знаходяться на даній ділянці,
незначна активізація просадочних процесів спостерігається по трьох карстових
воронках. Зона просадки збільшилась у порівняні з минулими спостереженнями.
Продовжується активізація провально-суфозійних процесів по вул.Степовій між
приватними будинками № 24 і 26.
У житловому р-ні м.Стебник по вул.Орлика (Дрогобицький район) у 2017 р.
спостерігалася активізація просадочних явищ, що відобразилося в збільшені
тріщин на окремих будівлях (№№ 7, 9). По карстової воронці спостерігаються
просадки до 1,5 м глибиною.
30 вересня 2017 р. вночі відбувся катастрофічний карстовий провал
(рис.5.18 ) на території гірничого відводу рудника № 2 «Полімінералу», на ділянці
витоку надсолевих вод в гірничі виробки рудника № 2, в зоні максимальної
просадки. На даній території активізація пройшла в результаті взаємодії умов
і факторів техногенного і природного чинників, а саме розвитку механічного
розмиву, просадки, суфозії в товщі алювіальних відкладів та карстового процесу
в солевміщуючих глинах нижньоворотищенської світи.
Згідно Акту обстеження від 06.10.2017 р., зафіксований розмір провалля
близько 200х210 м і 40 м глибиною [11].
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Рисунок 5.18 – Карстовий провал на території гірничого відводу
рудника №2 “Полімінералу” (м.Стебник)
Карстовий провал техногенного походження, розташований на відстані
близько 300 м від автодороги Пісочне-Східниця на відрізку Дрогобич-Трускавець.
Спостерігаються поперечні тріщини на автодорозі Дрогобич-Трускавець. По
стінках карстового провалу йдуть зсувні процеси.
Внаслідок провалля була пошкоджена лінія електропередач 35 kvt та 2 (дві)
електроопори опинилися в проваллі. Електроопори лінії 6 kvt, які розташовані на
відстані 30 м від дороги, мають незначний нахил у сторону провалля.
Найближчі житлові будинки до провалля знаходяться на відстані 800-900 м
в м.Стебник і с.Болехівці.
У зв’язку з проведеним комплексом заходів по ліквідації загрози, на захід
від м.Стебник в долині р.Вишниця, безпосередньо біля траси Львів-Трускавець,
активізація карстового процесу по 3-х карстових воронках призупинилась та
знаходиться в стадії тимчасової стабілізації. Карстові воронки рекультивовані, на
їх місці іде природна усадка ґрунтів. У м.Трускавці по вул.Помірецькій, у зв’язку з
проведенням комплексу протикарстових заходів, ліквідована загроза карстового
провалу, воронка знаходиться в стадії тимчасової стабілізації.
Карстові процеси у Яворівському р-ні, на даний час, активно не прогресують.
На даному етапі карстотворні процеси понизили активність та проявляються, в
основному, у вигляді незначних просадочних явищ на окремих ділянках раніше
інтенсивного утворення карстових форм.
Найбільш виражені по об’єму та частоті карстові прояви знаходяться на ділянці
обвідного каналу на території санаторію «Шкло». В долині річки Шкло відмічено
просідання земної поверхні, внаслідок чого затруднений стік дренажних вод по
древньому руслу річки, що призвело до підтоплення значної території санаторію.
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На території курорту Шкло, особливо на ПнСх його частині, в межах ділянки,
яка примикає до каптажного джерела «Нафтуся», спостерігаються давні карстові
воронки різної форми та розмірів, блюдцеподібні западинні форми, часто
заболочені або обводнені. Виникли карстові воронки внаслідок техногенного
впливу розробки сірчаного кар’єру. Карстові воронки на час спостережень
знаходяться в стадії тимчасової стабілізації, заросли кущами, деревами, травою.
В 2017 р. прояви активізації карстових процесів спостерігались по двох
карстових воронках і незначна активізація відмічена по 4-х воронках. 10 жовтня
2017 р. на території санаторія «Шкло» активізувалась давня карстова воронка,
діаметром до 3 м, глибиною – 2,5 м. Карстовий провал ліквідований.
Карстові провали можуть привести до змін хімічного складу мінеральної води
«Нафтуся», в зв’язку з інфільтрацією атмосферних і стічних вод в водоносний
горизонт формування мінеральної води «Нафтуся».
Прояви незначної активізації спостерігались по воронці на території с.Шкло
біля санаторію «Шкло» та просадок поверхні в заплаві р.Шкло в центральній
частині села.
У карстонебезпечній зоні с.Піски (Пустомитівський район) спостерігається,
активізація по 2 карстових воронках, які розташовані на приватних городах.
Рівні грунтових вод у межах стаціонарної ділянки «Піски», у цілому, відповідають
показникам багаторічних спостережень. Самою активною ділянкою розвитку
карстових процесів в межах с.Піски, на даний час, являється зона ПнЗх простягання
розміром близько 300×150 м, для якої базисом розвантаження є давнє карстове
озеро розміром 220×130 м того ж простягання. Знаходиться ділянка в центральній
частині села безпосередньо на захід від приміщення сільської ради. Механізм
активізації карстового процесу полягає в розмиві та виносі підземними водами
глинистого матеріалу, заповнювача карстових пустот, та утворенні нових пустот.
У Миколаївській області спостереження за абразією та зсувами проводились
на обмеженій території узбережжя Чорного моря від гирла Тилігульського лиману
(с.Морське) до м.Очаків. (рис. 5.19).
На ділянці абразійно-зсувного схилу, довжиною 15,0 км (узбережжя Чорного
моря від м.Очаків до с.Морське), обстежено 22 зсуви, з них на 12 зсувах (площа
0,33 км2) відмічена активізація зсувних деформацій, 10 зсувів перебувають у
режимі тимчасової стабілізації (52% активності).
Всього в межах області мають розвиток 1152 зсуви загальною площею
9,04 км2. На забудованих територіях зафіксовано 51 зсув.
Абразія на узбережжі Чорного моря проявляється на ділянці довжиною
17,8 км. Довжина абразійно-активної частини у 2017 р. – 9,8 км, середня
швидкість абразії становила 0,2 м/рік. Довжина ділянки абразії, активної в
2017 р. на забудованих територіях становила 4,8 км, середня швидкість абразії
– 0,02 м/рік.
В Одеській області обстежувались абразійно-зсувні ділянки Узбережжя
Чорного моря від с.Лебедівка до Тілігульського лиману, береги лиманів та озера
Сасик (рис. 5.19).
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Рисунок 5.19 – Розвиток ЕГП у межах Одеської та
Миколаївської областей у 2017 році
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У межах області зафіксовано 5836 зсувів, загальною площею 66,3 км2 [15].
У м.Одеса на ділянці парку ім. Т.Г. Шевченка продовжується повільна
активізація зсувних деформацій на брівці плато на ділянці від консульства
Китайської народної республіки до спуску на пляж «Ланжерон»;
Найбільш небезпечні ділянки у межах промислово-міської агломерації
м.Одеса:
- ділянка 16 станції Великого Фонтана, де у 2014 році відбувся обвал
вапнякових глиб на зону пляжу. Процес руйнування продовжується в 2017 р. на
іншій частині вапнякової стіни, де спостерігається відокремлення двох масивів
вапняку, довжиною 40 м та 25 м. У разі обвалу вапнякових глиб існує загроза
руйнування автошляху, який проходить безпосередньо під масивом вапняку, та
пляжної зони;
- ділянка узбережжя у сел.Чорноморка, поблизу причалів 129 і 133 та дачного
кооперативу «Шляховик», де у середній та нижній частинах зсувного схилу
продовжуються активні зсувні деформації із захопленням житлових будинків та
господарчих будівель;
- ділянка узбережжя у с.Фонтанка, Лиманського району, де наприкінці серпня
2017 року в східній частині села по вулиці Лесі Українки від плато відокремився
масив ґрунту, довжиною близько 160 метрів і вглиб плато 6-8 м (рис. 5.20).

Рисунок 5.20 – Руйнівний зсув у с.Фонтанка Лиманського району
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Масив опустився вертикально на 5-6 м. Цим блоком осідання була зруйнована
асфальтована дорога по вул. Л.Українки та два бетонних стовпи ЛЕП. Площа
блоку становить близько 1100-1120 м2 . До найближчої будівлі залишилось 1012 м (рис. 5.21).

Рисунок 5.21 – Загроза житловим будинкам у с.Фонтанка
Найбільш загрозлива ситуація залишається на ділянці будівель по
вул.Морській в м.Чорноморськ, яка розташована в межах фронтального зсуву
та характеризується активними зсувними деформаціями (зсув активізувався
приблизно з другої половини 2014 року). Тут, на протязі 1040 пог.м, у активний
зсувний процес захоплено 17 земельних ділянок, на яких розташовані приватні
житлові будинки (рис. 5.22). Частина будинків повністю або частково зруйнована.
Також, необхідно відзначити, як вкрай негативне явище, складування у верхній
частині зсуву привезеного грунту (привантаження брівки зсуву), що є додатковим
фактором активізації зсувних деформацій.
У нижній частині зсувного схилу, в тиловій частині пляжної зони, проводяться
інтенсивні будівельні роботи по спорудженню комплексу протизсувних заходів у
вигляді утримуючих рядів буронабивних паль, але вони поки що не поширюються
на територію причального комплексу, де продовжуються інтенсивні деформаційні
порушення господарчих та житлових будівель причального кооперативу.
На ділянці абразійно-зсувного схилу узбережжя Чорного моря від с.Сичавка
до с.Лебедівка, з 74 існуючих зсувів, було обстежено 70, з яких на 32 відмічена
активізація зсувних деформацій (46% - середній ступінь активності), 38 зсувів
перебувають у режимі тимчасової стабілізації.
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Рисунок 5.22 – Руйнівний зсув у м.Чорноморськ
Середній ступінь активності зсувних деформацій спостерігається на
Фонтанській ділянці. Інші зсувні ділянки морського узбережжя характеризуються
слабкою зсувною активністю.
На правому схилі Тилігульського лиману було обстежено 53 зсуви, з них
на 37 зсувах відмічена активізація зсувних деформацій (70% - великий ступінь
активності), 16 зсувів перебували у режимі тимчасової стабілізації.
На правому схилі Хаджибейського лиману було обстежено 22 зсуви, на 17
відмічена активізація зсувних деформацій (70% - великий ступінь активності), 5
зсувів перебували у режимі тимчасової стабілізації.
У нижній течії правобережжя р.Малий Куяльник було обстежено 114 зсувів,
з них на 16 зсувах відмічена активізація зсувних деформацій (14% зсувної
активності), 98 зсувів перебували у режимі тимчасової стабілізації.
Абразія в межах області проявляється на ділянках узбережжя Чорного моря,
загальною довжиною 86,0 км, довжина абразійно-активної частини у 2017 р. –
37,3 км.
У звітному році обстежувались ділянки узбережжя Чорного моря від
оз.Бурнас до Будацького лиману, від р.Барабой до с.Санжійка, від с.Санжійка
до Тилігулського лиману. Швидкість абразії за період 2015-2017 рр. була 0,10,9 м/рік, середня - 0,68 м/рік. Довжина берегу в межах забудованої території
становить 46,7 км, з них абразійної частини – 24,7 км. Довжина активної ділянки
абразії на забудованих територіях становила 8,9 км, зі середньою швидкістю
0,15 м/рік. Довжина абразійного берега, ускладненого зсувами – 58 км. У зоні
розвитку абразії знаходиться 91 господарський об‘єкт.
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На правому береговому схилі оз.Сасик (довжина активного абразійного берегу
30,0 км) був зафіксований дуже активний, а в деяких випадках – катастрофічний,
процес абразії, із середньою швидкістю 0,6 м/рік. При попередньому обстеженні
у 2014 році середня швидкість складала 0,62 м/рік.
На правому схилі Хаджибейського лиману швидкість абразії в 20152017 рр. була 0,11 м/рік, багаторічна швидкість - 0,6-0,31 м/рік. На правому
схилі Тилігульського лиману швидкість абразії в 2015-2017 рр. була 0,31 м/рік,
багаторічна швидкість - 0,12-0,62 м/рік.
У Рівненській області спостереження проводились лише за процесом бічної
ерозії (рис. 5.23).
Найбільш активні ділянки спостерігались [13]:
- с.Симонів Гощанського району – розмивається тераса на висоту 4-8 м від
урізу води, довжиною 95 м, від центру до виходу із меандри. Спостерігаються
зсуви блоків по всьому схилу, шириною до 1 м, глибиною 0,6-1,4 м. Загальний
відступ бровки берегового уступу змінюється від 0,5 до 1,0 м;
- с.Бухарів Острозького району – активні ділянки знаходяться на території
саду та поряд із фермою. Активізація бічної ерозії відзначається по всій довжині
схилу з кроком відступу бровки 0,1-0,5 м. Окрім саду, руйнуються присадибні та
городні ділянки;
- с.Бродів Острозького району – потенційно-небезпечна ділянка знаходиться
поряд із залізничним мостом. Найактивніша частина схилу тераси блокована
великими кам’яними валунами та брилами;
- між селами Угольці та Бугрин схил тераси, довжиною 131 м та висотою
2 м, в активному стані. Розмивається підніжжя схилу на висоту 0,4 м. На виході
із петлі на ділянці, довжиною 32,5 м, руйнується схил на всю висоту 1,5-2,0 м;
- с.Томахів Гощанського району – схил тераси ерозійно-активний на всю
висоту, довжиною 65 м, крок відступу 0,4-0,5 м. На момент обстеження берег
нерівний, спостерігаються сліди від обрушених блоків. Відстань до присадибних
ділянок 1-1,2 м;
- с.Тучин Гощанського району – активізація спостерігається на південній
околиці села по схилу тераси, довжиною 80 м на висоту 1,5 м, та на іншій ділянці,
довжиною 50 м на висоту 2,5 м. Дерева, що росли на схилі тераси, похились у
сторону річки. Обрушені за минулі роки дерева лежать у воді;
- с.Шубків Гощанського району - ділянка у південній частині села не активна.
Відстань від найближче розташованої опори ЛЕП до бровки 1,5 м;
- с.Дроздів Гощанського району біля ферми активізація бічної ерозії відбулася
на ділянці, довжиною 95 м на висоту 0,2-0,4 м від урізу води. Західніше с.Дроздів,
спостерігається активізація у нижній частині берегового схилу по всій довжині
еродованого схилу меандрової петлі (316 м) на ділянках, де відсутня рослинність.
Між населеними пунктами Горбів та Дроздів, розмивається підніжжя схилу на
висоту 0,5 м, довжина активної частини 60 м.
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Рисунок 5.23 - Ділянки спостережень за ерозійним процесом у Рівненській області
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На Горинській ділянці (із заходу від смт Оржів на схід до с.Річиця і на південь
до с.Могиляни) відмічалась незначна активізація бічної ерозії.
На ділянці смт Оржів, де активізація бічної ерозії загрожує території
деревообробного комбінату, проведено укріплення берега, що обумовило
активізацію бічної ерозії на береговій лінії далі вниз по течії річки. Руйнування на
сьогодні зазнає присадибна ділянка жителя с.Оржів, яка знаходиться від берега
на віддалі 18,27 м.
У межах Харківської, Полтавської та Сумської областей проводились
спостереження за розвитком зсувів та процесом підтоплення [19].
У 2017 році спостерігалось зниження зсувної активності в межах даних
областей. У Харківській області з 242 обстежених зсувів (загальна площа
11,47 км2) по ділянках Бритай, Валки, Вовча, Донецьке, Кочеток, Красноград,
Краснокутськ, Куп’янськ, Мелова, Нова Водолага, активними були лише 2 зсуви,
площею 0,00014 км2. У Сумській області обстежено 61 зсув, загальною площею
2,24 км2, по трьох ділянках - Путивль, Ромни, Нова Січ, всі в стабільному стані.
У Полтавській області обстежено 190 зсувів (15,48 км2) по ділянках Полтава,
Гадяч, Лубни, Карлівка, Кобеляки, Опішня, Шишаки, лише 1 зсув активний.
Спостереження за процесом підтоплення проводилось на ділянках, що
приурочені до населених пунктів з високим ступенем проявів процесу.
На території Харківської області обстеження проводились на 7 ділянках:
5 міст (Харків, Барвінкове, Валки, Ізюм, Первомайський ) – загальна площа
підтоплення 185,7 км2, 2 селища міського типу (Краснопавлівка, Печеніги) –
площа підтоплення 15,1 км2. У Сумській області обстеження проводились на 4
ділянках – міста Суми, Шостка, Білопілля, Охтирка, площа підтоплення 159,2 км2.
На території Полтавської області обстежувались 5 ділянок – міста Полтава, Гадяч,
Карлівка, Кобеляки - загальна площа підтоплення 58,2 км2, смт Семенівка 7,3 км2.
В 2017 році в межах цих областей не спостерігалось підвищення рівня
ґрунтових вод, у більшості рівень знаходився у минулорічних межах. На деяких
ділянках спостерігалось його зниження. Така ситуація пояснюється невеликою
кількістю атмосферних опадів впродовж звітного року та повільним характером
потепління у весняний період.
У Хмельницькій області мають розвиток 424 зсуви загальною площею
20,96 км2. На забудованій території знаходиться 41 зсув, що можуть створювати
загрозу 43 об’єктам господарювання. У 2017 р. обстежено 67 зсувів на ділянках
спостережень, всі знаходяться у стадії тимчасової стабілізації. Чергове обстеження
господарських об’єктів у 2017 році, що було проведено в м.Городок, с.Цибулівка
Кам’янець-Подільського р-ну, с.Каскада Новоушицького р-ну та смт Віньківці, не
виявило загорози, зсуви стабільні.
Утворення нових зсувів чи будь-яких деформацій на схилах, які свідчили б
про розвиток зсувних процесів, не зафіксовано [12].
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У Чернівецькій області зафіксовано 1468 зсувів, більшість з яких є
тимчасово-стабілізованими древніми зсувами. Їх загальна площа складає
760,2 км2. Потенційну небезпеку для 23 населених пунктів становлять 570 зсувів.
Останні катастрофічні прояви зсувів відбувалися влітку 2008 р. та в червні-липні
2010 р.
У поточному році були обстеженні лише два зсува на зсувонебезпечній
ділянці «Червона Дубрава» (Глибоцький р-н). Зсувні схили знаходяться в стадії
тимчасової стабілізації та момент спостережень не несуть загрози житловим
будинкам, дорозі та залізниці в межах с.Червона Дубрава.
Впродовж 2013-2017 рр. спостерігається стабілізація зсувного процесу.
Зважаючи на погодно-кліматичні умови, які склалися останнім часом, можна
очікувати, що в 2018 році прояв зсувного процесу буде в межах фонового
значення, з незначною активізацією на окремих локальних ділянках.
На карстонебезпечній ділянці «Погорілівка» (Заставнівський р-н) карстові
лійки знаходяться в стадії тимчасової стабілізації, крім 3-х, по яких спостерігається
незначна активізація.
У межах Тернопільської, Житомирської, Чернігівської, Херсонської областей у
2017 р. спостереження за екзогенними геологічними процесами не проводились.
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Вивчення умов розвитку, поширення та активізації ЕГП, а також відновлення
спостережень за ними, є першочерговими та невідкладними заходами. У районах
інтенсивного ведення господарської діяльності впродовж останніх десятиліть
відмічалось ускладнення геолого-екологічної ситуації зі стійкою тенденцією до
розвитку ЕГП. Інтенсивність проявів ЕГП значно зростає під впливом техногенних
чинників, які призводять до порушення природної рівноваги довкілля.
Основою моніторингу ЕГП є спостережна мережа щодо режиму розвитку
процесів та чинників (природних і техногенних), що їх обумовлюють. Сучасний
стан спостережної мережі на ділянках проведення моніторингових робіт з
розвитку ЕГП, як і загальна система організації спостережень, знаходиться в
стадії руйнації. На повноту та якість робіт з моніторингу, обліку поширення і
активізації ЕГП негативний вплив має недостатнє їх фінансування і, як наслідок,
незадовільне матеріально-технічне забезпечення проведення польових робіт
(відсутність спеціалістів на місцях, забезпеченість обладнанням та транспортом).
У 2017 році моніторингові спостереження проводились у 20 адміністративних
областях по 101 ділянці ІІ і ІІІ категорій (що становило лише 26,2%, у порівнянні
з 2000 роком) та ділянках чергового обстеження господарських об’єктів, що
знаходяться в зоні впливу небезпечних ЕГП. У межах анексованої АР Крим та в
зоні проведення АТО (частина Донецької та Луганської областей), моніторингові
спостереження не проводились.
Метеорологічні умови 2017 року щодо кількості опадів були в межах норми,
а подекуди і значно менше, та аномальними відносно температурного режиму в
бік збільшення температур. Середня річна температура повітря у 2017 р. була на
1,4-2,4° вищою за багаторічну норму. Режим випадіння опадів характеризувався
вкрай нерівномірним розподілом у часі та по території. Річна кількість опадів на
переважній частині території країни склала, в середньому, від 88% до 113%.
Зважаючи на метеоумови, що склалися у 2016-2017 рр., підвищення РПВ
у 2017 році не спостерігалось. Як швидкоплинний фактор метеоумови та рівні
грунтових вод не сприяли суттєвій активізації ЕГП, здебільшого активний розвиток
ЕГП був не більший фонового значення і, частіше, активізація була спричинена
сукупністю техногенних та природних чинників.
На території України зафіксовано майже 23 тисячі зсувів. Упродовж декількох
останніх років інтенсивність зсувного процесу зменшилась, чому сприяли
метеоумови, що склалися в останні роки. Активізація зсувного процесу проявлялась
на забудованих територіях (мм.Київ, Дніпро, Кам’янське), на узбережжях морів,
внаслідок абразійного процесу та техногенного впливу (Одеська, Миколаївська,
Запорізька та Донецька області). У західних областях відбувалась тимчасова
стабілізація зсувних процесів, які були активізовані у 2008-2012 роках, але у
звітному році спостерігалось утворення двох нових зсувів, загальною площею
1920 м2, у Воловецькому районі Закарпатської області. У Львівській області
незначна активізація зсувного процесу була у Сколівському, Турківському та
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Самбірському районах.
Абразійно-зсувна активність в 2017 р. відмічалась в Одеській області: у межах
промислово-міської агломерації м.Одеса, у місті Чорноморськ, на схилах лиманів.
На узбережжі Чорного моря від с.Лебедівка до с.Сичавка зсувна активність
склала 46% (відношення активних зсувів до загальної кількості зсувів на ділянці).
На правих схилах Тилігульського та Хаджибейського лиманів зсувна активність
була 70%, в нижній течії р.Мал.Куяльник – 14%.
У межах Миколаївської області зсувна активність на узбережжі (від м.Очаків
до с.Морське) склала 52%.
По території Донецької області активні зсувні ділянки були зосереджені на
узбережжі Азовського моря. Основним чинником активізації тут є інтенсивність
абразії, яка, залежить від гідрологічного режиму моря. Зсувна активність на
Білосарайській ділянці склала 46%.
Зсуви покривних утворень схилів рік і балок басейну р.Сіверський Донець
відмічались стабільним станом. Їх активізація можлива за умови випадання
великої кількості опадів, що призведе до перезволоження грунтів і підйому рівня
грунтових вод.
У межах Дніпропетровської області активними та схильними до активізації
відмічались зсувні ділянки у балках міст Дніпро та Кам’янське.
У м.Київ активізація зсувного процесу спостерігалась на Подільській,
Центральній та Видубецькій ділянках, а також у районі оз.Глінка по пров.Філатова,
де зсув загрожує житловим будинкам та трубопроводу «Київенерго».
На іншій території України розвиток зсувного процесу перебував в стадії
стабілізації.
Підтоплення є одним з найпоширеніших по площі сучасних процесів. У
межах України розмір підтоплених площ становить 89,122 тис.км2 (14,76%
території), а кількість підтоплених населених пунктів – 4434 одиниць. В останні
4-5 років спостерігається тренд зменшення середньорічної кількості атмосферних
опадів, внаслідок чого в природних умовах відзначається загальна тенденція до
зниження рівня ґрунтових вод. Незначне погіршення може спостерігатися тільки
в паводковий період на заплавах рік, а також на площах уражених техногенним
підтопленням (на забудованих територіях промислово-міських агломерацій, де
фіксуються суттєві втрати з мереж водопостачання та водовідведення).
Упродовж останніх років моніторингові спостереження за процесом підтоплення
проводяться в дуже обмеженому обсязі та на обмежених площах. У 2017 році
незначні підйоми рівнів грунтових вод спостерігались у Дніпропетровській та
Луганській областях. Значні площі підтоплення фіксуються в межах південних
областей - Херсонської, Миколаївської, Одеської.
Зважаючи на погодні умови минулого року у 2018 році рівні грунтових вод
прогнозуються нижчими за норму, а значить збільшення площ підтоплення не
очікується.
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Процес карстоутворення на території України, в основному, зосереджений
у межах інженерної діяльності людини, карстопрояви поширені на площі, яка
складає 37,75% території держави. Закартовано майже 22 тис. карстопроявів,
але в природі їх може бути набагато більше (близько 30 тисяч). Загальна площа
відкладів, що здатні до карстування, складає 448,16 тис.км2.
У звітному році активізація процесу карстоутворення відбувалась у
районах розвитку природно-техногенного карсту. У Донецькій області протягом
2017 р. утворились 2 карстові воронки, площею 28,86 м2 (сс.Стряпівка та
Іванград Бахмутського району). З обстежених 149 воронок активними були 27
(18% активності), площею 0,038 км2.
У Львівській області у межах впливу Стебницького родовища (Дрогобицький
район) утворився карстовий провал 200-210 м і глибиною 40 м, що призвів до
пошкодження лінії електропередач. Активізація спостерігалася в м.Стебник
(Дрогобицький р-н), в районі с.Шкло (Яворівський р-н), в карстонебезпечній зоні
с.Піски (Пустомитівський р-н).
Райони сучасної активізації карстового процесу і, насамперед, райони
розробки корисних копалин, до числа яких відносяться: Стебницьке родовище
калійних солей (Львівська область), Солотвинське родовище кам`яної солі
(Закарпатська область)‚ Калуш-Голинське родовище (Івано-Франківська область),
розробки солей та гіпсу в Бахмутському та Слов’янському районах Донецької
області, а також райони розташування господарських об’єктів підвищеної
небезпеки (Рівненська АЕС) потребують особливої уваги та цілеспрямованих
досліджень.
Процес абразії у 2017 р. спостерігався у Донецькій, Запорізькій, Одеській та
Миколаївській областях, де абразія виступає чинником, що підсилює розвиток
процесу зсувоутворення, через розмив та замочування нестійких гірських порід
узбережжя морів та лиманів.
В Одеській області на ділянках узбережжя Чорного моря від оз.Бурнас до
Будацького лиману, від р.Барабой до с.Санжійка, від с.Санжійка до Тилігулського
лиману швидкість абразії за період 2015-2017 рр. була 0,1-0,9 м/рік, середня 0,68 м/рік.
На правих схилах Хаджибейського та Тилігульського лиманів середня
швидкість абразії в 2015-2017 рр. склала, відповідно, 0,11 м/рік та 0,31 м/рік.
На правому березі оз.Сасик (Одеська область) зафіксований катастрофічний
процес абразії із середньою швидкістю розвитку 0,6 м/рік.
У Запорізькій області в Якимівському та Приазовському районах інтенсивність
розмиву корінного берегу складає 1-5 м/рік (сс.Степаніва-1, Атманай, Степок,
смт Кирилівка).
Активізація процесу переробки берегів водосховищ відмічалась у межах
Запорізької області (сс.Червонодніпровка, Біленьке).
Активізація ерозійних процесів (бічна ерозія) спостерігалась у Волинській та
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Рівненській областях.
Прояву селевого процесу в звітному році зафіксовано не було.
Моніторингові спостереження за процесом осіданням порід над гірничими
виробками практично не ведуться.
За даними моніторингових спостережень 2017 року, можна відмітити, що
активізація ЕГП під впливом як природних, так і техногенних чинників, була
нижчою або на рівні фонової.
Аналізуючи вищенаведені дані щодо метеоумов 2017 року та прогнозу
рівнів грунтових вод, можна передбачити, що в 2018 році слід очікувати лише
незначну активізацію ЕГП, для яких ці чинники є основними. Активізація ЕГП
можлива в місцях зростання інтенсивного техногенного навантаження на
геологічне середовище. Це території надмірного селітебного навантаження (міста
Київ, Дніпро, Одеса, Кам’янське, Лисичанськ та інш.), техногенно підроблені
території, в межах яких, за рахунок послаблення стійкості верхньої зони ґрунтів,
підвищується схильність масивів порід до активізації ЕГП, відповідно, може
зростати кількість проявів та частота активізацій. Прояв процесу абразії провокує
активізацію зсувного процесу на узбережжях Чорного та Азовського морів. Тут
зсувний процес є постійно активним та, подекуди, катастрофічним.
Усунення негативних наслідків активізації ЕГП та передбачення їх подальшого
розвитку значною мірою залежать від своєчасного виявлення небезпеки‚ оцінки
та прогнозування ступеня геологічного ризику.
Наявність достовірної інформації про місце прояву, умови розвитку та чинники
активізації ЕГП може суттєво впливати на прийняття управлінських рішень,
щодо попередження та ліквідації негативних наслідків активізації небезпечних
екзогенних процесів.
Відновлення мережі режимних спостережень за найбільш небезпечними та
динамічними процесами (зсувами, карстопроявами, підтопленням та абразією)
є особливо необхідним у місцях їх інтенсивного розвитку на урбанізованих
територіях та поблизу об’єктів економіки. На даний час технічний стан спостережної
мережі та її оснащення, як пунктів збору інформації, так і центрів їх обробки,
потребують значного поліпшення і приведення їх до рівня, який би відповідав
вимогам моніторингу довкілля.
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геологічних процесів гідрогеолого-екологічної партії Закарпатського геологогідрогеологічного центру за 2017 р. Стан поширення і активізації екзогенних
геологічних процесів на території Закарпатської області (режим, облік і прогноз)
/М.Габор, 2018.
11 Інформаційний звіт з моніторингу, обліку поширення і активізації
екзогенних геологічних процесів Львівської ГРЕ за 2017 р. Стан поширення і
активізації екзогенних геологічних процесів на території Івано-Франківської,
Тернопільської Чернівецької та Львівської областей (режим, облік) /Т.Стахів –
Львів, 2018.
12 Інформаційний звіт «Моніторинг поширення та розвитку інженерногеологічних процесів та явищ (ЕГП) в межах території Хмельницької і Вінницької
областей з метою геологічного забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів за
2017 рік» /Л.Бедрак, П.Грабар, 2018
13 Інформація про розвиток ЕГП на території Волинської та Рівненської
областей у 2017 р.
14 Інформація щодо моніторингу екзогенних геологічних процесів у 2017 р.
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на території Кіровоградської та Черкаської областей.
15 Інформація щодо активізації екзогенних геологічних процесів в межах
території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей (попередні висновки
за даними спостережень 2017 р.).
16 Інформація щодо розвитку небезпечних екзогенних геологічних процесів
і явищ у Луганській області у 2017 р.
17 Інформація щодо активізації ЕГП упродовж 2017 року в межах трьох
адміністративних областей (Київська, Житомирська, Чернігівська).
18 Інформація щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів
на території Дніпропетровської області за 2017 рік.
19 Інформація про розвиток екзогенних геологічних процесів (зсуви та
підтоплення) на території Харківської, Полтавської та Сумської областей за 2017р.
20 Звіт «Інженерно-геологічне довивчення території Черкаської та
Кіровоградської областей з метою геологічного обгрунтування протизсувних
заходів та геологічного забезпечення УІАС НС /В.Міхневич, 2007.
21 Звіт «Інженерно-геологічне довивчення території, геологічне обгрунтування
протизсувних заходів та геологічне забезпечення УІАС НС по території Донецької
області /Л.Поповська, М.Сьомкін, 2006.
22 Звіт «Інженерно-геологічне довивчення території Чернівецької, ІваноФранківської, Тернопільської та частково Закарпатської областей з метою
геологічного обгрунтування протизсувних заходів та геологічного забезпечення
УІАС НС /П.Козак, 2006.
23 Звіт «Узагальнення матеріалів по вивченню екзогенних геологічних
процесів та інженерно-геологічне довивчення території Львівської та частково
Закарпатської областей з метою геологічного обгрунтування протизсувних
заходів та геологічного забезпечення УІАС НС /Т.Стахів, 2006.
24 Звіт «Інженерно-геологічне довивчення території з метою геологічного
обгрунтування протизсувних заходів та геологічного забезпечення УІАС НС
по території діяльності підприємства» (Сумська, Полтавська, Харківська,
Дніпропетровська та Запорізька області) /А.Кудрявцев, 2006.
25 Звіт «Інженерно-геологічне довивчення території з метою геологічного
обгрунтування протизсувних заходів та геологічного забезпечення УІАС НС на
території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей» /В.Черкасов, 2006.
26 Звіт «Інженерно-геологічне довивчення території Волинської і Рівненської
областей з метою геологічного обгрунтування протизсувних заходів та геологічного
забезпечення УІАС НС» /Г.Бровко, 2007.
27 Звіт «Інженерно-геологічне довивчення території Київської, Чернігівської,
Житомирської та Закарпатської областей з метою геологічного обґрунтування
протизсувних заходів та геологічного забезпечення УІАС НС» /С.Кондратюк,
2007.
28 Звіт «Інженерно-геологічне довивчення
території Вінницької і
Хмельницької областей з метою геологічного обгрунтування протизсувних заходів
та геологічного забезпечення УІАС НС» /Л.Бедрак, 2007.
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