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ВСТУП
Сьогодні вкрай необхідна стратегія охорони
довкілля, широке екологічне виховання населення,
тому що надмірне споживання та незворотні
втрати екологічного ресурсу здатні, як свідчить
досвід окремих регіонів (Донбас, Придніпров‘я,
Передкарпаття, Карпатський), створити загрози
національного рівня. На території України широко
поширені екзогенні геологічні процеси (далі – ЕГП),
як природні, так і природно-техногенні та техногенні,
що пов’язані з впливом господарської діяльності
на геологічне середовище. Залучення територій,
уражених природними ЕГП, у сферу діяльності
людини 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 чисельних господарських об‘єктів
є однією з основних соціально-екологічних проблем
сучасності, зважаючи на збитки‚ що завдаються
цими процесами.
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 забезпечення нормального функціонування господарського комплексу
та життєдіяльності населення.
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.).
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».
У 2020 році моніторингові спостереження та обстеження господарських
об’єктів у зоні розвитку небезпечних ЕГП виконувались на обмежених площах у
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14 адміністративних областях. В останні роки низький рівень фінансування робіт з
моніторингу ЕГП привів до зменшення обсягів польових робіт, скорочення кількості
моніторингових ділянок та спостережень на них і, як наслідок, зниження рівня
якості інформації. У звітному році не проводились роботи в межах Житомирської,
Чернігівської, Кіровоградської, Черкаської, Рівненської, Волинської, Херсонської,
Миколаївської, Чернівецької та Тернопільської областей, по інших областях
роботи проводились в обмеженому обсязі.
Також не проводились спостереження за розвитком ЕГП у межах анексованої
АР Крим і частини Донецької та Луганської областей, які є непідконтрольні Україні.
Для складання щорічника були використані матеріали інформаційних звітів
регіональних геологічних підприємств Державної служби геології та надр України
й дочірніх підприємств НАК «Надра України» за 2020 р. Узагальнення метеоданих
виконані фахівцями Українського Гідрометцентру.
У щорічнику в стислому вигляді наводяться дані щодо розвитку екзогенних
геологічних процесів в межах 14 адміністративних областей за результатами
моніторингу ЕГП, а також надається характеристика метеорологічних умов та
аналіз рівнів ґрунтових вод за 2020 р., прогноз розвитку ЕГП та РГВ на 2021 р.
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ ІСНУЮЧОЇ СПОСТЕРЕЖНОЇ МЕРЕЖІ
ЗА ПОШИРЕННЯМ ТА АКТИВІЗАЦІЄЮ ЕГП

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 обґрунтованих 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 геологічними умовами та
режимом швидкоплинних чинників [3].
Основними задачами, що має вирішувати система моніторингу екзогенних
геологічних процесів, є:
- систематичні спостереження за ЕГП, чинниками їх розвитку та тенденціями
змін активності;
- 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 обґрунтування, розробки та реалізації
засобів, що знижують негативний вплив на господарські об’єкти;
- 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.
Пріоритетом 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 вимогам
моніторингу довкілля. Режимні спостереження на моніторингових ділянках,
згідно категорії досліджень, проводяться не систематично і не в повному обсязі, в
зв’язку з недостатнім рівнем фінансування цього напрямку робіт. Кількість ділянок
спостережень за останні роки суттєво скоротилась (частина з них законсервовані,
а частина втрачена), на більшості з них порушені ряди спостережень, які на
окремих ділянках не можуть бути відновлені.
У 2020 р. обстеження проводились в межах 14 адміністративних областей на
44 моніторингових ділянках ІІ та ІІІ категорії (табл.1.1, рис.1.1, 1.2).
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ДП УГК

ПричорноморДРГП

КП «Південукргеологія»

НАК «Надра України»
ДП «Західукргеологія»

3

4

5

6

74

138 247

27

-

3

2

-

5

7

10

-

ІІІ

*) ЕГП, за якими проводились спостереження у 2020 р.

Всього

2

9

43

5

11

4

-

ІІ

-

16

КП «Південекогеоцентр»
(з 2014 р. дані відсутні)

8

4

36

49

31

42

25

4

ІІІ

2019 р.

69

-

2

15

35

5

8

4

-

ІІ

24

-

1

5

-

6

1

11

-

ІІІ

Категорії ділянок

2017 р.

56

8

НАК «Надра України»
ДП «Центрукргеологія»

7

36

30

11

Донецьк ДРГП

2

5

ІІ

2000 р.

Схід ДРГП

Геологічні
підприємства галузі

1

№
з/п

6

2

33

-

-

7

17

1

11

-

-

3

-

2

-

-

1

5

ІІІ

ІІ

2020 р.

Кількість ділянок������������������
, на яких проводились спостереження, станом на

зсуви, карст, підтоплення,
селі

зсуви, ерозія, переробка
берегів водосховищ

зсуви*, абразія*,
підтоплення, карст
зсуви*, карст*, ерозія*
просідання над гірничими
виробками

зсуви*, ерозія,
карст, переробка берегів
водосховищ
зсуви*, абразія

зсуви*, карст*, абразія

зсуви*, підтоплення

ЕГП, які
спостерігаються на
ділянках

Таблиця 1.1 - Стан спостережної мережі за розвитком ЕГП

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ ІСНУЮЧОЇ СПОСТЕРЕЖНОЇ МЕРЕЖІ
ЗА ПОШИРЕННЯМ ТА АКТИВІЗАЦІЄЮ ЕГП
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Рисунок 1.1 - Моніторингові ділянки спостережень за зсувами та абразією

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ ІСНУЮЧОЇ СПОСТЕРЕЖНОЇ МЕРЕЖІ
ЗА ПОШИРЕННЯМ ТА АКТИВІЗАЦІЄЮ ЕГП
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Рисунок 1.2 - Моніторингові ділянки спостережень за карстовим,
ерозійним та селевим процесами

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ ІСНУЮЧОЇ СПОСТЕРЕЖНОЇ МЕРЕЖІ
ЗА ПОШИРЕННЯМ ТА АКТИВІЗАЦІЄЮ ЕГП
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ЗА ПОШИРЕННЯМ ТА АКТИВІЗАЦІЄЮ ЕГП

Крім цього, в деяких областях проводились спостереження по ділянках
І категорії та ділянках розвитку особливо небезпечних ЕГП, які загрожують
функціонуванню об’єктів економіки та життєдіяльності населення (ділянки НГО).
У Вінницькій області обстежено 9 ділянок НГО, Хмельницькій – 4, Донецькій – 5,
Одеській – 33.
Для достатнього вивчення й прогнозування розвитку ЕГП в інженерногеологічних регіонах кількість спостережних пунктів за категоріями необхідно
привести до відповідного співвідношення таким чином, щоб на регіон, залежно
від складності природних геолого-структурних, 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. На
ділянках І категорії мають проводитись аеровізуальні, візуальні піші та автомобільні
комбіновані маршрутні обстеження хоча б 1 раз на рік (але не менше 1 разу на
п’ять років). У межах ділянок II категорії потрібно виконувати візуальні наземні
обстеження, геологічну й геодезичну зйомки, а частота спостережень повинна
відповідати кількості сезонів, небезпечних для прояву ЕГП, та може становити до
2–4 разів на рік.
Ділянки III категорії виділяються у межах ділянок І або ІІ категорій, як
окремі прояви процесів. На пунктах ІІІ категорії повинні виконуватись кількісні
вимірювання показників стану геофізичних, геохімічних, гідрогеологічних,
газово-геохімічних параметрів тощо. Вимірювання мають виконуватися не менше
чотирьох разів на рік, а в разі вимірювань рівня ґрунтових вод – не менше 48 за
рік, але - найкраще неперервні вимірювання в автономному режимі [5].
Сучасна 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 неефективним. Види спостережень та
їх частота мають відповідати рівню пункту спостережень. Недостатня кількість
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 спостережень на таких ділянках необхідна для своєчасного
реагування на активізацію ЕГП, тобто на попередження виникнення надзвичайних
ситуацій та на своєчасну ліквідацію їх наслідків.
Забезпечити нормальне функціонування спостережної мережі можливо за
умови належного фінансування робіт з моніторингу ЕГП.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ
УМОВ
Одним із визначальних факторів прояву та
розвитку небезпечних екзогенних геологічних
процесів, таких як зсуви, селі, підтоплення та
інші ЕГП, є метеорологічні умови. Виступаючи
у ролі безпосереднього тригеру активізації ЕГП
(наприклад, сходження селевих потоків внаслідок
тривалих дощів) або діючи опосередковано на інші
фактори – гідрогеологічні (підвищення чи зниження
рівня
ґрунтових
вод),
інженерно-геологічні
(підвищення вологості ґрунтів), метеорологічні фактори обумовлюють стан та
динаміку розвитку небезпечних геологічних процесів.
За даними Українського Гідрометцентру метеорологічні умови 2020 р.
виявилися аномальними за температурним режимом та режимом зволоження
території. Спостерігалися різкі зміни погоди та нехарактерний розподіл основних
метеорологічних показників по території та у часі. Цей рік був теплішим від
попереднього. Середньорічна температура виявилася на 2,9˚С вищою за норму
(1961-1990 рр.). В абсолютному визначенні середня річна температура в Україні
склала 10,7˚С. У Києві середня річна температура склала плюс 10,9°С, норма
(1961-1990 рр.) плюс 7,7°С.
Річна кількість опадів у середньому по Україні склала 549 мм (92% норми),
найменшою вона виявилася на території Донецької, Луганської, Одеської та
Миколаївської областей – 70%, найбільшою – у Тернопільській, Волинській,
Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях – 104-127% річної норми.
Кількість опадів (мм) за холодний та теплий періоди у розрізі агрокліматичних
зон наведено в табл.2.1.

Таблиця 2.1 - Кількість опадів (мм)

Агрокліматичні зони

Холодний період
(листопад 2019 р. –
березень 2020 р.)

Теплий період
(квітень жовтень 2020 р.)

Норма

Факт

Норма

Факт

Степ

196

150

304

237

Лісостеп

200

152

413

386

Полісся

212

196

473

543
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У розподілі температури аномальним було те, що вперше за 12 місяців року
лише у травні середня місячна температура виявилася нижчою за норму, у квітні–
близькою до норми, у решті місяців – вищою за норму. У грудні, січні та лютому
позитивна аномалія була надзвичайною, досягала або перевищувала позначку
+5°С. Вперше за період метеорологічних спостережень на всій території країни
не було тривалого періоду з від′ємними середніми добовими температурами
(метеорологічної зими). Найбільш відчутно потепління проявило себе в південних,
східних та центральних областях, саме в цих областях значний період часу
панувала посуха. Західні області в травні та червні, навпаки, потерпали від
надмірного зволоження.
Січень виявився одним із найтепліших за весь
період
метеорологічних
спостережень.
Середня
місячна температура повітря у південних, більшості
західних (за винятком Волинської та Рівненської),
Дніпропетровській областях на 2,6-5,5°С, на решті
території країни – на 5,6-7,6°С виявилася вищою за
норму і становила від мінус 0,9°С до плюс 1,2°С. Це   
була друга, після 2007 року, найвища середньомісячна температура повітря у
січні за період метеорологічних спостережень з 1961 року.
Максимальна температура повітря підвищувалася до плюс 6-10°С, у
Херсонській, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській та Львівській
областях – до плюс 11-12°С. Мінімальна температура повітря у найхолодніші ночі
знижувалася до мінус 6-10°С, у західних (за винятком Волинської, Рівненської)
та Харківській області - до мінус 11-15°С.
Кількість опадів у січні в більшості областей південної частини країни
становила 25-46% (8-22 мм), у Херсонській, Харківській, Полтавській,
Київській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Львівській
та Закарпатській областях – 51-73% (22-38 мм). У Сумській, Чернігівській та
Волинській областях місячна кількість опадів була близькою до норми (29-42 мм).
Лютий виявився вологим
метеорологічних спостережень.

та

одним

із

найтепліших

за

весь період

Середня місячна температура повітря у лютому була вищою за норму на 4,57,2°С, на Закарпатті – на 3,9°С і становила від мінус 0,1°С до плюс 4,0°С.
Кількість опадів у більшості областей становила від 125 до 269% місячної
норми (від 45 до 94 мм), у Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій,
Вінницькій та Одеській областях - близько до норми (29-42 мм).
Березень. Незважаючи на три хвилі інтенсивних похолодань у березні,
середня місячна температура повітря виявилася на переважній частині території
на 5,1-7,0°С вищою за норму, в західних та Житомирській областях – на 2,3-5,0°С
вищою за норму і становила від плюс 4,5°С до плюс 7,9°С. У найтепліші дні місяця
максимальна температура повітря підвищувалася до +18-22°С, на півдні та сході
країни – до +23-25°С тепла. Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі
знижувалася до мінус 6-11°С, у гірських районах - до мінус 14°С.
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Середня обласна кількість опадів у південних,
Донецькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській,
Житомирській та Рівненській областях становила
від 21 до 50% норми (від 6 до 19 мм). У Луганській,
Волинській, Львівській, Закарпатській, ІваноФранківській та Чернівецькій областях кількість опадів
за березень була близькою до норми (24-57 мм), на
решті території країни - 51-77% місячної норми (19-26 мм).
Квітень відзначився недобором опадів по всій території країни.
Середня місячна температура повітря виявилася близькою до норми і
становила плюс 7,8-10,6°С. Максимальна температура повітря підвищувалася до
плюс 23-26°С. Мінімальна температура повітря у найхолодніші ночі знижувалася
до мінус 5-11°С.
Середня обласна кількість опадів за місяць на більшій частині території не
перевищила 10-35% норми (4-19 мм), лише у Чернігівській, Київській, Черкаській,
Вінницькій, Полтавській, Сумській та Чернівецькій областях, за рахунок опадів у
кінці місяця - 38-63% норми (19-29 мм).
Особливістю квітня 2020 року стала надзвичайно велика тривалість сонячного
сяйва, яка у 1,5-2 рази перевищила середні багаторічні показники, досягала 260325 годин при нормі 160-200 годин і спостерігалася вперше.
Травень видався дощовим та прохолодним, завдяки активній циклонічній
циркуляції повітряних мас.
Середня місячна температура повітря у травні виявилася на 0,9-2,6°С нижчою
від норми і становила плюс 11,3-15,0°С. Максимальна температура повітря у
найтепліші дні підвищувалася до плюс 26-32°С.
Середня обласна кількість опадів у більшості областей становила 126200% норми (62-126 мм), у Херсонській та Закарпатській областях - близько до
норми, 82-115% (47-67 мм). Найбільша кількість опадів відмічалася у північних,
Полтавській та Харківській областях – 213-272% норми (111-132 мм).
По метеостанціях найбільше опадів за травень зафіксовано в Лубнах
(Полтавської обл.) – 176 мм (419%) та Тетереві (Київської обл.) – 183 мм (339%).
Найменше опадів випало у Херсоні – 29 мм (69%).
В окремих районах Сумської, Чернігівської, Київської та Харківської областей
кількість опадів на 10-64 мм перевищила найбільшу місячну кількість опадів
травня за період спостережень з 1961 року.
Червень видався одним із найтепліших за весь період метеорологічних
спостережень. Середня місячна температура повітря становила плюс 18,122,7°С, що на 1,8-3,9°С вище за норму. Максимальна температура повітря у
червні підвищувалася у західних областях до плюс 30-33°С, на решті території до плюс 34-37°С.
Середня обласна кількість опадів у більшості західних (за винятком
Чернівецької) та Житомирській областях становила від 122 до 231% норми (від
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104 до 263 мм). У східних, Запорізькій, Чернігівській,
Київській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій
областях червнева кількість опадів становила від 43
до 80% місячної норми (від 24 до 72 мм). У Сумській,
Полтавській,
Дніпропетровській,
Миколаївській,
Херсонській, Одеській та Чернівецькій областях
кількість опадів була близькою до норми і склала від
48 до 117 мм. У Рахові Закарпатської області на 38 мм, у Світязі Волинської області
на 78 мм було перевищено найбільшу місячну кількість опадів у червні за період
спостережень з 1961 року. На Пожежевській метеостанції Івано-Франківської
області на 127 мм перевищено найбільшу місячну кількість опадів у червні за
період спостережень з 1985 р.
Липень відзначився неоднорідним температурним режимом та недостатньою
кількістю опадів на більшій частині території країни.
Середня місячна температура повітря у липні становила від +18,9°С до
+24,8°С, що на 0,9-2,6°С вище за норму. Абсолютний максимум температури
повітря у липні становив +35-41°С, у західних, Житомирській та Чернігівській
областях - +31-34°С.
Розподіл опадів був вкрай нерівномірним як по території країни, так і в межах
окремих областей та районів. Спостерігалася велика кількість сильних локальних
злив, шквалів та граду.
Середня обласна кількість опадів за липень у більшості областей була меншою
за норму і склала переважно від 25 до 67 мм (37-70% норми), у Рівненській,
Закарпатській,
Івано-Франківській,
Львівській,
Волинській,
Харківській,
Луганській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях – від 41 до 112 мм
(77-132% норми). Найбільше опадів за липень зафіксовано у Слобожанському
(Харківської обл.) – 130 мм та Бродах (Львівської обл.) – 167 мм.
Серпень видався жарким та посушливим завдяки антициклональному
характеру погоди.
Середня місячна температура повітря у східній частині країни перевищила
норму на 1,2-2,0°С, у західній – на 2,1-3,7°С і становила +19,4-23,5°С.
Максимальна температура повітря у серпні підвищувалася до +33-35°С, а
в південних, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій
областях – до +36-39°С.
Середня обласна кількість опадів у Донецькій, Харківській, Черкаській,
Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях становила 7-24% норми
(3-12 мм). У Київській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та
Львівській областях кількість опадів у серпні склала 54-71%, у Волинській та
Рівненській областях - близько до норми (33-65 мм). У решті областей кількість
опадів склала 25-50% (15-30 мм). 12 серпня 2020 р. на метеостанції Асканія
Нова Херсонської області випало 36 мм (111% місячної норми).

14

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ

Вересень виявився одним з найтепліших за весь період метеорологічних
спостережень. Середня місячна температура повітря
у західних областях виявилася на 1,9-3,2°С, на решті
території країни – на 3,5-4,2°С вищою за норму і
становила +15,3-20,6°С.
В окремих районах Хмельницької, Чернівецької,
Вінницької, Житомирської, Черкаської, Київської та
Чернігівської областей це була найвища середня
місячна температура повітря вересня за період спостережень з 1961 року.
Максимальна температура повітря підвищувалася у західних, Житомирській та
Сумській областях до плюс 29-34°С, на решті території - до плюс 35-38°С.
Середня обласна кількість опадів у Донецькій та Харківській областях
становила 11-27% норми (5-10 мм), у Луганській області опадів не було зовсім.
У Закарпатській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській
та Миколаївській областях місячна кількість опадів була близькою до норми (3372 мм). У Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Чернігівській
та Одеській областях у вересні кількість опадів становила від 49 до 71% норми
(від 22 до 30 мм). У більшості західних, Кіровоградській та Херсонській областях
кількість опадів за вересень становила від 135 до 195% норми (від 56 до 119 мм).
У Стрілковому Херсонської області 6 вересня 2020 року за добу кількість опадів
становила 158 мм, що на 67 мм більше максимального добового значення за
вересень за весь період спостережень.
Жовтень виявився найтеплішим за останні 60 років спостережень.
Середня місячна температура повітря з заходу на схід виявилася на 3,05,7°С (на Закарпатті – на 2,2°С) вищою за норму і становила плюс 11,1-14,0°С,
у південних областях – плюс 14,6-15,8°С. Максимальна температура повітря у
жовтні підвищувалася до плюс 22-27°С. Мінімальна температура повітря у жовтні
знижувалася до 0°С - мінус 4°С, у Херсонській, Житомирській, Рівненській,
Волинській, Вінницькій, Хмельницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях –
до плюс 1-2°С.
Середня обласна кількість опадів за жовтень на більшій частині країни
досягала 124-269% місячної норми (від 31 до 109 мм). У Харківській, Донецькій,
Запорізькій, Херсонській областях вона була близькою до місячної норми (2430 мм), у Луганській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях - 5377% норми (20-24 мм).
Листопад. Середня місячна температура повітря у південних, Донецькій,
Луганській та Закарпатській областях виявилася близькою до норми, на решті
території країни – на 1,2-2,5°С вищою за норму і становила від плюс 1,9°С
до плюс 5,2°С. Максимальна температура повітря підвищувалася до плюс 1318°С. Мінімальна температура повітря на переважній частині території країни
знижувалася до мінус 4-9°С, у Донецькій та Харківській областях – до мінус 1011°С, Луганській – до мінус 14-20°С.
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Середня обласна кількість опадів у більшості областей склала 29-48%
норми (12-20 мм), у Одеській, Вінницькій, Полтавській, Київській, Чернігівській,
Волинській та Рівненській областях – 54-80% норми (21-40 мм). Близька до норми
та дещо більше від неї кількість опадів відмічалася в Луганській, Харківській
та Сумській областях – 43-60 мм. Найменша кількість опадів спостерігалася в
Миколаївській, Хмельницькій та Чернівецькій областях – 8-10 мм (22-24%
місячної норми).
Грудень. Середня місячна температура повітря на переважній частині
території країни виявилася на 1,3-2,9°С, на Закарпатті - на 4,0°С, вищою за
норму. У східних, Запорізькій та Дніпропетровській областях вона була близькою
до норми.
Середня кількість опадів у східній частині країни та Івано-Франківській
області склала від 53 до 77% норми, у Запорізькій та Херсонській областях - 4550% норми. У західній частині країни кількість опадів була близькою до місячної
норми.
Аномальні зливові опади в травні-червні на окремих територіях західних
областей спровокували значні повені, наслідком яких стали катастрофічні прояви
бічної ерозії, зсувів, селів.
На інших територіях погодні умови 2020 року не сприяли значному розвитку
ЕГП.
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3 АНАЛІЗ РЕЖИМУ РІВНІВ
ГРУНТОВИХ ВОД
Моніторинг
режиму
підземних
вод є актуальним напрямком для
прогнозу
активізації
небезпечних
геодинамічних екзогенних процесів
(підтоплення, зсувів, карсту, селів),
у розвитку яких діяльність підземних
вод відіграє не останню роль поруч
з метеорологічним фактором. На
території України в межах державної
програми
моніторингу
довкілля
здійснюються роботи зі спостереження
за природними та техногенно зумовленими змінами підземних і поверхневих вод.
Показником величини можливого живлення перших від поверхні водоносних
горизонтів є зволоженість території. Періоди встановлення екстремальних
положень рівнів у межах території України різні та залежать від зон зволоження
й умов формування режиму. 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. 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. 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.
Переважна більшість території України характеризується природним або
слабо порушеним режимом, на який локально накладається вплив техногенних
чинників.
Незважаючи на аномальні зливові опади в деяких частинах території України,
річна кількість опадів у середньому по Україні склала 92% норми, найменшою
вона виявилася на території Донецької, Луганської, Одеської та Миколаївської
областей – 70%, найбільшою – у Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській,
Львівській та Рівненській областях – 104-127% річної норми.
Положення рівнів ґрунтових вод у 2020 р. по більшості спостережних
свердловин були нижче за багаторічну норму, та нижче або на рівні показників
2019 року. Зважаючи на це, активізацій екзогенних геологічних процесів у
2020 році, для яких основним фактором розвитку були РГВ, не відмічено.
Прогноз рівнів ґрунтових вод на 2021 рік виконано співробітниками відділу
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обліку ресурсів підземних вод ДНВП «Геоінформ України».
Середньорічний рівень дає загальне уявлення про положення ґрунтових вод у
річному циклі, а весняний максимальний рівень характеризує найвище положення
ґрунтових вод у річному коливанні та, у значній мірі, визначає загальну водність
року.
На 2021 рік середньорічні рівні прогнозуються вищими за норму по 4%
спостережних пунктів (4 с.п.), при коливанні величин підвищення 0,12-0,72 м,
близькими до середньобагаторічних значень (норми) – по 17% (17 с.п.) та
нижчими за норму по 79% (79 с.п.), при коливанні величин зниження 0,103,05 м (рис.3.1).
Для територій, що знаходяться в зоні надмірного зволоження (Рівненська,
Волинська,
Житомирська,
Івано-Франківська,
Львівська,
Чернівецька,
Закарпатська області, північна частина Київської та Чернігівської, західна частина
Хмельницької областей), характерним є неглибоке залягання ґрунтових вод і,
внаслідок цього, дуже тісний, чітко проявлений зв’язок режиму ґрунтових вод з
кліматичними факторами. У цій зоні по 3% с.п. середньорічні рівні прогнозуються
вищими за норму на 0,71 м, по 19% с.п. - близькими до норми, по 78% с.п. –
нижчими за норму на величину зниження 0,12–1,60 м. У Житомирському
гідрогеологічному районі середньорічні рівні очікуються на позначках близьких
до норми з можливим відхиленням від неї на величину ±10% багаторічної
амплітуди (коефіцієнти відносного положення 0.4-0.6). Середньорічні рівні
нижчими за норму прогнозуються: у межах Малополіського, Подільського,
Передкарпатського, Прут-Дністровського гідрогеологічних районів - на величину
до 20% багаторічної амплітуди (коефіцієнти відносного положення 0,3–0,5),
у Волинському, Волинополіському, Київополіському Черніговополіському та
Новгород-Сіверськополіському районах – на 10-30% багаторічної амплітуди
(коефіцієнти 0,2–0,4), у Закарпатському районі - на 20-40% багаторічної
амплітуди (коефіцієнти 0,1–0,3).
У зоні нестійкого зволоження (східна частина Хмельницької та Запорізької,
південна частина Житомирської, Київської, Чернігівської, областей, а також
Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Сумська,
Полтавська, Харківська, Луганська, Донецька області) зв‘язок режиму ґрунтових
вод з кліматичними факторами менш чіткий - зарегульований.
У цій зоні по 4% с.п. середньорічні рівні прогнозуються вищими за норму на
0,12–0,13 м, по 16% с.п. - близькими до норми, по 80% с.п. – нижчими за норму
на величину 0,10–3,05 м. Середньорічні рівні нижчими за норму прогнозуються:
у межах Північнопридніпровського, Київського, Східноподільського, ВінницькоПобузького, Східнопридніпровського, Середньодніпровського, ХарківськоСумського, Полтавського, Приоскольського, Приайдарського, ОрельськоСамарського районів – на величину до 20% багаторічної амплітуди (коефіцієнти
відносного положення 0,3-0,5), у Західнодонецькому, Гуляйпольському,
Східнодонецькому, Приазовському, Кальміус-Єланчицькому та Придунайському
районах - на величину до 10-30% багаторічної амплітуди (коефіцієнти 0,2–0,4).
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Рисунок 3.1 - Розподіл прогнозних середньорічних рівнів грунтових вод у 2021 році
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У зоні недостатнього зволоження (Одеська, Миколаївська, Херсонська та
західна частина Запорізької області) витрати перевищують надходження вологи.
Це зумовлює значні глибини залягання ґрунтових вод і зменшує зв‘язок їх рівня
з гідрометеофакторами.
У межах цієї зони у 17% с.п. середньорічні рівні прогнозуються близькими до
норми, у 75% с.п. - нижчими за норму на 0.24–2.48 м. У Бузько-Куяльницькому
районі середньорічні рівні прогнозуються на 20% вищими за норму багаторічної
амплітуди (коефіцієнти відносного положення 0.5-0.7). На решті території зони
прогнозується зниження рівнів: у Бузько-Дніпровському та Дніпро-Молочанському
районах – на величину до 20% багаторічної амплітуди (коефіцієнти відносного
положення 0.3-0.5), у Придністровському та Татарбунарському районах - на
величину до 10-30% багаторічної амплітуди (коефіцієнти 0.2-0.4).
Весняні максимальні рівні прогнозуються вищими за норму в 4% с.п., при
коливанні величин перевищення 0,28-0,72 м, близькими до середньобагаторічних
значень (норми) – по 15% с.п. та нижчими за норму – 80% с.п., при коливанні
величин зниження 0,12-3,21 м; літньо-осінні рівні прогнозуються вищими за
норму по 4% с.п., при коливанні величин підвищення 0,20–0,72 м, близькими
до середньобагаторічних значень (норми) – по 13% с.п., нижчими за норму –
83% с.п., при коливанні величин зниження 0,10-3,17 м.
[//geoinf.kiev.ua/publikatsiyi/prognoz-rivniv-gruntovix-vod/].
У цілому, по території України відмічається зниження середньорічних
рівнів ґрунтових вод відносно середньобагаторічних значень, що пов’язано з
метеорологічними умовами, які в останні роки характеризувались зменшенням
кількості опадів та збільшенням температурних показників. По більшості
спостережних пунктів (75-86% с.п.) рівні ґрунтових вод, у різні періоди року по
різних гідрогеологічних районах, прогнозуються нижчими за норму, тому суттєвої
активізації небезпечних екзогенних процесів, для яких природний гідрогеологічний
фактор має великий вплив, не очікується. Здебільшого, активізації може сприяти
техногенний підйом рівнів на урбанізованих територіях та ділянках інтенсивної
водогосподарської діяльності, або метеорологічні аномалії.
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4 ПОШИРЕННЯ Й АКТИВІЗАЦІЯ ЕКЗОГЕННИХ
ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПО
АДМІНІСТРАТИВНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ
Особливості
природних
умов
території
України у поєднанні з інтенсивним веденням
господарської діяльності сприяють ускладненню
геолого-екологічної ситуації, що супроводжується
розвитком багатьох небезпечних екзогенних
геологічних процесів. Такі ЕГП, як зсуви,
підтоплення, карст, абразія, селі активізуються
у природних умовах, але їх інтенсивність значно
зростає під впливом техногенних чинників.
Сучасний
розвиток
небезпечних
ЕГП
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.
До числа домінуючих чинників розвитку та активізації ЕГП слід віднести
метеорологічні (атмосферні опади, температура повітря), гідрологічні (підняття
рівнів та зміна витрат води у поверхневих водотоках, ерозійна та абразійна дія
поверхневих вод), гідрогеологічні (рівні підземних вод та їх хімічний склад),
сейсмічні (землетруси) [6].
Аномальна кількість атмосферних опадів, яка спостерігалася в західних
областях у кінці червня звітного року, зумовила паводок, який спричинив
підтоплення значної частини території та системну активізацію ерозійних
і зсуво-селевих процесів. У Львівській області постраждали від паводку
Стрийський, Жидачівський та Старосамбірський р-ни, на Тернопільщині частково
постраждали Монастирський, Заліщицький, Бучацький райони. Але найбільше
від паводку постраждала Івано-Франківська область. Станом на 26 червня було
підтоплено: 285 населених пунктів (Івано-Франківська – 234, Чернівецька – 37,
Львівська – 12, Тернопільська – 2); 9984 будинки (Івано-Франківська – 9157,
Чернівецька – 728, Львівська – 72, Тернопільська – 27); 9 об’єктів соціальної та
побутової сфери; зруйновано 150,5 км автодоріг, 83 мости, пошкоджено 750,0 км
автодоріг і 300 мостів [10].
Дана подія визначена, як надзвичайна ситуація об’єктового рівня (Пункт 19
розділу ІІ Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 року №658).
Значну роль в активізації процесів відіграє інтенсивна господарська діяльність,
що супроводжується техногенним навантаженням на їх природний перебіг, та
призводить до суттєвих змін навколишнього середовища.
Нестабільне та недостатнє фінансування робіт із моніторингу ЕГП не дозволяє
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в повному обсязі оцінити стан активізації та ураженості екзогенними геологічними
процесами всієї території. У 2020 році моніторингові спостереження проводились
у 14 адміністративних областях. Не проводились роботи у Тернопільській,
Житомирській,
Херсонській,
Миколаївській,
Волинській,
Рівненській,
Кіровоградській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Немає
можливості надання інформації щодо розвитку ЕГП по окремих територіях, а саме:
- АР Крим – у зв’язку з анексією цієї території;
- частина Донецької та Луганської областей, які є непідконтрольні Україні.
Загальні дані щодо поширення екзогенних геологічних процесів та явищ
у межах адміністративних областей України надано в щорічнику випуск XVІІ 2020 р. [geoinf.kiev.ua/publikatsiyi/shchorichnyky/].
Далі подаються результати моніторингових спостережень за розвитком ЕГП у
2020 р. по адміністративних областях, де проводились роботи.
ЗСУВИ
Зсуви займають домінуюче положення серед ЕГП внаслідок значного
поширення майже у всіх адміністративних областях, насамперед, на територіях
інтенсивного господарського освоєння.
Вплив господарської діяльності на розвиток зсувів часто обумовлюється
додатковим навантаженням, підрізкою схилів під час будівельних робіт,
створенням динамічних навантажень тощо. Розвиток зсувного процесу викликає
руйнування та деформації багатьох промислових, інженерних, житлових та
громадських споруд. Активізація зсувів відмічена на території майже всіх
адміністративних областей, за винятком Волинської та Рівненської, які не мають
геологічних та геоморфологічних передумов для розвитку зсувного процесу.
Особливо активного прояву процес набув у межах Карпатського регіону,
узбережжя Чорного та Азовського морів, лиманів, правобережжя Дніпра та
його правих приток. Активізація зсувів у місцях забудови негативно впливає на
безпеку споруд і будівель, функціонування господарських об’єктів і територій в
цілому. Значних збитків від дії зсувів зазнають міста Київ, Дніпро, Кам´янське,
Запоріжжя, Полтава, Чернівці та інші.
Сучасна активізація зсувів, що розвиваються на схилах різного генезису,
досить часто пов’язана з проявом супутніх процесів - ерозійного та абразійного,
що є чинниками підсилення основного процесу.
За даними моніторингу екзогенних геологічних процесів зафіксовано майже
23 тисячі зсувів (табл.4.1), кількість яких може змінюватися за рахунок ліквідації,
злиття окремих близько розташованих зсувів чи утворення нових. Загальна
площа зсувів становить 2148,17 км2. У 2020 р. кількість зсувів збільшилася на 9
новоутворених проявів (Закарпатська область).
Активізації зсувів сприяє деградація верхньої зони ґрунтів, що насамперед
пов’язано з техногенними змінами умов дренування та, як наслідок, зниження
щільності глинистих товщ й порушенням рівноваги схилових територій. Сучасна
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м.Київ

АР Крим*

Вінницька

Волинська*

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська*

Закарпатська

Запорізька*

Івано-Франківська

Київська*

Кіровоградська*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

1

1

Назва
адміністративної
одиниці

№
зп

10

Яруги Словечансько-Овруцької височини,
басейн р.Роставиця

205
805
707
140

Узбережжя Азовського моря, Каховського
водосховища, правобережжя р.Молочна та
басейн р.Конка
Басейн рр.Дністер, Черемош, Прут, Уж,
Лотариця
Правий схил р.Дніпро та його правобережні
притоки
Басейни рр.Інгулець, Інгул, Вел. Вись,
Тясмин, Чорний Ташлик

(+9)**

3297

189

Узбережжя Азовського моря, басейн
р.Сіверський Донець

Басейн рр.Уж, Тиса, Латориця, Ріка, Теребля,
Тересва

382

0

Правий берег р.Дніпро та його притоки,
басейн р.Самара

Зсуви не мають умов для розвитку

339

1589

Лівобережні притоки р.Дністер

111

Узбережжя Азовського та Чорного морів,
лівобережжя р.Альма, Гірський Крим

4

Правий схил р.Дніпро

3

Території найбільшого поширення зсувів

Загальга
кількість
зсувів,
шт.

3,04

23,76

301,0

3,6

385,8

0,01

9,04

20,84

-

16,55

58,44

5,46

5

Площа
зсувів,
км2

Таблиця 4.1 - Поширення зсувів на території України

н.д.

н.д.

95

н.д.

21

н.д.

91

н.д.

-

0

н.д.

0

6

Кількість
активних
зсувів,
шт.

-

-

10,8

-

0,59

-

5,0

-

-

-

-

-

7

Площа
активних
зсувів,
км2
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23

24

Одеська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Херсонська*

Хмельницька

Черкаська*

Чернівецька*

Чернігівська

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

5836

Узбережжя Чорного моря, схили лиманів,
басейни рр.Тилігул, Кодима, Чага, Сарата

1033

Басейни рр.Рось, Тясмин, Гірський та Гнилий
Тікич, Вільшанка, район Канівських дислокацій
Поодинокі зсуви в басейні р.Десна

**) збільшення кількості зсувів за рахунок новоутворених у 2020 р.

22968

9

1467

424

Басейн р.Дністер та його ліві притоки, верхів’я
рр.Південний Буг та Случ

Басейни рр.Дністер, Прут, Черемош, Серет

33

Правобережжя Каховського водосховища та
Дніпровського лиману

1615

117

Лівобережні притоки р.Дністер
Басейни рр.Орель, Сів. Донець

567

0

Басейни рр.Сейм, Псьол, Сула

Зсуви не мають умов для розвитку

824

1152

Узбережжя Чорного моря, Дніпровського та
Тилігульського лиманів, басейн р.Півд. Буг

Басейни рр.Псел, Ворскла

1347

770

4

Басейни рр.Стрий, Дністер, Вишня

Басейни лівих приток р.Сіверський Донець

3

*) у 2020 році не проводилися польові роботи; дані за попередні роки

Загалом по Україні

*

Миколаївська*

15

*

Львівська

14

*

Луганська

2

13

1

2148,17

0,027

760,2

33,99

20,96

0,85

45,0

11,74

9,4

-

63,9

66,3

9,04

292,6

6,62

5

245

н.д.

н.д.

н.д.

0

н.д.

3

н.д.

0

-

3

н.д.

н.д.

17

15

6

17,00

-

-

-

-

-

0,01

-

-

-

0,017

-

-

0,40

0,18

7
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активізація зсувів на схилах різного генезису досить часто пов’язана з розвитком
супутніх процесів - ерозійного та абразійного.
Найбільше випадків активізації в 2020 році відмічалось у Закарпатській,
Львівській, Івано-Франківській областях, де у природно-історичних умовах
активізація зсувних процесів відмічається в місцях поширення давніх зсувів,
а сучасні зсуви активізуються та утворюються, найчастіше, за техногенних
обставин. Нові зсуви утворюються, в основному, за техногенних обставин або у
випадках аномальних метеоумов. Значні активізації зсувних та селевих процесів
відбувались в 1970, 1971, 1980, 2003, 2008, 2010, 2012 та 2020 роках.
Аномальна кількість атмосферних опадів, яка спостерігалася на західних
територіях у кінці червня поточного року, зумовила катастрофічну активізацію
екзогенних геологічних процесів (ЕГП) та значною мірою ускладнила
життєдіяльність в регіоні, підвищила рівень екологічного ризику експлуатації
енергетичних і транспортних систем, руйнування житлових будинків та різного
типу господарських об’єктів.
Аномальні гідрометеорологічні процеси суттєво вплинули на верхню зону ГС.
На території гірських районів сформувався і пройшов на річках басейнів Прута,
Бистриці-Солотвинської, Бистриці-Надвірнянської, Білого Черемоша, Чорного
Черемоша, Дністра, Стрия, Опір, Свічі, Лімниці високий паводок, який спричинив
підтоплення значної частини території та системну активізацію зсуво-селевих та
ерозійних річкових процесів.
Зливи в кінці червня 2020 р. характеризувалися значною контрастністю по
площі та різною інтенсивністю. Опади призвели до підйому рівня води на 2,04,0 м в горах, 4,0-5,0 м у передгір’ї та 6,0-7,0 м у низинах. Підняття рівнів води в
річках призвело до підмиву та розмиву язикових частин давньозсувних масивів, у
результаті чого створився дефіцит зсувної маси на схилах та відповідне зрушення
зсувних осередків, з метою досягнення власного профілю рівноваги схилів.
Активність зсувів відмічалась на Азово-Чорноморському узбережжі (Одеська,
Миколаївська, Донецька, Запорізька області), де основним чинником активізації
є морська абразія. Активізація зсувів у межах промислово-міських агломерацій
(міста Київ, Одеса, Дніпро, Кам’янське) обумовлена, в значній мірі, техногенними
чинниками.
Моніторингові спостереження за зсувами у 2020 р. проводились у Львівській,
Івано-Франківській, Закарпатській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській,
Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Вінницькій, Хмельницькій областях та
м.Київ.
У межах Івано-Франківської області аномальні гідрометеорологічні
процеси червня 2020 року та, як наслідок, високий паводок на значній території
області спричинили підтоплення та системну активізацію ерозійних, зсувних та
селевих процесів.
Осередки значної активізації ЕГП відмічені в населених пунктах Калуського,
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Косівського, Снятинського та Надвірнянського районів.
Слід відмітити, що в межах області роботи по моніторингу поширення та
розвитку інженерно-геологічних процесів проводились в обмеженому обсязі,
в зв’язку з неритмічним й обмеженим державним фінансуванням та браком
кваліфікованих фахівців. Були проведені тільки локальні обстеження [10].
На території області мають розвиток 805 зсувів, загальною площею 301,0 км2,
кількість активних зсувів становила 95 проявів.
Активізація зсувних процесів відбулася в с.Розтоки в межах уч.Підпасіки,
буд.618 та в с.Шепіт - уч.Підріжжя, буд.396 Косівського району на давніх
зсувних схилах ріки Черемош. Зсувні деформації на схилах активізувалися через
перезволоження ґрунтів, внаслідок інтенсивних та тривалих дощів в червні 2020 р.
Підняття води в Безіменному струмку в р-ні с.Розтоки призвело до посилення
бічної ерозії, через що відбулися зсуви ґрунту вздовж лівого та правого бортів
Безіменного потічка. Довжина тріщин сколу складає від 0,5 м до 5,0 м, а висота
1,0-1,5 м. Відстань від новоутворених стінок відриву зсуву до житлового будинку
складала 1,0-2,0 м.
Зсув у с.Шепіт стався на давньому зсувному схилі на лівому борту р.Брустурка.
Підняття води в струмку призвело до посилення бічної ерозії, через що відбулися
зсуви грунту вздовж бортів потічка. Довжина тріщини сколу досягає 35,0 м, а
висота 1,5-3,5 м. Вище по схилу спостерігались свіжі тріщини відриву довжиною
до 2,0 м і висотою 0,2-0,3 м. На зсувному осередку по правому борту струмка
відстань від новоутворених тріщин сколу до житлового будинку складала 2,0 м.
Також зсувні процеси прослідковувались вбік по схилу. Відмічені як новоутворені,
так і старі, частково задерновані, стінки відриву довжиною до 3,0 м і висотою до
0,1-0,3 м. Зсувні схили природно підтоплені – підземні води виклинюються на
денну поверхню.
Значна кількість зсувів відмічалась у Косівському районі в межах сіл Ріка та
Яворів.
Активізація зсувних та ерозійних процесів спостерігалась в р-ні с.Микуличин,
вздовж стр.Прутець Чемегівський. На обох його схилах відмічені сповзання ґрунту
розміром в декілька метрів.
На лівому борту струмка Левущик, біля впадіння його в стр.Прутець
Чемегівський, відбулася активізація бічної ерозії, яка стала чинником зсуву
грунту шириною до 100,0 м, висотою до 60,0 м. Внаслідок зсуву грунту зсувним
матеріалом було частково перекрито русло струмка Левущик.
У р-ні Буковецького перевалу відбувся зсув грунту на автомобільну дорогу.
Розмір пошкодженої ділянки дороги склав 80,0×40,0 м.
Внаслідок зсувних процесів було тимчасово перекрито рух на автодорозі
Татарів–Кам’янець-Подільський у с.Буковець.
Зсувами були пошкоджені дороги місцевого значення у Верховинському районі
між сс.Гринява-Голошино, Кохан-Перехресне та в с.Красне. В смт Верховина в
районі присілка Кривець (рис.4.1) зсув перегородив дорогу в присілок та пройшов
недалеко від житлового будинку.
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Рисунок 4.1 - Зсув у присілку Кривець смт Верховина
Найбільшого ураження екзогенними процесами в межах передгірської
частини зазнали території Надвірнянського та Богородчанського районів, в
гірській частині - Верховинського та Косівського районів. Найбільшої шкоди
стихія завдала лінійним об’єктам, дорогам та мостам у басейнах рік Білого та
Чорного Черемоша, Черемоша, Рибниці, Лючки, Пістинки, в середній течії річок
Прут, Бистриці Солотвинської та Надвірнянської.
На території Закарпатської області закартовано 3297 зсувів, загальною
площею 385,8 км2.
Аномальна кількість атмосферних опадів, яка спостерігалася навесні та на
початку літа 2020 року, зумовила активізацію 21 зсуву на території Рахівського,
Міжгірського та Перечинського районів (рис.4.2), з яких 9 зсувів були новоутворені
(загальна площа 0,0325 км2), а 12 - частково або повністю активізовані, раніше
закартовані, древні чи сучасні зсуви (загальна площа 0,560341 км2) [9].
У с.Лопушне Міжгірського району 28.06.2020 р. майже по всій площі
активізувався древній зсув на ділянці розміром 530,0×250,0 м (площа 0,1234 км2).
Ділянка активізації зсуву охоплює майже весь схил. На нижній та середній
частинах схилу утворились чисельні глетчероподібні підпорядковані зсуви–
потоки розміром від 20,0×10,0 до 70,0×20,0 м зі стінками відриву заввишки від
перших десятків сантиметрів до 2,0-2,5 м. Вище по схилу на тілі древнього зсуву
утворились тріщини заколу з розширенням 5,0-10,0 см та вертикальним зміщенням
до 20,0 см, які простежуються по простяганню на 50,0-70,0 м. Потужність порід,
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що деформуються, варіює від 1,0-1,5 до 2,5-3,5 м. Більша частина зсувного
матеріалу текучої консистенції змістилася до підніжжя схилу, загромадивши
заплаву струмка Бранище, де розташовані 6 житлових будинків. Потужність
накопиченого зсувного матеріалу під стінами будинків 0,2-3,0 м. Зсувним
матеріалом повністю зруйнований один житловий будинок, інші будинки, в тій чи
іншій мірі, пошкоджені.
На території цього ж населеного пункту утворились 7 нових, невеликих за
розмірами (від 30,0×20,0 до 170,0×100,0 м) та глибиною закладання (3,0-5,0 м),
зсувів-потоків, загальною площею 0,0298 км2. Зсувним матеріалом загромаджені
стіни 2-х житлових будинків, ще 5 будинків опинились у небезпечній зоні дії
зсувів.
У Рахівському районі найбільшою за масштабом прояву є ділянка активізації
древнього зсуву розміром 830,0×250,0 м, площею 0,1218 км2, розташованого в
смт Ясіня. Зсув активізувався 25.06.2020 р. В голові зсуву простежується стінка
відриву висотою до 20,0 м, поблизу якої утворилося безстічне пониження розміром
20,0×1,05 м (депресійна частина зсуву), заповнене водою. Потужність порід,
що деформуються, сягає 25,0-30,0 м, горизонтальний шлях зсувних мас униз
по схилу сягає 25,0-30,0 м. На тілі зсуву утворились чисельні тріщини заколу,
проміжні стінки відриву висотою від 1,0 до 3,0 м з розширенням до 0,5 м. В
50,0 м вище по схилу від основної стінки відриву зафіксовані чисельні дугоподібні
тріщини заколу та стінки відриву заввишки 1,0-1,5 м, довжиною до 50,0-70,0 м. В
язиковій частині (місце злиття двох тимчасових водотоків) та обох бортах зсуву
утворилися вали видавлювання висотою від перших десятків сантиметрів до 3,04,0 метрів.
Безпосередньо на тілі зсуву, нижче по схилу від основної стінки відриву,
розташовані 2 житлові будинки, які змістилися вниз по схилу на відстань біля
30,0 метрів (рис.4.3). Будинки значно пошкоджені, для проживання не придатні.
В зоні впливу зсуву, на відстані від 30,0 до 120,0 м від бортових частин активного
зсуву, розташовані 5 житлових будинків, які не пошкоджені, на момент обстеження
загрози їх руйнування від зсувного процесу немає.
В межах Рахівського району закартовано ще 11 активних зсувів, загальною
площею 0,19312 км2, з яких 2 новоутворені (загальна площа 0,0027 км2), а 9 –
закартовані в попередні роки древні або сучасні (загальна площа 0,19042 км2).
У зоні впливу зсувів перебувають 7 житлових будинків, які в тій чи іншій мірі
пошкоджені, причому один з них не придатний для проживання. Зсувним
матеріалом було загромаджене узбіччя автодороги Мукачево-Рогатин-Львів на
відстані біля 50,0 м, існує загроза руйнування опори залізничного мосту.
Активізація зсувного процесу відмічена в с.Новоселиця Перечинського
району, де в 2008 році утворився зсув-потік розміром 40,0×80,0 м. У наступні
роки зсув тимчасово стабілізувався, а навесні звітного року активізувався на
значно більшій площі (0,114828 км2). Язиком зсуву заввишки до 5,0 м частково
перекрито узбіччя сільської дороги. Безпосередньо на тілі зсуву, в язиковій його
частині, розташовані 10 житлових будинків, які в тій чи іншій мірі пошкоджені. Не
29

ПОШИРЕННЯ Й АКТИВІЗАЦІЯ ЕКЗОГЕННИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ПО АДМІНІСТРАТИВНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

Рисунок 4.3 - Стінка відриву зсуву в смт Ясіня
дивлячись на те, що більшість будинків відремонтовані, на їх стінках та
фундаментах спостерігаються наскрізні тріщини від волосяних до 1,5-2,5 см
завширшки.
У межах Львівської області загальна кількість зсувів складає 1347 одиниць,
площею 292,6 км2. У звітному році зсувонебезпечні ділянки, в основному,
стабілізовані та тимчасово стабілізовані і безпосередньої загрози для житлових,
господарських споруд та інженерних комунікацій не становили. Активними були
17 зсувів, загальною площею 0,4 км2 [10].
Значна активізація зсувних процесів спостерігалась у с.Кам’яне по лівому
берегу р.Дністер, а також ерозійно-зсувних процесів по правому берегу р.Свіча
біля сіл Демівка і Корчівка Жидачівського району.
Як і в попередні роки, повільна активізація зсувного процесу продовжувалась
в Сколівському районі на правому борту р.Опір, у районі околиці та під’їзної
дороги до с.Кам’янка; у с.Ямельниця на зсувних схилах стр.Ямельничанка; у
с.Підгородці на зсувному схилі стр.Уричанка. У Турківському районі ситуація
залишається нестабільною на ділянці зсувного схилу перед тунелем залізничної
колії у м.Турка, де відмічені невеличкі локальні зсувні опливини, свіжі тріщини
заколу до 15,0 см, але нової значної активізації зсувів не спостерігається.
У Дрогобицькому районі
стр. Сторонявка в с.Сторона.

спостерігалась

активізація

зсувних

схилів

У Старосамбірському районі в стадії активізації знаходяться зсувні ділянки в
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околицях сс.Боневичі і Мигово. У північній частині м.Ст.Самбір (р-н новобудов)
ситуація і досі не стабільна, зсув знаходиться в стані активізації - спостерігались
свіжі тріщини заколу на тілі зсуву та активний розвиток яружної ерозії на схилі.
Незначна активізація зсувних та ерозійних процесів спостерігалась на північному
борту Роздільського кар’єру (м.Новий Роздол) у Миколаївському районі.
У Бродівському районі в с.Підгірці, навколо монастиря Благовіщення,
зсувонебезпечні схили знову знаходяться у напруженому стані.
На території Донецької області техногенне навантаження на геологічне
середовище є одним з найбільших в Україні. Під впливом техногенезу
зміни гідрогеологічних й інженерно-геологічних умов набули регіонального
незворотного характеру.
Зсувні процеси в межах області зосереджені у північній частині області на
крутих схилах ріки Сіверський Донець та її притоках, у південній – на узбережжі
Азовського моря, а поодинокі зсувні процеси зустрічаються на крутих схилах
річок та крупних балок. В області мають розвиток 189 зсувів, в активному стані
перебуває 91 зсув, площею 5,0 км2, з них 37 зсувів на узбережжі Азовського
моря перебувають в активній стадії з 1969 р. [8].
Розвиток зсувів покривних утворень схилів рік і балок басейну р.Сіверський
Донець залежить, в основному, від метеорологічного фактору. Активність зсувів
у північній частині області спостерігалася у вигляді незначних повільних процесів
зрушення.
На території північної частини Донецької області в 2020 р. були обстежені
2 ділянки розвитку зсувів 3 категорії – «Андріївка» та «Стародубівка», 5
ділянок чергового обстеження народно-господарських об’єктів – «Октябрська»,
«Святогір’я», «Серебрянка», «Миколаївка» та «Привілля» (рис.4.4).
У Слов’янському р-ні на ділянці в с.Стародубівка у зсувних масивах
подовжуються повільні деформації, переважно в нижній частині схилу, про що
свідчить утворення деформацій і тріщин на будинках та спорудах. В цілому, зсув
перебуває у тимчасово стабільному стані.
На ділянці «Октябрській» (м.Краматорськ), на асфальтовому покритті
автодороги по вул.Д.Мазура, в західній частині зсуву виявлені поздовжні тріщини
довжиною від 3,0 до 10,0 м і шириною розкриття від 5,0 мм до 2,0 см.
Інтенсивних зрушень на зсуві не спостерігається, але на стінах будинків,
особливо старої забудови, заліковані тріщини подекуди відновлюються. В язиковій
частині зсуву в буд. №62 по вул.Ставропільській відбувається випирання стіни
підвалу з боку зсувного схилу, а також деформація південної стіни будинку,
перекіс віконних отворів з утворенням тріщин та утрудненого відкриття вікон. Це
свідчить про подовження пластичних деформацій у масиві.
На ділянці в смт Андріївка активною залишається верхня частина зсувного
схилу, спостерігаються поздовжні тріщини шириною розкриття до 3,0-4,0 см,
глибиною до 30,0 см. У середній частині схилу відмічається серія поперечних

31

ПОШИРЕННЯ Й АКТИВІЗАЦІЯ ЕКЗОГЕННИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ПО АДМІНІСТРАТИВНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

Рисунок 4.4 - Ділянки спостережень за зсувами на півночі
Донецької області
тріщин, окремі з яких досягають довжини 10,0 м. Ширина розкриття тріщин
залишилася на рівні минулого року (максимально до 35,0 см), глибина в окремих
місцях досягає 80,0 см. Деформації асфальтового покриття дороги по вул.Лугова
та опор ЛЕП не спостерігається.
На ділянці чергового обстеження у с.Миколаївка (Слов’янський р-н) з
північного боку зсуву, в 6,0 м від автодороги, спостерігається поздовжня тріщина
шириною розкриття 3,0-5,0 см, глибиною до 15,0 см без зміщення.
У с.Привілля Бахмутського р-ну, де відбувається ремонт автодороги, стінка
зриву частково засипана ґрунтом. Ремонт відбувається з урахуванням зсувного
характеру схилу, для чого проводяться спеціальні заходи, як то, бетонні лотки для
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відведення дощових та талих вод. Зсув перебуває у тимчасово стабільному стані.
Активних зрушень на зсувній ділянці «Серебрянка» (Бахмутський р-н) не
відмічено. Оновлення деформацій споруд на території баз відпочинку «Drim
Wood» та «Срібна Пуща» не відбувається.
Ділянки розвитку зсувів на півдні області (узбережжя Азовського моря)
у 2020 р. не обстежувалися через суттєве скорочення фінансування робіт.
Зсуви узбережжя мають постійний розвиток, інтенсивність якого залежить від
гідрологічного режиму моря (інтенсивність абразії).
Загальна ситуація щодо активізації зсувного процесу в області залишилась
на рівні попередніх років, що пояснюється сприятливими метеорологічними
умовами.
У Луганській області на даний час мають розвиток 770 зсувів, загальною
площею 6,62 км2 [16]. Зсувні процеси розвинуті переважно у північно-західній
частині області на лівобережжі р.Сіверський Донець. Зсувами природнотехногенного походження найбільше вражене м.Лисичанськ, на території якого
мають розвиток 36 зсувів, площею 0,37 км2. У звітному році обстежено 15 зсувів
техногенного походження, загальною площею 0,178 км2 (рис.4.5). Більшість з
них знаходяться в стадії активізації (табл.4.2).

Рисунок 4.5 - Розвиток зсувів у м.Лисичанськ
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Таблиця 4.2 - Відомості по зсувах м.Лисичанськ
№
з/п

Місце знаходження зсуву
м.Лисичанськ

Площа
зсуву,
м2

Стан
зсуву
в 2020 р.

1400

активний

950

активний

1

Південна околиця, правий борт яру Брянцівський
на правобережжі р.Біленька

2

Східна околиця, правий схил б.Осьмушкіна на
правобережжі р.Сів.Донець

3

Східна околиця, лівий схил б.Осьмушкіна на
правобережжі р.Сів.Донець

1300

активний

4

Східна околиця, правобережжя р.Сів.Донець,
правий схил лівого відвершка б.Сватовська

1500

активний

5

Східна околиця, правобережжя р. Сів.Донець,
правий схил лівого відвершка б.Сватовська

1500

активний

6

Центральна частина, правобережжя р.Сів.Донець,
верхів’я лівого відвершка б.Сватовська, правий
схил

1000

активний

7

Східна околиця, правобережжя р.Сів.Донець,
верхів’я яру, правий схил

1000

активний

8

Східна околиця, правобережжя р.Сів.Донець,
середній відвершок б.Конгресів Яр

1000

активний

9

Східна околиця, правобережжя р Сів.Донець,
лівий та середній відвершки б.Конгресів Яр

1500

активний

10

Східна околиця, правобережжя р.Сів.Донець,
правий схил яру Безіменний

980

активний

11

Східна околиця, правобережжя р.Сів.Донець,
верхів’я яру Дубовий Гай, правий схил

1500

активний

12

Східна околиця, правобережжя р.Сів.Донець,
правий схил яру Дурний

950

активний

13

Північно-західна околиця, правобережжя
р.Сів.Донець, верхів’я б.Пролетарська, правий
схил

950

активний

14

Північна околиця, правобережжя р.Сів.Донець,
лівий схил б.Пролетарська,

1000

відносно
стабільний

15

Північна околиця, правобережжя р.Сів.Донець

1300

відносно
стабільний

Найбільш уражені зсувами Сватівський (площа зсувів 0,834 км2), Марківський
(0,165 км2) та Троїцький (1,47 км2) райони. У звітному році було обстежено 50
зсувів природного походження у вище згаданих районах, зсуви знаходяться у
відносній стабілізації, що, скоріш за все, пов’язано з посушливим роком. Майже
на всіх зсувах водотоки та водопрояви, які відмічались при попередньому
обстеженні, пересохли, або висохли взагалі.
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За кількістю зсувів Одеська область є найбільш ураженою, тут зафіксовано
5836 зсувів, загальною площею 66,3 км2.
Зсуви розвиваються на узбережжі Чорного моря, де значним фактором їх
розвитку є абразія. Абразійно-зсувні схили Чорного моря й прилягаючих лиманів
практично по всій довжині, від с.Лебедівки до с.Сичавки, зайняті будівлями
житлового, курортного й іншого призначення, що обумовило виникнення тут
процесів техногенного зсувоутворення [17].
На схилах ерозійних долин річок на розвиток зсувів впливають процеси ерозії
та яругоутворення.
У 2020 р. спостереження за розвитком абразійно-зсувних процесів проведено
в межах промислово-міської агломерації м.Одеса та прилеглої території
Лиманського району (від с.Крижанівка до с.Вапнярка).
Інспекційні обстеження для визначення можливого розвитку надзвичайних
ситуацій від ЕГП на об’єктах господарчої інфраструктури проводилося на 33
небезпечних ділянках, які розташовані, в основному, на техногенно навантажених
ділянках узбережжя Чорного моря (бази відпочинку, санаторії тощо).
Найбільш загрозлива ситуація відмічається на ділянках:
- в селищі Чорноморка (м.Одеса), у пригирловій частині лівого схилу
Люстдорфської балки, активна абразія та розмив пляжу «Люстдорф» призвели
до активізації зсувного процесу в правому борту зсувного тіла, де спостерігається
відокремлення від плато блоку розміром 10,0×2,0 м, який впав на пляж;
- на 16 станції Великого Фонтану (сан. ДСНС) у м.Одеса, де розширюється
тріщина на плато і в будь-який момент може відбутися обвал масиву вапняку. Цей
процес може продовжуватися в майбутньому на іншій частині вапнякової стіни,
існує загроза руйнування сезонних торгівельних точок (4 об’єкта), набережної та
пляжу.
У межах Одеської промислово-міської
виникнення НС від ЕГП відмічені:

агломерації

ділянки

можливого

Київський район:
- у сел.Чорноморка - обрушення схилу, руйнування протиабразійних споруд
на набережній, далі по пров.Ушакова та Прибережному руйнування 5 житлових
будинків, захоплення причалу №129 та 12 причальних споруд;
- у сел.Чорноморка, кооператив «Шляховик» та причал №133 - руйнування
будівель, садиб, огорожі (19 житлових сезонних будинків, 10 причальних будівель,
3 опори ЛЕП), розташованих на зсувному зволоженому тілі в середній та нижній
частині схилу. В результаті активної абразії та зсувних деформацій загрозлива
ситуація склалася на ділянці в районі розташування літніх будинків дачного
кооперативу «Зелений мис». Тут у травні 2019 року, внаслідок перезволоження
ґрунтів схилу, утворилася опливина, яка у вигляді селевого потоку сповзла до
дачних будинків. При обстеженні 2020 року виявлено, що ґрунти зсувного тіла
досі перезволожені, тобто можливий подальший розвиток зсувного процесу;
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- поблизу Свято-Успенського чоловічого монастиря - зсувні деформації
на схилі виникли у результаті порушення стійкості схилу із застосуванням
терасування та поливу. Внаслідок перезволоження ґрунтів схилу в середній
його частині утворився зсувний блок осідання, спостерігається деформація та
руйнування металевих сходів (спуску до пляжу), які в даний час перебувають в
аварійному стані;
- по пров.Маячний, 8 - загроза руйнування ділянки території військової
частини, що розташована в верхній частині схилу, а також готельного комплексу
в нижній частині схилу на мису Великий Фонтан;

- біля пров.Ванний, ресторан «Maristella», яхт-клуб «Посейдон» - загроза
руйнування ділянки автошляху, кам’яних сходів та комплексу будівель яхт-клубу
«Посейдон». У звітному періоді спостерігалось розширення тріщин на будинках,
кам’яних парканах;
- в Аркадії (вул.Ак.Курчатова, вул. Каманіна) - у результаті будівельних робіт
активізувалися зсувні деформації. Спостерігається розширення та зрушення
тріщин на будинках, кам’яних парканах, сходах та асфальтовому покритті
внаслідок підрізки схилу, забудови важкими спорудами, привантаження схилу,
вібрації від транспорту;
- поблизу «Скалодрому» - у результаті спорудження висотного будинку
«Green Wood» на прибровочній ділянці плато активізувалися зсувні деформації
в нижній частини схилу. Спостерігається розширення тріщин, їх опускання та
нахил об’єкта вбік схилу;
- на зсувному схилі узбережжя Чорного моря від Шампанського провулку
до пров.Нахімова (дипломатична установа КНР) - встановлені окремі ділянки
продовження зсувних деформацій незначного ризику;
- на зсувному схилі від Митної площі до Пересипського мосту - продовження
зсувних деформацій незначного ризику. Особливо небезпечною представляється
ділянка на брівці плато бульвару «Жванецького», на траверсі провулка
Короленка, де проводяться будівельні роботи по реконструкції ділянки плато із
заливкою в прибровочній частині плато бетонного шару товщиною до 0,6 м, що
значно привантажує давнє зсувне тіло та становить загрозу активізації зсувних
деформацій.
Суворовський район:
- на зсувному схилі узбережжя Чорного моря від східної межі с.Крижанівка до
молодіжного табору «Молода гвардія» - на фоні тимчасової стабілізації відмічено
окремі зони незначної зсувної активізації;
- у селищі Слобідка - небезпечною є ділянка у верхній частині схилу на
вул.Коцюбинського (Старообрядницький скит), на якій проводяться ремонтнобудівельні роботи. На території скиту спостерігаються деформаційні тріщини
двоповерхової будівлі. Порушення будівлі деформаційними тріщинами також
відмічено в нижній частині схилу за адресою Ступінчастий провулок, 5;

- в межах санаторного комплексу «Куяльник» небезпечною є ділянка відкосів
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високого насипу полотна Об’їзного автошляху, який прорізає схил правого
борту пригирлової частини Куяльницького лиману. Тут спостерігаються
порушення дернового покриву, з утворенням чисельних опливин на тілі насипу,
через значну крутизну відкосів насипу (до 70°) та безперервного динамічного
навантаження від важкого автотранспорту. Зсув, який утворився у лютому
2010 року, знаходиться у режимі тимчасової стабілізації, за винятком окремих
незначних зривів дернового покриву, але язикова частина відкосу зсувних тіл
нависає впритул до господарських подвір’їв церкви та двоповерхового житлового
будинку. Це може загрожувати будівлям в разі активізації зсуву (протизсувні
заходи не проводяться). В 15,0-30,0 м від бровки плато над зсувним схилом
на асфальтовому автошляху (с.Котовка, вул.Лиманна, 8) спостерігається
формування деформаційної тріщини розтягування завширшки біля 30,0 см, що в
подальшому, в разі активізації зсувного схилу, може загрожувати руйнуванням
господарчих будівель санаторного комплексу «Куяльник»;
- схили Жевахової гори - знаходяться в режимі тимчасової стабілізації,
задерновані, за винятком окремих локальних ділянок. У верхньо-середній
частині схилу, біля металевої вежі високовольтної ЛЕП, спостерігаються два
щілиноподібних отвори в тіло масиву вапняку та окремий провал над гірничою
виробкою розміром 9,0×6,0 м із отвором у масив вапняку.
У межах Лиманського району ділянки можливого виникнення НС від ЕГП
відмічені:
- у с.Фонтанка (вул.Молодіжна, Сонячна, Набережна, Прикордонна,
узбережжя Чорного моря) - відбуваються зсувні деформації з обваленням ґрунту
зі схилу, руйнування асфальтових доріг, 5 ЛЕП, навал грунту на будинки в нижній
частині схилу. Відстань до житлових будівель 3,0 м;
- у с.Вапнярка (причальний кооператив «Сонячний») - розширення
тріщин на автошляху та зсувні деформації середньої частини схилу із захватом
дачних будівель. Відбувається привантаження схилу за рахунок складування
техноґрунтів для розширення проїзду. В районі б/в «Одеса» в активний зсувний
процес захоплена середня частина схилу, спостерігається руйнування підпірної
стінки, металевих сходів.
Загалом, зсувна активність по області в 2020 р. була на рівні фонової.
Забудовані території узбережжя Чорного моря залишаються під загрозою
активізації абразійно-зсувних процесів.
У межах Полтавської області налічується 824 зсуви, загальною площею
63,9 км2. З обстежених 181 зсувів, активними були 3 зсуви. Загальна площа
активізації в 2020 році склала 1,65 тис.м2 [12].
2020 р. у ряду спостережень за режимом зсувних процесів на території області
характеризується доволі низькою активністю. Зсувів 1-го порядку (із захватом
плато) не спостерігалося, а зміщення 2-го порядку (у межах раніш сформованих
зсувних тіл) відбувалися надзвичайно рідко. Руйнувань господарських об’єктів
не зафіксовано.
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У м.Лубни з 12 зсувів активізація відмічалась у дворі приватного володіння
по вул.Достоєвського, 27. Зсув зійшов у 2018 році, зміщення продовжувалось й у
2019-2020 рр. (рис.4.6). Площа активізації становить близько 150,0 м2. Основним
фактором розвитку зсувного процесу в 2020 році є техногенез, викликаний
витоками з водопроводу, штучного басейну і вигрібної ями. Істотні руйнування
виникли в господарстві № 28, де постраждали сарай, паркан, льох.

Рисунок 4.6 - Розвиток зсувів у м.Лубни
Зсувна ділянка «Полтава» розташована вздовж правого борту р.Ворскла та
яружно-балочної системи долин правих притоків річки Ворскла. Всього на ділянці
мають розвиток 61 зсув. Під загрозою зсувів житлова та господарська забудови,
лінії електропостачання, залізниці тощо (м.Полтава, с.Кротенки).
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Активним у 2020 р. був один зсув у районі серпантинної дороги до Монастиря
(рис.4.7). Відмічено свіжий закіл асфальтової дороги на верхній петлі серпантину
шириною захвату близько 50,0 м, глибиною – 10,0 м. Площа активізації склала
500,0 м2. Триває процес просідання блоку. Основний фактор розвитку зсувного
процесу - техногенні чинники (перенавантаження дороги та вібрація під час руху
автомобілів).

Рисунок 4.7 - Розвиток зсувів у м.Полтава

Зсувна зона в районі м.Карлівка (6 зсувів) розвинена по правому борту
долини річки Орчик (права притока р.Орель). В зоні ризику знаходиться
машинобудівний завод, приватна забудова, ЛЕП, залізниця. Локальна активізація
проявилася по одній формі на лівому борту безіменного яру в пров.Максименка
(рис.4.8), у вигляді свіжого заколу на асфальтовій дорозі. Протяжність заколу
близько 100,0 м, глибина захоплення – 10,0 м, площа активізації склала 1000,0 м2.
На цій ділянці в 2008-2009 рр. також спостерігалися деформації схилу. Чинником
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активізації зсувного процесу стала ерозія дна яру, викликана тимчасовим
водотоком за рахунок весняного сніготанення, що призвело до послаблення
схилу яру.

Рисунок 4.8 - Розвиток зсувів у м.Карлівка
На природних зсувних схилах, де відсутнє втручання людини, у звітному році
активізації зсувів не спостерігалось.
У 2021 році незначна або спадкова з 2020 р. активність можлива на
ділянках «Лубни» та «Опішня». На ділянці «Лубни», де має місце постійне
монотонне сповзання та значний вплив антропогенного фактору, залишаються
зсувонебезпечними схили на південь від мосту через р.Сула (в р-ні вул.Короленка,
Крута Карпилівка, Хорольський спуск, пров.Шевченка, 1-й Верхній Вал). У
зоні потенційного зміщення знаходяться приватні житлові будівлі, спортивний
оздоровчий табір. На ділянці «Опішня» у 2021 році вірогідна середня ступінь
активності, під загрозою автомобільна дорога.
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У Харківській області мають розвиток 1615 зсувів, загальною площею
40,3 км2. Із обстежених 201 зсувів, активними були три зсуви, площею
10,05 тис.  м2 (2 зсуви в с.Мелова Балаклійського району та 1 - у м.Куп’янськ [11].
Зсувна зона у м.Куп’янськ (28 зсувів) належить до яружно-балочної системи
вздовж правого борту долини Оскіл. Від зсувного процесу страждають приватні
будівлі та присадибні ділянки, є загроза місцевому цвинтарю, високовольтній
лінії електропередач, автодорозі.
Активним у 2020 р. був зсув по вул.Ювілейна (рис.4.9). Активізація цього
зсуву спостерігалась в 2018 р. (активна площа тоді склала 130,0 м2). У 2019 р.
зсув перебував у стадії тимчасової стабілізації, у 2020 р. площа активності склала
150,0 м2.На правому борту активної зсувної зони відмічений свіжий блок відриву:
ширина захвату – 50,0 м, глибина – 3,5 м, амплітуда зміщення блоку – 1,5 м.

Рисунок 4.9 - Розвиток зсувів у м.Куп’янськ
На ділянці біля с.Мелова Балаклійського району більша частина зсувної
зони (26 зсувів) розвинута в яружно-балочній системі долини річки Мелова та
на правому схилі долини р.Сіверський Донець. Від зсувного процесу страждають
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приватні домогосподарства та об’єкти інфраструктури, відбувається скорочення
площ присадибних ділянок.
У 2020 р. виявлена активізація зсуву техногенного походження по лівому борту
балки Меловатка (рис.4.10), де сповзання ґрунтів проявилося ще в 2019 році.
Зміщення розкривних порід кар’єру відбулося по 2 формах (рис.4.11). Сумарна
площа активізації становить близько 9,9 тис.м2. На правому крилі зсуву ширина
правої ділянки активізації – 150,0 м, довжина – 50,0-60,0 м, амплітуда зміщення –
до 4,0 м, площа активізації – 9000,0 м2. Ширина лівої ділянки активізації – 15,0–
27,0 м, довжина – 25,0–34,0 м, товща мас ґрунту, що змістився - 0,5-0,8 м, площа
активізації – 900,0 м2.

Рисунок 4.10 - Розвиток зсувів на ділянці «Мелова»

Рисунок 4.11 - Ділянка «Мелова. Свіжі зсуви на відвалах кар’єра
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Активізація зсувів ґрунту на природних схилах не відмічена.
Загалом, по області зсувна активність у 2020 р. (три зсуви) була нижчою за
попередні роки (9 зсувів у 2019 р., 11- 2018 р.). На 2021 р. прогнозується спад
зсувної активності для ділянок з природними факторами розвитку процесу.
У Сумській області мають розвиток 567 зсувів, площею 63,9 км2. Обстежено
33 зсуви на ділянках їх розвитку в м.Путивль та м.Ромни. Активізацій зсувів не
виявлено [11].
Для зсувів області основними факторами активізації є атмосферні опади
та весняне сніготанення (при умовах достатнього накопичення снігових мас),
а також людський фактор (порушення рівноваги при будівництві та підрізання
підніжжя схилів).
У межах Київської міської агломерації поширено 111 зсувів, загальною
площею 5,46 км2.
Зсуви, що були активними у 2018-2019 роках, натепер стабілізувалися [19].
Загалом, міські зсувні ділянки знаходяться у стані тимчасової стабілізації,
досягнутої
за
рахунок
проведення
комплексу
протизсувних
заходів
(перепланування зсувних схилів, дренаж грунтових вод, закріплення схилів
підпірними стінками і лісонасадженнями). Але техногенне втручання у природний
динамічно-напружений стан ділянок (навантаження на схил у наслідок аварійних
ситуацій, пов’язаних із витоком води із міських комунікацій, підрізання схилів
новобудовами, навантаження на верхню крайову частину схилу, а також вирубка
зелених насаджень) може викликати активізацію зсувного процесу.
У межах Київської області обстеження зсувів не проводилось.
У Хмельницькій та Вінницькій областях обстеження здійснювалось у
межах потенційно небезпечних зсувів, що несуть загрозу об’єктам економіки та
життєдіяльності [18].
У Хмельницькій області кількість зсувів становить 424 прояви, загальною
площею 20,96 км2. Обстежено було 4 ділянки розвитку зсувів у м.Городок,
с.Цибулівка Кам’янець-Подільського р-ну, с.Каскада Новоушицького р-ну та
смт Віньківці Віньковецького р-ну.
У Вінницькій області кількість зсувів становить 339 проявів, загальною
площею 16,55 км2. Обстежено було 9 ділянок розвитку зсувів у м.Жмеринка,
с.Романівка Бершадського району, сс.Кукули, Требусівка Піщанського району,
сс.Качківка, Довжок Ямпільського р-ну, сс.Городківка (Крупське) та Вільшанка
Крижопільського р-ну, ст.Сулятицька (с.Юрківці) Могилів-Подільського р-ну.
Активізації процесу не виявлено, зсуви знаходяться в стабільному або
тимчасово-стабільному стані.
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КАРСТ
Карст є особливо небезпечним екзогенним процесом, що розвивається при
взаємодії води з розчинними гірськими породами, і це призводить до порушення
стійкості території – її здатності зберігати функціональні несучі властивості під
впливом інженерних споруд.
Породи, що здатні до карстування, є найбільш чутливими до змін довкілля.
Закономірності розвитку карсту пов’язані з літологічним складом порід,
просторовим їх розповсюдженням та потужністю покривних порід, ступенем і
умовами водопроникності, взаємодією поверхневих і підземних вод на породи,
що карстуються, а також з антропогенними чинниками.
Деформації, що виникають у зв’язку з господарським освоєнням закарстованих
територій (провали, воронки, осідання), супроводжуються руйнуванням будівель
і споруд, розривами підземних комунікаційних мереж, ускладненням експлуатації
гірничих виробок, втратами водних ресурсів із водосховищ і каналів, зменшенням
площ орних земель тощо.
Карстові процеси розвиваються в товщах розчинних гірських порід, які,
в залежності від літологічного складу, поділяються на: карбонатні (крейда,
вапняки, доломіти), сульфатні (гіпси, ангідрити), галогенні (кам’яна та калійна
солі). Найбільш чутливими до змін довкілля є шари порід, які залягають першими
від поверхні - відкритого та покритого типу, що займають відповідно 11,28 та
87,68 тис.км2 території, а карстопрояви поширені на 37,75% площі порід, що
здатні карстуватись (табл.4.3). Значна частина цих карстопроявів є природноісторичними та активного розвитку не мають. В останні роки найбільш активно
карстовий процес розвивається у районах ведення гірничих робіт (Донецька,
Львівська, Івано-Франківська області).
Процес карстоутворення динамічний, з’являються нові карстопрояви, а багато
таких, що були закартовані у ХХ ст. та довгий час перебували у стабільному
стані, є похованими і вже важко їх визначити на місцевості.
Загальна кількість карстопроявів по Україні може сягати близько 30 тисяч. За
даними ДП «Західукргеологія» кількість карстопроявів у Львівській області може
бути до 12500 одиниць.
Катастрофічні прояви карстового процесу в останні роки відбулись на
ділянках поширення та розробки корисних копалин. Насамперед це стосується
Стебникського родовища калійних солей, де в результаті поєдннання майже
всіх карстоутворюючих чинників (неглибоке залягання соляної товщі‚ високе
стояння рівнів підземних вод‚ проведення підземних гірничих робіт‚ велике
техногенне навантаження) відбулась масштабна активізація. Населені пункти та
інфраструктура, що знаходяться на закарстованій території поблизу Стебникського
родовища, зазнають значних збитків внаслідок активізації.
На ділянці, що розташована в зоні впливу кар’єру Язівського родовища сірки,
розташоване селище та санаторій «Шкло». В результаті активізації карстового
процесу під загрозою руйнування опинились житлові будівлі та санаторні корпуси.
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Таблиця 4.3 - Площі поширення порід, що здатні до карстування,
та розподіл карстопроявів

№
з/п

Назва
адміністративної
одиниці

Площа
адмін.
одиниці,
тис.км2

Площі поширення порід, що
здатні до карстування, тис.км2
Тип карсту за
характером покритості
Відкритий

Покритий

Перекритий

Всього

Кількість
карстопроявів,
шт.

1

АР Крим*

27,0

2,85

5,38

16,40

24,63

9594

2

Вінницька*

26,5

1,56

2,73

6,59

10,88

244

3

Волинська*

20,2

2,30

9,64

8,26

20,20

2016

4

Дніпропетровська*

31,9

-

1,55

16,08

17,63

3

5

Донецька

26,5

-

3,10

20,28

23,38

394
(+3)**

6

Житомирська*

29,9

-

-

0,55

0,55

81

7

Закарпатська*

12,8

0,001

-

2,68

2,68

24

8

Запорізька*

27,2

-

-

18,79

18,79

-

9

Івано-Франківська

13,9

-

2,57

7,72

10,29

1008

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

2026

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

10,20

6,10

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*

13,4

-

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

314

25

Чернігівська*

31,9

-

1,47

30,33

31,80

2313

603,7

11,28

87,68

Загалом по Україні

349,20 448,16

21713

*) у 2020 році не проводилися польові роботи; дані за попередні роки
**) приріст кількості карстопроявів у 2020 р.
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На ділянці в районі розробки Калуш-Голинського родовища калійних солей,
активізація карсту та розвиток деформацій, що виникли під впливом зміни
гідродинамічного та гідрохімічного режимів підземних вод, привели в аварійний
стан близько 200 споруд.
Аналогічна ситуація відмічається на ділянках затоплення соляних шахт і
розсолопромислів Донбасу (Бахмутський р-н).
У межах Солотвинського родовища кам’яної солі (Закарпатська обл.
Тячівський район) відмічено суттєве зростання площ та об’ємів карстових провалів
і воронок, що створює серйозну загрозу з можливими негативними наслідками
для населення, об’єктів інфраструктури та навколишнього середовища.
На промплощадці Рівненської АЕС та території м.Вараш (кол.Кузнецовськ),
під впливом втрат води промислового призначення, відмічається техногенна
активізація карстового процесу. Аналогічна ситуація спостерігається в районі
розташування водозабірних споруд в 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.
Моніторингові спостереження за карстовим процесом у 2020 р. проводились
у Донецькій, Львівській, Івано-Франківській областях.
У Донецькій області розвиток небезпечних карстових процесів обумовлений
не тільки природними процесами розчинення та виносу порід, а й техногенним
впливом на масиви гірських порід та динаміку процесів. Це стосується території
м.Слов’янська, де тривалий час експлуатувалися розсолопромисли, території
Нового Карфагену в Бахмутському районі й території затоплених шахт ім.Артема
та ім.Шевченко.
Відклади, що здатні карстуватись, у межах області мають досить широке
поширення на площах Лиманського (колишній Краснолиманський), Слов’янського,
Бахмутського (Артемівський), Старобешівського, Волноваського, Новоазовського
та Мангушського (Першотравневий) районів.
Всього в області площа порід, здатних до карстування (різного типу
покритості), складає 23,38 тис.км2. Площа порід, які активно карстуються, складає
3102,0 км2, що становить 11,7% території області. Карстові процеси розвиваються
в галогенних (гіпс, сіль) та карбонатних (крейда, вапняк, доломіт) відкладах,
що залягають в зоні активного водообміну. Найбільше поширення і швидкість
розвитку відмічається в пермських гіпсоносних та соленосних відкладах. Такі
відклади розповсюджені на карстових ділянках, які територіально розташовані на
схилах рр. Бахмутка, Мокра та Суха Плотва, Казенний Торець та стр. Горілий Пень.
Швидкість розвитку карстових процесів також залежить від глибини залягання
відкладів, що здатні до карстування. У першу чергу вилуговуються породи на
ділянках розвитку відкритого і покритого типу карсту, де вони залягають ближче
до поверхні.
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На ділянках розвитку карсту станом на 01.01.2021 року нараховується 394
карстові форми (воронки, западини, печери). Збільшення кількості воронок
(3 шт.) відбулося за рахунок обстеження території колишньої гіпсової шахти
«Островського» Нирківського родовища (с.Нагірне Бахмутського р-ну), яка не
обстежувалася з 2014 року [8].
Карстологічними спостереженнями у 2020 р. були охоплені 164 карстові форми,
загальною площею 0,9082 км2 (табл.4.4), активним станом характеризувалися 49
воронок, площею 0,0487 км2. Активізація карстового процесу була зафіксована
у 5-ти воронках, площею 3985,87 м2. Тимчасово стабільними були 72 воронки,
площею 0,8546 км2, поховані воронки - 38 карстових форм, площею 931,3 м2.
Спостереження були проведені на моніторингових ділянках розвитку
карсту: ІІ категорії - «Слов’янська» та «Артемівська», ІІІ категорії - «ВолодарськаПівнічна», «Покровська», «Соледарська», «Артемівська», чергового обстеження
народногосподарських об’єктів - «Дронівська» (рис.4.12).
Таблиця 4.4 - Карстові форми на ділянках спостережень у 2020 р.
Карстові форми, кількість, шт./площа, м2
Назва ділянки

Слов’янська II кат.
Артемівська II кат.
Соледарська III кат.
Покровська III кат.
Володарська-Північна
III кат.
Артемівська III кат.

Всього

тимч.
стабільні

активні

активізовані

-

-

28

4

27

5

19010,73

3984,64

10278,22

8,17

11

7

1008,44

226,55

3
187,01

-

9
808114,4

поховані
-

10

1

7

9

529,06

1,23

805,03

371,64

5
28122,8
3
870,79

-

2
28834,0

-

16

17

5547,15

324,94

49

5

72

38

48720,39

3985,87

854587,24

931,30

Артемівська ділянка ІІ категорії розташована в межах північно-східного борту
Бахмутської котловини, займає найбільшу площу карстових порід – 960,0 км2 і
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характеризується розвитком як природно-історичного, так і техногенноактивізованого типів карсту. На ділянці під спостереженням перебувають
64 воронки, з яких активні - 28 воронок, площею 0,09 км2), тимчасово стабільні 27 воронок, площею 0,0103 км2, поховані - 5 воронок, площею 8,17 м2. По 4-ох
воронках, площею 3984,6 м2, на час проведення спостереження було зафіксовано
активізацію. Утворення нових воронок не спостерігалось.

Рисунок 4.12 - Ділянки спостережень за карстовим процесом
у Донецькій області в 2020 р.
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На полі шахти ТДВ «Сініат» (рис.4.13) спостерігалася активізація 4-х
карстових форм. На місці засипаної воронки №4 утворився провал ≈35,0 м у
діаметрі, глибиною 15,0 м. Провал округлої форми з вертикальними бортами
до глибини ≈2,5 м. Навколо провального простору спостерігаються тріщини з
блоками відриву шириною до 4,0 м. Ширина тріщин від 30,0 см до 1,0 м. Активізація
воронок №№1-3 відбулася по контуру воронок з утворенням тріщин шириною від
10,0 до 27,0 см, а глибина в окремих місцях становить понад 1,0 м. Просадка
на місцях активізації становить до 0,7 м. Воронка №5 активна, навколо воронки
напівкільцеві тріщини відриву шириною до 15,0 см.

Рисунок 4.13 - Розвиток карсту на полі шахти ТДВ «Сініат»
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Просадка над засипаною воронкою біля вентиляційного стовбура шахти
(тс.21) перебуває в активному стані, з наявністю розкритих тріщин відриву по
контуру просадки та обривчастими, не задернованими бортами з боку плато.
В зону впливу карсту попадають орні землі, на яких знаходяться провальні
форми на відстані 350-500 м на південний захід від автомагістралі Харків-Ростов.
На полі колишньої шахти №2, що на схід від сел.Михайлівка м.Соледар,
активні карстові процеси не припиняються, як безпосередньо на підробленій
площі, так і на території з розвитком природно-історичного карсту (рис.4.14).

Рисунок 4.14 - Розвиток карсту на полі шх. №2

На території з природно-історичним карстом на тимчасовому водотоці в
активній воронці №2 (тс.33), у донній частині південно-східного борту утворився
понор 0,5 м в діаметрі, глибиною 1,2 м, в північно-східному борту розташований
понор, який утворився раніше, дно його губиться в глибині карстового масиву.
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У решти активних воронок спостерігаються тріщини відриву з шириною розкриття
до 10,0 см.
У межах розвитку техногенно-активізованого карсту, поблизу кар’єру з
видобутку гіпсу, більшість карстових форм активні, глибиною від 5,0-7,0 м
і до входу в гірничі виробки, діаметри від 3,4×5,0 м до 15,0-20,0 м. Борта
воронок переважно обривчасті, деякі з відслоненням вивітрілих пластів гіпсу.
Під вплив карстових процесів на даній території попадають автотраса Бахмут
(кол. Артемівськ)–Лисичанськ, а також високовольтні ЛЕП-330 та ЛЕП-500
(рис.4.15).

Рисунок 4.15 - Воронка поблизу високовольтної ЛЕП

На території обстеження в м.Соледар, де має розвиток природно-історичний
сульфатно-соляний карст, ускладнений техногенним фактором, переважна
більшість воронок у звітному періоді нових деформацій не зазнали. Активною
залишається воронка на подвір’ї буд. №18 по вул. Гагаріна, яка не була
ліквідована. Воронка збільшилася в діаметрі до 1,5 м, має обривчасті відкриті
борти. В борту спостерігається тріщина відшарування шириною розкриття до
3,0 см та глибиною 5,0-7,0 см. Відстань від краю воронки до паркану з сусіднім
домогосподарством зменшилася до 20,0 см.
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У сел.Михайлівка (Соледарська ділянка ІІІ категорії), що на південному сході
м.Соледар, має розвиток сульфатний, як природно-історичний, так і техногенноактивізований тип карсту. З 21 карстових воронок 3 воронки характеризувалися
активним станом (рис.4.16), 11 – тимчасово стабільні, решта є поховані (7 шт.).

Рисунок 4.16 - Розвиток карсту на Соледарській ділянці III категорії
З огляду на те, що ділянка розташована неподалік від забудованої території,
будинки, комунікації, ЛЕП автоматично попадають під вплив дії карсту.
На ділянках над колишніми гіпсовими та соляними шахтами ім.Урицького,
Новокарфагенського розсолопромислу біля с.Стряпівка спостерігались активні
воронки. Навколо них доволі часто утворюються тріщини відриву з блоками, які,
поступово відділяючись від плато, зазнають додаткових просідань.
На всій площі над колишньою шх. ім.Урицького, через невелику відстань
між провалами, перемички між воронками руйнуються. Це в подальшому може
призвести до злиття їх в один провальний простір.
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Воронка, що утворилася в 2017 році в східній частині с.Стряпівка біля
грунтової дороги, активна і небезпечна. Незважаючи не те, що по верхньому
краю розміри воронки не змінилися, зависання земної поверхні над пустотним
простором у вигляді широкої зали з водою на дні, в решті решт призведе до її
обвалення, це тільки справа часу.
На території Новокарфагенського розсолопромислу в активних провальних
формах спостерігається зависання брил вивітрілого гіпсу, з подальшим їх
відділенням та накопиченням обвалених порід у донній частині воронок. Навколо
воронок з південно-західної сторони спостерігаються тріщини відриву в пластах
гіпсу з шириною розкриття до 40,0 см, глибиною до 1,3 м.
Блюдцеподібні воронки (тс.30, 31) з пологими, задернованими бортами і з
водою в донній частині, без видимих нових деформацій. Воронки характеризуються
тимчасово стабілізованим станом.
Ділянка, над виробками колишньої гіпсової шахти Нирківського родовища
біля с.Нагірне (рис.4.17) не обстежувалася з 2014 року. За період з 2014 по 2019
роки на ділянці утворилося 3 провальні воронки, діаметр яких становить від 13,5
до 31,0 м, глибина – 6,0-10,0 м.

Рисунок 4.17 - Поле колишньої гіпсової шахти біля с.Нагірне
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Переважна більшість воронок на ділянці активна, з обривчастими,
незадернованими бортами, в яких відбувається відшарування останців ґрунту,
утворення нових блоків відриву. Для частини воронок характерні колодязеподібні
донні провали, спрямовані вглиб карстового масиву. Перемички між окремими
воронками зазнають руйнувань, а це з часом може призвести до об’єднання їх в
один провальний простір (рис.4.18).

Рисунок 4.18 – Руйнування перемичок між провалами на полі
колишньої гіпсової шахти біля с.Нагірне
У 2019 році утворилася одна з останніх провальних воронок. У північній частині
дна воронки спостерігається склепоподобний провал (рис.4.19), спрямований в
північному напрямку вглиб масиву.

Рисунок 4.19 – Воронка 2019 року утворення
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У західному напрямку від провалів на правому схилі балки розташований
гіпсовий кар’єр «Кнауф Гіпс Донбас». Можливо таке близьке розташування до
території, де ведуться підривні роботи, також впливає на деформації в карстовому
масиві. На північний схід, на відстані близько 250,0-300,0 м, розташовані декілька
будівель с.Нагірне, мешканці яких скаржаться на деформації їхнього житла.
На Покровській ділянці (ІІІ категорія), що розташована в північно-східній
частині с.Покровське на правому схилі струмка Горілий Пень, має розвиток
техногенно-активізований сульфатно-карбонатний тип карсту. Розвиток такого
типу карсту пов’язаний з видобутком гіпсу та вапняку в колишній гіпсовій шахті
ім.Ворошилова №2.
Всього під спостереженням було 27 карстових форм, з яких 11 воронок активні, 7 - тимчасово стабільні, 9 - поховані (рис.4.20).

Рисунок 4.20 – Розвиток карсту на Покровській ділянці III категорії
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Воронка 5 (тс.22в), поруч з трасою Танюшівка-Старобельськ-Бахмут, досі не
засипана, не стабілізувалася, навколо неї наявні напівкільцеві тріщини відриву.
У борту давнішньої воронки №8а (тс.22) відбулася активізація з утворенням
тріщини, гирло якої має щілиноподібну форму з довжиною 2,0 м і розкриттям до
50,0 см. У глибину тріщина розширюється до пустотного простору у вигляді зали.
У зону впливу карстових процесів потрапляють житловий сектор
с.Покровське, який розташований на відстані від найближчих воронок 30,050,0 м, і високовольтна ЛЕП, прокладена через карстовий масив, яка на момент
спостереження перебуває в задовільному стані.
Володарська-Північна ділянка ІІІ категорії охоплює територію над колишньою
солешахтою ім.Шевченко, а також близько розташовані народногосподарські
об’єкти, що попадають в зону впливу затопленого рудника. Ділянка
характеризується розвитком сульфатно-соляного техногенно-активізованого
типу карсту. На ділянці у різні роки утворилися 7 провально-компенсаційних
воронок, з яких 6 воронок заповнені водою. П’ять воронок характеризуються
активним станом (рис.4.21).

Рисунок 4.21 – Розвиток карсту на Володарській-Північній ділянці
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Найбільш активні процеси продовжуються в останній за утворенням воронці
№7 (тс.30), в якій відбувається відокремлення блоків, збільшення ширини
розкриття тріщин, утворення понорів поруч з воронкою. Але діаметр воронки по
верхньому краю в цілому залишився на рівні минулорічного обстеження, активні
ж деформації спостерігаються в бортах.
Борти активних воронок №№3-6 з тріщинами відриву та відшаруванням
порід. Із південно-східної сторони від воронок №№3-5 просліджується тріщина
відриву шириною до 30,0 см, глибиною 0,6 м. На тріщині спостерігаються понори
глибиною до 1,0 м.
Воронки, що характеризуються тимчасово стабільним станом, нових
деформацій у звітному періоді не зазнали. Вони мають пологі борти, які
заростають очеретом. На період обстеження відзначалось зниження рівня води.
Озера використовуються місцевим населенням для водопою та купання корів.
На відрізку залізниці Харків-Бахмут, що попадає в зону впливу карстового
процесу, деформацій, а також видимих порушень, на час проведення обстеження
не спостерігалося.
Артемівська ділянка ІІІ категорії розташована в центрі одноіменної карстової
ділянки ІІ категорії та обмежена на півночі селищем Малоіллінівка, на півдні селищем Опитне.
У межах ділянки розвивається сульфатно-соляний тип карсту як природноісторичний, так і техногенно-активізований.
Під дію карстового процесу на ділянці попадають житловий сектор,
комунікаційні мережі, лінії ЛЕП, газопроводи.
На ділянці нараховується 46 карстових воронок. У 2020 році було обстежено
36 воронок, серед яких 3 є активними, 15 – тимчасово стабільними і 18 є
похованими (засипаними).
У межах природно-історичного типу карсту, карстопрояви переважно
тимчасово стабілізовані, без ознак нових деформацій. Місця похованих воронок
заростають травою або перекриті асфальтним покриттям.
Техногенно-активізований тип карсту розвивається над колишніми закритими
гірничими виробками по видобутку солі та гіпсу.
У північно-східній частині м.Бахмут воронки, що зазвичай проявляли
активність, розташовані на території, прохід по якій заборонений військовими,
через що обстеження їх не було проведено. З 18 обстежених карстових форм,
2 воронки є активними, 4 перебувають у тимчасово стабільному стані, а 12 поховані. Активні воронки утворилися над виробками старих гіпсових шахт. Вони
мають обривчасті, не задерновані борти з висипанням ґрунту з-під дерену, іноді
в донній частині утворюються провалля.
Відзначається продовження деформації будівлі школи, що підтверджується
розривом паперових марок на тріщинах стін та деформацією останніх.

57

ПОШИРЕННЯ Й АКТИВІЗАЦІЯ ЕКЗОГЕННИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ПО АДМІНІСТРАТИВНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

Східна частина м.Бахмута характеризується розвитком як природноісторичного, так і техногенно-активізованого типу карсту. 5 воронок є тимчасово
стабільними, 3 - поховані, 1 – активна. Активною залишається воронка, яка
розташована в кінці городу садиби по пров.Індустріальному. Блок зі східного
борту воронки розбитий серією напівкільцевих тріщин на підблоки. Ширина
розкриття тріщин до 20,0-30,0 см.
На півдні міста в межах мульди просідання суттєвих деформацій земної
поверхні та споруд не відзначено. Походження карстових процесів на цій ділянці
є як природним, так і наслідком техногенного впливу. В 2020 році 4 існуючі
воронки та 3 поховані перебували у тимчасово стабільному стані.
На ділянці відстань від карстових форм до житлової та господарської забудови
складає від декількох до 30,0-50,0 м. Така близькість може бути небезпечною
загрозою для мешканців, які проживають на даній території, зважаючи на те,
що процеси карстування в своєму розвитку відзначаються нестабільністю та
непередбачуваністю.
Під дію карстового процесу на ділянці також попадають комунікаційні мережі,
лінії ЛЕП, газопроводи. Прискоренням розвитку карстових процесів може бути
техногенний фактор, пов’язаний із господарською діяльністю людини. Витоки з
водоводів, каналізаційних мереж та несвоєчасна їх ліквідація можуть призвести
до руйнівних наслідків.
Територія над колишньою соляною шахтою №1 ім.Артема біля ст.Ступки,
у карстовому відношенні, характеризується як тимчасово стабільна. Воронка з
пологими бортами заповнена водою, суттєвого коливання рівня не спостерігається.
Окремі опори лінії ЛЕП, що перетинає карстовий масив, мають незначний
різнонаправлений нахил (≈75°). Залізниця та пристанційна забудова перебувають
на рівні минулорічного обстеження, нових деформацій не відзначено.
На ділянках із розвитком природно-історичного сульфатно-карбонатного
типу карсту, в районі населених пунктів Іванград, Зайцеве та Отрадівка,
процес карстоутворення характеризується тривалими статичними періодами
між проявами активних деформацій. Тимчасово стабільні воронки та западини
задерновані, деякі заростають деревами та чагарниковою рослинністю. Активною
залишається воронка в с. Іванград, борти якої є обривчастими у верхній частині.
Між стінкою зриву та осипом спостерігається тріщина з шириною розкриття 2,07,0 см. Споруди та комунікації (лінії ЛЕП, газогони) на території обстеження без
ознак деформацій.
Слов’янська ділянка ІІ категорії розташована на півночі Донецької області
в межах північно-східної частини м.Слов’янська і характеризується розвитком
сульфатно-соляного природно-історичного карсту (територія колишнього
Учгоспу), та інтенсивним розвитком техногенного карсту (мульда осідання
над колишнім розсолопромислом ВО «Хімпром»). Після припинення роботи ВО
«Хімпром» (1961 р.) процеси осідання земної поверхні сповільнилися й утворення
нових провальних явищ не фіксувалося, але це не є ознакою припинення процесу
вилуговування кам’яної солі та гіпсу в карстовому масиві.
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Карстова ситуація навколо солоних техногенних озер, які свого часу
утворилися внаслідок солевидобутку, візуально характеризується як тимчасово
стабільна. На стінах будинків, розташованих неподалік озер спостерігаються
тріщини шириною від волосяних до 1,0 см. Більш розкритих тріщин були
заліковані та їхнього поновлення не спостерігається. Деформації фіксуються на
житлових будинках у мульді осідання (вул.Ізюмська, Колгоспна, Миру, Дем’яна
Бідного та ін.) у вигляді відставання прибудов від стін основної забудови на 1,05,0 см, перекосів віконних та дверних отворів, в кутових частинах фронтону та
перекритті даху, а також на спорудах загального користування (школа, церква,
будівлі Слов’янського курорту). Стіни Воскресенського Храму біля оз.Вейсове в
середній частині вкриті волосяними тріщинами, а у верхній частині, під вікнами
та в районі фундаменту тріщини від 2,0 до 1,0 см.
На ділянці з розвитком природно-історичного типу карсту в районі колишнього
Учгоспу та на прилеглій до нього території активізації карстового процесу не
спостерігалося.
Дронівська ділянка чергового обстеження народногосподарських об’єктів
розташована в межах с.Дронівка Бахмутського району та характеризується
розвитком сульфатно-карбонатного природно-історичного типу карсту. По
території ділянки пролягає залізнична магістраль Бахмут-Харків, відрізок якої
в районі зуп.Прилежний (від мосту через р.Сіверський Донець до 444 км)
автоматично попадає під вплив дії карсту, як і забудована територія с.Дронівка,
з автодорогами та лініями електропередач. За звітний період на території ділянки
суттєвих порушень та деформацій карстового походження не відзначалось, нових
карстових воронок не зафіксовано.
Територія Львівської області характеризується значним просторовим
поширенням порід, що здатні до карстування, і це обумовлює розвиток карстових
явищ на значній частині території області (81,6% території області). На даний
час обліковуються та періодично спостерігаються 2026 карстопроявів, площа
яких становить 220,4 км2. Загальна кількість карстопроявів по області, за
даними ДП «Західукргеологія» (з різних джерел), може сягати близько 12500
одиниць [10].
На території гірничого відводу рудника №2 Стебницького ГХП «Полімінерал»
карстовий провал техногенного походження (утворився 2017 року), який
розташований на відстані близько 300,0 м від автодороги Дрогобич — Трускавець,
не збільшив своїх розмірів (200,0×210,0 м і 40,0 м глибини). По стінках карстового
провалу йдуть значні зсувні процеси. Центральна частина провалу за рахунок
повторної площадної просадки поверхні заповнилася водою. Спостерігаються
поперечні тріщини на автодорозі Дрогобич-Трускавець. 15 березня 2020 р.,
у 150,0 м від вище зазначеного провалу, утворився новий катастрофічний
провал (рис.4.22). Діаметр провалу – 150,0 м, глибина – 100,0 м, борти
крутизною 60-65º. По бортах провалу йдуть значні зсувні та обвальні процеси.
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Працівниками геолого-маркшейдерської служби рудника №2 проводяться
візуальні та інструментальні спостереження за станом земної поверхні та відрізком
автодороги Львів–Трускавець.

Рисунок 4.21 – Катастрофічний провал 2020 року утворення на території
гірничого відводу рудника №2 Стебницького ГХП «Полімінерал»
У м.Стебник у житловому р-ні по вул.Орлика спостерігається активізація
просадочних явищ, яка відобразилась в збільшенні тріщин на окремих будівлях
№№ 6, 7, 9, тріщинах на асфальті, деформації огорожі та присадибних ділянок.
Зона просадки земної поверхні, ПнЗ простягання (азимут 290º) та розмірами
близько 200,0×75,0 м, збільшилась, в порівняні з минулими спостереженнями.
В стадії активізації знаходилась карстова лійка, яка розташована по вул.Орлика
№7а, по лійці спостерігаються просадки до 2,0 м глибиною, житловий будинок в
аварійному стані. Продовжується активізація провально-суфозійних процесів по
вул.Степовій між приватними будинками №№24, 26. Станом на грудень 2020 р. у
долині р.Вишниця ведуться роботи по укріпленню берегів та русла річки.
У 2020 р. прояви незначної активізації спостерігались в Яворівському р-ні по
лійці на території с.Шкло біля санаторію «Шкло» та у вигляді просадок поверхні в
заплаві р.Шкло. В долині та по лівому борту р.Шкло відмічено просідання земної
поверхні, внаслідок чого ускладнений стік дренажних вод по древньому руслу
річки, що призвело до підтоплення значної території санаторію. На території
курорту Шкло, особливо в ПнС його частині, на ділянці, яка примикає до
каптажного джерела «Нафтуся», спостерігаються давні карстові лійки різної
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форми та розмірів, западинні форми у вигляді блюдцеподібних, часто заболочених
або обводнених суфозійно-карстових утворень.
В 2020 р. у карстонебезпечній зоні с.Піски незначна активізація спостерігалась
по 2-х карстових лійках, та ще 3 карстові лійки, які розташовані на городах,
знаходяться в активній стадії. В центральній частині с.Піски біля карстових
провалів, що утворились у 2009, 2010 та 2018 роках, спостерігалась активізація
суфозійно-просадочних явищ ПнЗ простягання розміром 35,0×25,0 м, які
пошкодили нове дорожнє покриття. Рівні ґрунтових вод у межах стаціонарної
ділянки «Піски» після червневих проливних дощів піднялись на 0,5-1,5 м, хоча в
цілому відповідають показникам багаторічних спостережень.
В Івано-Франківській області зафіксовано 1008 карстопроявів, площа
поверхневих карстопроявів – 658,0 км2. Площа відкладів, що здатні карстуватись,
складає 10,29 тис. км2 (~74% площі області).
Катастрофічні карстові провали відбувались в 2006, 2009, 2010, 2013, 2015,
2017, 2018 та 2020 рр.
У межах Калуш-Голинського родовища калійних солей та Домбровського
кар’єру спостерігалася активізація карстових процесів та просадочних явищ, що
проявилися в активізації зсувних процесів у районі м.Калуш (вул.Європейська)
та у бортах Домбровського кар’єру [10].
У бортах Домбровського кар’єру відбувався відвал стінок у вигляді блоків
розміром до 20,0×30,0 м. Формування блоків носить хаотичний характер. Свіжі
тріщини заколу висотою від 15,0 до 60,0 см спостерігались на північно-західному
краю кар’єру, в напрямку до садово–городнього кооперативу. Активізація
спостерігалась вверх по схилу у вигляді вузьких заколів, при протяжності
активізованої частини 60,0-70,0 м. Вздовж тріщин формуються блоки просідання.
Внаслідок аномальних опадів, відбувся прорив правого борту р.Сівки, через
що 22-23 червня 2020 року вода з ріки почала поступати в Домбровський кар’єр.
23 червня прорив ліквідований.
В інших адміністративних областях спостереження за карстовими процесами
не проводилися.
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) та глибинну
(вертикальну).
Площинна ерозія полягає в тому, що атмосферні води, стікаючи по похилій
поверхні землі чисельними дрібними струмками, змивають поверхневий гумусовий
шар ґрунту з пухких порід і відкладають змитий матеріал у підніжжі схилу.
Внаслідок змивання гумусового шару значно погіршується родючість ґрунту. В
61

ПОШИРЕННЯ Й АКТИВІЗАЦІЯ ЕКЗОГЕННИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ПО АДМІНІСТРАТИВНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

гірських районах інтенсивний прояв площинної ерозії приводить до утворення
селів.
Глибинна ерозія - це розмивання ґрунтів 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.
Бічна ерозія є результатом підмивання річками схилів долини, що призводить
до їх розширення, утворення меандр і міграції русла. Геологічна робота річок
складається з розмиву дна та берегів, переносу та відкладення уламків порід.
Бічна ерозія особливо інтенсивна в повінь, коли швидкість течії в річці зростає.
Аналіз моніторингових спостережень останніх катастрофічних активізацій
ЕГП у межах території західних областей показує, що основним небезпечним
проявом, який наносить найбільші збитки природному середовищу, житловим,
господарським та об’єктам комунікацій стала річкова ерозія, яка є рушійною
силою для проявів зсувного та селевого процесів. Причиною такого стану стало:
неврегульованість руслових потоків; низька пропускна спроможність водних
колекторів, мостів, русел струмків; відсутність, пошкодження або недостатня
висота водозахисних дамб; відсутність достатнього захисту берегів водозахисними
спорудами в місцях інтенсивної бічної ерозії; техногенне порушення ґрунтів, які
легко піддавалися розмиву (в основному насипні дороги, прокладені під землею
газопроводи та інші комунікації). Найбільший розвиток і наслідки мала бічна та
донна ерозія на південно-східних відрогах Карпат, де відбулась максимальна
кількість опадів, та кінетична енергія руслових потоків була достатньо висока.
У 2020 році проводились спостереження за розвитком бічної ерозії у
Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській областях.
В Івано-Франківській області загальна довжина прояву процесу бічної
ерозії становить 15,0 км. Активізацію бічної ерозії спричинили повеневі води
під час тривалих дощів в червні 2020 р. Бічна ерозія стала рушійною силою
для чисельних проявів зсувних процесів. Активізація бічної ерозії відмічалась
на водотоках у селах Шепіт, Річка, Розтоки, стр.Левущик (біля с.Микуличин)
Косівського району [10].
У межах Львівської області прояви бічної та руслової ерозії відбуваються на
річках Стрв’яж, Сушичанка, Вирва, Дністер, Бухти, Ямельничанка, Сторонянка,
Кам’янка, Кропив’янка, в містах Хирів, Ст.Самбір, Добромиль та селах Стрілки,
Гусаків, Спас, Боневичі, Поляна, Засадки, В.Сушиця, Лопушанка Хомина, Сторона,
Ст.Кропивник, Ямельниця, Підгородці, де створює загрозу будівлям, комунікаціям.
Загальна довжина прояву процесу бічної ерозії становить 42,0 км [10].
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Значна активізація бічної та руслової ерозії відбувалась на р.Східничанка. На
відрізку ділянки до 1,0 км між смт Східниця та с.Нов.Кропивник річка підмиває
свій правий корінний схил, висота ерозійної стінки до 6,5 м. Існує реальна загроза
автодорозі.
У Закарпатській області активізація бічної ерозії у 2020 році відмічена на
20 ділянках у басейнах річок Чорна Тиса та Ріка, в меншій мірі – Тересва. Станом
на 01.01.2021 року на території Закарпатської області зафіксовано 531 ділянку
бічної ерозії водотоків, загальною довжиною 163,64 км [9]. Протяжність ділянок
активізації бічної ерозії в 2020 р. склала 6,105 км. 12 ділянок – новоутворені,
а 6 – закартовані в попередні роки. Довжина окремих новоутворених ділянок
бічної ерозії варіює від перших десятків метрів до 1,5 км, загальна довжина
12 новоутворених ділянок – 3,7 км. На ділянках бічної ерозії, які закартовані
в попередні роки, збільшилась тільки ширина розмиву, при цьому їх загальна
довжина залишилася незмінною (2,405 км). У межах забудованої території
активний прояв бічної ерозії зафіксований на довжині 4,855 км. Бічною ерозією
водотоків зруйновані берегоукріплення, розмиті авто- та комунальні дороги
(рис.4.23) на відстані від перших десятків до 250,0 м у селах Лопушне, Свобода
та Синевирська Поляна Міжгірського району, а також смт Ясіня та селах Білин,
Кваси і Лазещина Рахівського району. В Тячівському районі господарські об’єкти
в зоні впливу бічної ерозії відсутні.

Рисунок 4.23– Дорога в с.Лопушне, зруйнована бічною ерозією
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В інших адміністративних областях спостереження за ерозійними процесами
не проводились.
СЕЛІ
Селевий процес у гірських і передгірських областях Карпат визначається
особливостями тектонічного, неотектонічного, сейсмічного режимів гірських зон
та залежить від геологічної будови території, геоморфологічних і гідрологічних
умов, кліматичних факторів, господарської діяльності тощо.
Сприятливі для сходження селів умови в межах Складчастих Карпат та
Закарпатського прогину сформувалися на 70 % території гірських водозборів.
У межах Карпатського регіону селеактивні басейни охоплюють територію
Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, де
налічується 219 великих селевих водотоків та понад 400 малих.
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, делювіальнопролювіальних та сучасних алювіальних відкладів. В Івано-Франківській області
270 селенебезпечних водотоків займають площу 606,9 км2, у Чернівецькій
відмічено 70 водотоків, площею 255,5 км2. На території Львівської області в
басейнах рр.Дністер і Стрий фіксується понад 50 селенебезпечних водотоків,
площею 305,5 км2, Закарпатської області - 278 водотоків, загальна площа
басейнів яких складає 1828,0 км2.
Основною причиною активізації селевого процесу є кліматичний фактор,
у першу чергу підвищена кількість дощових опадів і швидке сніготанення, що
призводить до перезволоження ґрунтів і виникнення повеней. Інтенсивні дощі,
які мали місце навесні та на початку літа 2020 року, зумовили сходження селевих
потоків на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.
В Івано-Франківській області в с.Микуличин селевим потоком було
пошкоджено ділянку дороги Львів-Мукачево [10]. Селевий потік пройшов
по руслу струмка Пічний. Внаслідок цього на проїзжу частину було винесено
уламково-валунний матеріал діаметром до 0,5 м, уламки кущів та дерев, що були
знесені з бортів струмка.
У межах Закарпатської області сходження грязекам’яних селевих потоків
у 2020 році відмічене в басейнах річок Ріка і Тересва на території Міжгірського
та Тячівського районів. Всього на території області в звітному році зафіксовано
сходження селевих потоків по 3-х водотоках (рис.4.2), загальна площа басейнів
яких складає 16,13398 км2. По двох водотоках селеві потоки зійшли вперше, а по
одному – вдруге (вперше під час повені 2001 року). Станом на 01.01.2021 року
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на території Закарпатської області зафіксовано 278 селенебезпечних водотоків,
загальна площа басейнів яких складає 1828,0 км2 [9].
У басейні річки Ріка селеві потоки зійшли поблизу с.Підчумаль та в с.Лопушне
Міжгірського району, в результаті зливи, що мала місце 28.06.2020 р. У с.Підчумаль
селевим матеріалом було загромаджене полотно автодороги Хуст–Міжгір’я на
відстані біля 30,0 м, у с.Лопушне - присадибні ділянки 4-х домогосподарств. У
басейні р.Тересва селевий потік зійшов по правій безіменній притоці р.Мокрянка.
Господарські об’єкти в зоні впливу селю відсутні. Об’єм винесеного уламкового
матеріалу по кожному із селенебезпечних струмків не перевищує перші тисячі
кубічних метрів.
ПІДТОПЛЕННЯ
Підтоплення – сучасний екзогенний процес, що проявляється під дією
техногенних і природних факторів, при якому відбувається підвищення рівня
підземних вод, внаслідок порушення водного балансу території, який досягає
критичних значень і потребує застосування захисних заходів.
Динаміка процесу підтоплення складна та багатогранна, особливо в зонах
із порушеним режимом підземних вод, і носить регіональний характер розвитку
процесу. Площі природного підтоплення в Поліссі, що пов’язані з регіональним
високим положенням рівнів ґрунтових вод, залишаються в раніш зафіксованих
межах (Волинська, Житомирська, Рівненська області та північна частина Київської
області). Найбільш несприятливі умови з підтопленням, що створені впливом
техногенних чинників, склались у центральних та південних областях України:
Херсонській, Одеській, Миколаївській, де процес розвивається в межах заплав та
надзаплавних терас усіх річкових долин та днищах великих балок Причорномор’я.
В центральних областях України - Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській,
Харківській та Донецькій - підтоплюються населені пункти, що використовують
значні обсяги води без належного водовідведення.
Зважаючи на метеорологічні умови останніх років, а саме, збільшення
середньорічних температур повітря та зменшення кількості опадів, складається
тенденція до поступового зменшення природно підтоплених територій. Але на
урбанізованих територіях та ділянках господарського освоєння (зрошення,
сховища рідких побутових і промислових відходів, ставків та водосховищ) площі
підтоплення можуть зростати.
Площі підтоплення на території України сягають 88,82 тис.км2, у 4315
населених пунктах спостерігається підтоплення різної інтенсивності (табл.4.5).
Картування площ підтоплення геологічними підприємствами не проводяться,
тому дані щодо підтоплення територій застарілі, а ті що оновлюються носять
епізодичний характер. Результати спостережень за рівнем ґрунтових вод та
прогноз на 2021 рік підтверджують, що збільшення площ природного підтоплення
очікувати не слід.
У 2020 році підтоплення відмічалось на території Прикарпаття та Буковини,
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Таблиця 4.5 - Поширення підтоплення на території України

№
з/п

Назва
адміністративної
одиниці

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

-

-

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

0,075

23

13

Львівська

21,8

-

-

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

-

-

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

0,06

64

24

Чернівецька

8,1

-

-

25

Чернігівська

31,9

0,146

36

603,7

88,82

4315

Загалом по Україні
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але не як результат підйому рівня ґрунтових вод, а як наслідок стихійного лиха
(аномальна кількість атмосферних опадів) у червні звітного року.
Станом на 26 червня було підтоплено 285 населених пунктів та 9984 будинки:
Івано-Франківська область – 234 нас.пункти, 9157 будинків;
Чернівецька область – 37 та 728;
Львівська область – 12 та 72;
Тернопільська область – 2 та 27.
Зруйновано 150,5 км автодоріг, 83 мости та пошкоджено 750,0 км автодоріг
і 300 мостів.
У Львівській області постраждали від паводку Стрийський, Жидачівський
та Старосамбірський р-ни.
У Стрийському р-ні внаслідок розливу р.Турянка в с.Зарічне підтоплено
житлові будинки, підвали, присадибні ділянки, 114 га сільськогосподарських
угідь. На в’їзді в с.Зарічне стався перелив р.Свіча через дорогу протяжністю
600,0 м. Між сс.Мал. Дідушичі - Подорожне річкою Сукіль підтоплено 100,0 м
дороги [10].
У Жидачівському р-ні, внаслідок розливу р.Свіча, в с.Демівка підтоплено
3 житлові будинки, 12 присадибних ділянок, у с.Мельнич підтоплено дорогу
Жидачів-Калуш довжиною 600,0 м (0,5 м води), дорогу Мельнич-Заріччя
довжиною 1000,0 м (1,0 м води), 12 присадибних ділянок, у с.Володимирівці 10 присадибних ділянок, у с.Подорожне - 1 житловий будинок, 1 господарська
будівля, 8 присадибних ділянок, 10 криниць, у с.Лютинка - 8 присадибних
ділянок.
У Старосамбірському р-ні в с.Старява підтоплено 2 житлові будинки, 10
підвалів житлових будинків, 5 господарських будівель та 18 присадибних ділянок,
у с.Княжпіль - 4 житлових будинків, пошкоджена дорога Кропивник-Княжпіль
(на двох ділянках довжиною 25,0 м та 40,0 м).
АБРАЗІЯ ТА ПЕРЕРОБКА БЕРЕГІВ ВОДОСХОВИЩ
Абразія та переробка берегів водосховищ це процес механічного руйнування
гірських порід хвилями і течіями. Морське узбережжя зазнає природного
переформування берегу, а саме, руйнування та переносу матеріалу, який
обрушився. Створення водосховищ порушує природний хід формування
схилів річкових долин – на зміну річковій ерозії приходить хвильова абразія.
Інтенсивність абразії обумовлена мінливістю штормів та рівня моря, властивостями
порід, що складають берегову смугу, а також техногенною дестабілізацією
схилів (нераціональне освоєння пляжної смуги, надмірне видобування піску з
прибережних територій, порушення природного режиму міграції наносів).
Довжина берегової лінії з розвитком абразії в межах АР Крим складає 822 км
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(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, разом з лиманами та Азовськими
косами – 390,0 км).
Абразія є одним з небезпечних геологічних процесів, що приводить до розмиву
берегів і руйнування цивільно-господарських об’єктів, розташованих поблизу
морського узбережжя. Щороку абразія знищує чималу частину узбережжя.
Швидкість абразії Чорноморського узбережжя становить 0,5-8,0 м/рік. Процес
абразії, який формує берегову лінію, є одним із головних зсувоутворюючих
факторів на узбережжі. Більше 120,0 км абразійного берегу морів у межах
Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Донецької областей
ускладнено зсувами.
У системі Дніпровських водосховищ (довжина берегової лінії 3529,0 км)
на ділянках, загальною довжиною 1329,0 км, відбувається переробка берегів.
Інженерними спорудами захищені 611,0 км берегу.
За роки існування каскаду водосховищ досягнуто профілю рівноваги,
відмив берегу відбувається менш інтенсивно, ніж на початку створення
водосховищ. На сьогоднішній день середня швидкість не перевищує 0,3 м/рік, а
максимальна –2,8 м/рік.
Моніторингові спостереження за процесом абразії та переробкою берегів
водосховищ у 2020 р. практично не проводились. Лише у Запорізькій області
частково були обстежені абразійно-обвальні ділянки узбережжя [13].
Загальна
довжина
абразійно-акумулятивного
узбережжя, включаючи
Азовські коси та Утлюкський і Молочний лимани, складає 390,0 км. У процесі
обстеження впродовж попередніх років, було зафіксовано значне (катастрофічне)
зменшення дзеркала (поверхневої площі) Молочного лиману, візуально було
зафіксовано майже повне його осушення. Будівництво водного коридору, який
з’єднує Молочний лиман з Азовським морем, сприяло відновленню дзеркала
лиману (рис.4.24).
Обстеження узбережжя Азовського моря проводилось на Федотовій косі
біля південно-східної околиці села Степок (Акиміський р-н). Довжина ділянки
біля 2,0 км. Точка спостереження, яка була закладена у 2019 р., у звітному році
опинилась в морі, по іншій точці відстань від обриву до води скоротилась на
0,6 м.
На іншій ділянці, що знаходиться на південно-східній околиці смт Кирилівка,
відстань від обриву до води по двох точках спостережень скоротилась на 4,0 та
1,3 м. Кожного року декілька точок спостережень через обвал берегового схилу
опиняються в морі. Узбережжя поступово просувається в бік континенту.
Через обмежене фінансування на інших ділянках абразійно-обвальних та
абразійно-зсувних схилів обстеження не проводилось.
На даний час у Приазовському районі ведуться підготовчі роботи по
будівництву нової вітряної станції. Перша вже існує в районі Ботієвської абразійно68
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зсувної ділянки, яка є дуже активною.

а

б

Рисунок 4.24– Дзеркало Молочного лиману.
а) -вересень 2019 р., б) – грудень 2020 р.

Спостереження за поведінкою берегової лінії в місцях абразійно-обвальнозсувних процесів має важливе значення для прийняття рішень по укріпленню
берегової лінії.
ОСІДАННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ НАД ГІРНИЧИМИ ВИРОБКАМИ
Процес осідання є одним з найбільш значних проявів техногенного 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). В межах України площа
підроблених територій становить понад 5,5 тис.км2 (табл.4.6).
Осідання земної поверхні проявляється у вигляді осідань та зрушень (у
багатьох випадках – повним обрушенням) земної поверхні, підтопленням та
заболоченням територій. Найбільш негативні наслідки осідання земної поверхні
спостерігаються в межах промислово-міських агломерацій, переважно в місцях
проходження шахтних виробок під забудованими територіями. Найбільші
масштаби осідання поверхні та зрушення гірських порід характерні для полів
вугільних шахт, що проводять виїмку вугільних пластів із повним обваленням
покрівлі, рідше - з частковим закладанням виробленого простору.
У зоні підробок знаходиться багато населених пунктів, в тому числі міста
Донецьк, Соледар, Слов’янськ, Червоноград, Кривий ріг, Павлоград, Калуш,
Сокаль та ін.
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Таблиця 4.6 - Загальна характеристика осідання земної поверхні
над гірничими виробками

Назва адміністративної області

Площа
підробленої
території,
км2

Волинська

Площа
Заг.
Заг.
осідання
площа
площа
Глибина
на
підтопосідання осідання
забудолення в
земної
(від-до),
ваній
межах
поверхні,
м
теритоосідання,
км2
рії,
км2
км2

Кількість
міст в
зоні
осідання,
шт.

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.д.

0,02-6,8

90,0

н.в.

23

Івано-Франківська

1,6

0,3

0,1-2,1

0,15

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

5,0

19,5

6

Луганська
Львівська
(Червоноград)

Не зважаючи на небезпечність процесу, моніторингові спостереження на
територіях гірничих робіт геологічними підприємствами практично не проводяться,
або ці обстеження носять епізодичний характер.
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Активізація ЕГП на території України є реальною загрозою населенню
та господарським об’єктам, особливо у випадках розташування потенційно
небезпечних об’єктів у межах селітебних та промислово навантажених регіонів.
Упродовж останніх років відмічається зменшення інтенсивності розвитку
екзогенних процесів. Метеоумови та рівні ґрунтових вод, як швидкоплинні
фактори, не сприяли суттєвій активізації ЕГП.
2020 рік був теплішим за попередній, аномальним за температурним режимом
і режимом зволоження території. Середньорічна температура виявилася на 2,9˚С
вищою за норму. Річна кількість опадів у середньому по Україні склала 549 мм
(92% норми). Найменшою вона виявилася на території Донецької, Луганської,
Одеської та Миколаївської областей – 70%, найбільшою – у Тернопільській,
Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях – 104-127%
річної норми.
У 2020 році моніторингові спостереження проводились у 14 адміністративних
областях по 44 спостережних ділянках ІІ і ІІІ категорій (що становить лише
11,5%, у порівнянні з 2000 роком), а також на ділянках І категорії та чергового
обстеження господарських об’єктів, що знаходяться в зоні впливу небезпечних
ЕГП. Сучасний стан спостережної мережі на ділянках проведення моніторингу
розвитку ЕГП, як і загальна система організації спостережень, на даний час
не є ефективним. На повноту та якість робіт із обліку поширення й активізації
ЕГП негативний вплив має недостатнє фінансування робіт. У зв’язку з цим, не
проводились моніторингові спостереження у Тернопільській, Чернівецькій,
Житомирській, Миколаївській, Херсонській, Волинській, Рівненській, Черкаській,
Кіровоградській та Чернігівській областях. Немає можливості надання інформації
щодо розвитку ЕГП у межах анексованої АР Крим та в частині Донецької та
Луганської областей. Через вище названі причини, результати моніторингових
робіт не дають повної оцінки сучасного природно-техногенного стану розвитку
ЕГП.
Аналіз даних довгострокового моніторингу ЕГП свідчить, що при інших рівних
умовах основною причиною масової активізації є кліматичний фактор, у першу
чергу підвищена кількість дощових опадів і швидке сніготанення, що призводить
до перезволоження ґрунтів і виникнення повеней. Це й призвело до активізації
ЕГП навесні та на початкуліта звітного року в західній частині України. Влітку та
восени інтенсивність опадів була на рівні або меншою від середньостатистичних
значень за багаторічний період. На цьому фоні активізація ЕГП не відмічена.
На території України зафіксовано майже 23 тисячі зсувів. Аномальна кількість
атмосферних опадів, яка спостерігалася на території західних областей (ІваноФранківська, Чернівецька, Закарпатська, Львівська) в кінці червня звітного року,
зумовила катастрофічну активізацію екзогенних геологічних процесів (ЕГП). На
річках басейну Прута, Бистриці-Солотвинської, Бистриці-Надвірнянської, Білого
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Черемоша, Чорного Черемоша, Дністра, Стрия, Опір, Свічі, Лімниці стався високий
паводок, який спричинив підтоплення значної частини території та системну
активізацію бічної ерозії та зсуво-селевих процесів. Це значною мірою ускладнило
життєдіяльність в регіоні, підвищило рівень екологічного ризику експлуатації
енергетичних і транспортних систем, руйнування житлових будинків та різного
типу господарських об’єктів.
Дана подія визначена, як надзвичайна ситуація об’єктового рівня (Пункт 19
розділу ІІ Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 року №658).
Станом на 26 червня було підтоплено 285 населених пунктів та 9984 будинки,:
Івано-Франківська область – 234 нас.пункти, 9157 будинків;
Чернівецька область – 37 та 728;
Львівська область – 12 та 72;
Тернопільська область – 2 та 27.
Зруйновано 150,5 км автодоріг, 83 мости та пошкоджено 750,0 км автодоріг
і 300 мостів.
В
Івано-Франківської
області
найбільшого
ураження
екзогенними
процесами в межах передгірської частини зазнали території Надвірнянського
та Богородчанського районів, у гірській частині - Верховинський та Косівський
райони. Найбільшої шкоди стихія нанесла житловим, лінійним об’єктам, дорогам
та мостам у басейнах рік Білого та Чорного Черемоша, Черемоша, Рибниці, Лючки,
Пістинки, в середній течії річок Прут, Бистриці Солотвинської та Надвірнянської.
Повеневі води спричинили активізацію бічної ерозії, яка, в свою чергу, стала
рушійною силою для чисельних проявів зсувних процесів.
У Закарпатській області активізація зсувів відмічалась в межах Рахівського,
Міжгірського та Перечинського районів. Складна ситуація сталася у с.Лопушне
Міжгірського району, де активізувався один старий зсув та утворились 7 нових,
невеликих за розмірами, зсувів.
Загрозлива активізація проявляється на узбережжях морів, внаслідок
абразійного процесу та техногенного впливу (Одеська, Миколаївська, Запорізька
та Донецька області).
Зсувна активність в 2020 р. відмічалась на узбережжі Чорного моря в м.Одеса
та на ділянці від с.Крижанівка до с.Вапнярка Лиманського району Одеської
області.
Найбільш загрозлива ситуація відмічалась на ділянках у сел.Чорноморка
(м.Одеса), в районі пляжу «Люстдорф», та на 16 станції Великого Фонтану.
У межах Донецької області, де обстежувались зсувні ділянки у північній частині
області на схилах рік і балок басейну р.Сіверський Донець, значних активних
зрушень на ділянках розвитку зсувів не було зафіксовано. Ймовірність активізації
зсувів перебуває в прямій залежності від кількості атмосферних опадів, найбільш
масштабні періоди активізації зсувів припадають на більш обводнені роки. Для
зсувів узбережжя Азовського моря, які через брак фінансування в 2020 році не
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обстежувалися, другим фактором, що викликає їх активізацію, є інтенсивність
абразії, яка, у свою чергу, залежить від гідрологічного режиму моря.
У Луганській області в межах м.Лисичанськ активний розвиток мали зсуви
природно-техногенного походження – 13 активних, 2 – умовно стабільні.
Обстежені зсуви природного походження в Сватівському, Троїцькому та
Марківському районах знаходяться у стадії стабілізації.
Незначна активізація зсувів зафіксована у Харківській (З зсуви), Полтавській
(З зсуви) областях.
Зсувні ділянки, що розташовані в балках міста Дніпро та Кам’янське,
залишаються небезпечними для життєдіяльності людей.
В інших областях, де проводились моніторингові спостереження, активізації
зсувного процесу не виявлено.
Активізація зсувного процесу надалі можлива у місцях інтенсивного
техногенного навантаження на геологічне середовище. Це території надмірного
селітебного навантаження, техногенно підроблені території, в межах яких, за
рахунок послаблення стійкості верхньої зони ґрунтів, підвищується схильність
масивів порід до активізації ЕГП. Це міста Київ, Дніпро, Кам’янське, Одеса,
Чернівці, Полтава. У Закарпатській області активізація можлива на території
Хустського, Тячівського та Рахівського районів, де ураженість зсувами дуже
висока. Збережеться зсувна активність у Львівській області. На узбережжі Чорного
та Азовського морів у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької та Донецької
областей накладення несприятливих метеорологічного та гідрологічного факторів
може викликати руйнування берегів на незахищених абразійно-зсувних та
абразійно-обвально-зсувних ділянках узбережжя.
У Черкаській області найбільш небезпечними залишаються зсуви
в смт Монастирище та Маньківка, селах Русалівка, Березівка, Кислин
Маньківського р-ну, селі Григорівка Канівського р-ну, на схилі р.Рось вище
Корсунь-Шевченківського станкобудівного заводу, в Кіровоградській області – в
м.Олександрія.
Процес карстоутворення на території України, в основному, зосереджений
у межах інженерної діяльності людини, карстопрояви поширені на площі, яка
складає 37,75% території держави, а загальна площа відкладів, що здатні до
карстування, складає 448,16 тис.км2. Закартовано майже 22 тис. карстопроявів,
але в природі їх може бути набагато більше (за різними джерелами близько
30 тисяч).
Сучасні прояви активізації карстового процесу відмічаються в районах
розвитку природно-техногенного карсту, де господарська діяльність людини
(шахти, кар’єри, водозабори, витоки з комунікаційних мереж) безпосередньо
впливає на виникнення та розвиток цього процесу.
У Донецькій області з обстежених 164 карстових воронок активними були
54 (33% активності), площею 0,0527 км2. На ділянках з розвитком техногенноактивізованого типу карсту активні процеси продовжуються досить інтенсивно,
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а саме на полі шахти компанії ТДВ «Сініат» (активізація похованої воронки з
утворенням провалу), на полі колишньої шахти №2, що на схід від сел. Михайлівка
м.Соледар, на території колишніх гіпсових та соляних шахт ім.Урицького,
Новокарфагенського розсолопромислу, «Островського» Нирківського гіпсового
родовища (обстеженням 2020 року було виявлено три нових провали, які
утворилися в період 2014-2019 років, коли спостереження на цій ділянці не
проводилися).
У Львівській області в межах впливу Стебницького родовища (Дрогобицький
район) ситуація залишається складною. Затоплення відробленого простору
рудника №2 високомінералізованими розсолами
приводить до активізації
карстових та просадочних процесівй, утворення нових карстових провалів.
Карстові процеси в межах Стебницького ГХП «Полімінерал», неподалік від міст
Трускавець та Стебник, продовжуються, про що свідчить утворення нового
провалу в березні 2020 року.
Зберігається активність карстового процесу у районі с.Шкло (Яворівський
район) та с.Піски (Пустомитівський район).
В Івано-Франківській області в межах Калуш-Голинського родовища калійних
солей та Домбровського кар’єру спостерігалася активізація карстових процесів та
просадочних явищ.
Активізація карстового процесу надалі можлива в межах підроблених територій
Донецької, Львівської, Закарпатської, Івано-франківської, Чернівецької областей.
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.
Бічна ерозія у 2020 р. стала основним небезпечним проявом, який завдає
найбільших збитків природному середовищу, житловим, господарським та
комунікаційним об’єктам.
В Івано-Франківській області бічна ерозія стала рушійною силою для чисельних
проявів зсувних процесів. Активізація бічної ерозії відмічалась на водотоках у
селах Шепіт, Річка, Розтоки, стр.Левущик (біля с.Микуличин) Косівського району.
У межах Львівської області значна активізація бічної та руслової ерозії
відбувалась на р.Східничанка, між смт Східниця та с.Нов.Кропивник.
У Закарпатській області активізація бічної ерозії в 2020 році відмічена на 20
ділянках у басейнах річок Чорна Тиса та Ріка, в меншій мірі – Тересва. Бічною
ерозією водотоків зруйновані берегоукріплення, розмиті авто- та комунальні
дороги в селах Лопушне, Свобода та Синевирська Поляна Міжгірського району, а
також у смт Ясіня та селах Білин, Кваси і Лазещина Рахівського району.
Сприятливі для сходження селів умови в межах Складчастих Карпат та
Закарпатського прогину сформувалися на 70 % території гірських водозборів.
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Основною причиною активізації селевого процесу є кліматичний фактор.
Інтенсивні дощі, які мали місце навесні та на початку літа 2020 року, зумовили
сходження селевих потоків на території Івано-Франківської та Закарпатської
областей.
В Івано-Франківській області в с.Микуличин
пошкоджено ділянку дороги Львів-Мукачево.

селевим

потоком

було

У межах Закарпатської області сходження 3-х грязекам’яних селевих потоків
у 2020 році відмічене в басейнах річок Ріка і Тересва на території Міжгірського та
Тячівського районів.
Підтоплення є одним з найпоширеніших по площі сучасних процесів. У межах
України розмір підтоплених площ становить 88,82 тис.км2, підтопленими є 4315
населених пунктів. Дані щодо площ підтоплення не надто достовірні, оскільки
упродовж останніх 10-15 років моніторингові спостереження за процесом та
картування площ підтоплення практично не проводяться.
Зважаючи на погодні умови минулого року, в 2021 році на більшості території
країни суттєвого підвищення рівнів ґрунтових вод не очікується. По 79%
спостережних пунктів прогнозуються рівні нижчі за норму, а по 17% - близькими
до середньобагаторічних значень (норми).
Незначне погіршення можливе в паводок на заплавах рік, а також на площах
техногенного підтоплення.
Зважаючи на прогноз рівня грунтових вод, збільшення площ підтоплення на
більшості території України не очікується. Підйом рівня можливий в населених
пунктах, де розвиток підтоплення значною мірою обумовлений техногенним
фактором, у зонах впливу водосховищ та на забудованих прирічкових ділянках.
Моніторингові спостереження за процесом абразії проводились лише у
Запорізькій області, де частково були обстежені абразійно-обвальні ділянки
узбережжя. Відмічено поступове просування узбережжя в бік континенту.
На іншій території країни активізація ЕГП була нижчою або на рівні фонової,
чому сприяли метеорологічні умови.
Динамічність та непередбачуваність екзогенних процесів потребує постійних
моніторингових спостережень за їх розвитком по площі та у часі.
У межах населених пунктів, що знаходяться в зоні розвитку ЕГП, необхідне
виконання комплексу регулярних спостережень за розвитком небезпечних
екзогенних процесів, з метою своєчасного прогнозування можливих наслідків та
небезпеки для населення.
Усунення негативного впливу активізації ЕГП та передбачення їх подальшого
розвитку значною мірою залежать від своєчасного виявлення небезпеки‚ оцінки
та прогнозування ступеню геологічного ризику. Для цього необхідно відновлення
спостережень за ЕГП, технічне переоснащення пунктів спостереження, відповідно
до вимог Положення про державну систему моніторингу довкілля. Існуюча
спостережна мережа розміщена нерівномірно в межах інженерно-геологічних
регіонів, що не дозволяє одержувати достовірні відомості щодо розвитку та
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активізації ЕГП, необхідних для виконання прогнозування цих процесів і явищ,
а недофінансування робіт не дає можливості проведення спостережень на
вже існуючих ділянках, що призводить до неможливості аналізу часових рядів
активізацій ЕГП.
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.
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