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ЧАСТИНА І. ІНДУСТРІАЛЬНА СПАДЩИНА В 

ТЕОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ 
 

 

Запарий В.В. 
ГОУ ВПО «Уральский государственный технический Университет – УПИ 

(г.Екатеринбург) 

 

КУРС «ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПРОПАГАНДЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Прошло уже почти полвека с начала появления движения по 

изучению и сохранению индустриального наследия, и более 30 лет – с 

первой международной встречи, на которой этот вопрос обсуждался. 

Сегодня проблема сохранения индустриального наследия признается во 

всем мире. Описание местонахождения индустриальных объектов 

ЮНЕСКО в Списке объектов Мирового Наследия сыграло решающую 

роль в принятии индустриального наследия на глобальном уровне.  

Это подготовило общественное мнение к тому, что в 90-е гг. 

началась реальная широкомасштабная работа в этом направлении. Именно 

тогда в движение за сохранение индустриального наследия движение 

включилась и Россия. Возглавил это движение Урал, где под руководством 

академика В.В.Алексеева собралась группа инициативных представителей 

обществоведов: историков, архитекторов, инженеров и краеведов, которые 

стали активно работать в этом направлении. 

Проблемы по сохранению индустриального наследия будут решены, 

если нам удастся: привлечь внимание широкой общественности 

проблемам сохранения индустриального наследия; добиться принятия 

соответствующих законов и программ правительства по их сохранению и 

реабилитации; включиться в движение по развитию индустриального 

туризма; широко изучать материалы по индустриальному наследию в 

школе и вузах региона и страны; широко сотрудничать с международными 

организациями, делающими сохранение индустриального наследия 

приоритетной задачей своей деятельности (TICCIH, ICOMOS и др.); 

развивать национальное движение TICCIH. 

Именно эту задачу решает внедрение соответствующих курсов в 

высшие и средние учебные заведения. В этом деле наш вуз является во 

многом первопроходцем в Российской Федерации. Именно на базе 



Уральского государственного технического университета – УПИ в 

г.Екатеринбурге в одном из ведущих промышленных центров страны и 

был введен соответствующий курс.  

Учебная дисциплина «История науки и техники», изучаемая в 

передовых вузах страны и во многих учебных заведениях мира является 

уникальной интегральной дисциплиной, устраняющей противоречия в 

понимании различий между естествознанием и техникой с одной стороны 

и гуманитарным знанием – с другой. История науки и техники 

представляется как форма единой культуры человечества. В этом качестве 

этот курс одинаково важен для гуманитарного, естественнонаучного и 

технического образования. 

Для реализации этой цели в Уральском государственном техническом 

университете – УПИ в г. Екатеринбурге была создана кафедра истории 

науки и техники. При создании кафедры имелись определенные наработки. 

С 1949 по 1951 гг. в УПИ уже существовала кафедра истории техники, 

которую возглавлял директор УПИ А.С.Качко. Однако после его ухода из 

УПИ в начале 1050-х гг. кафедра была упразднена.  

В конце 1990-х гг. на кафедре истории России в течение нескольких 

лет читалась курс «История науки и техники» в качестве гуманитарного 

спецкурса, а на кафедре философии читались курсы по философии науки и 

техники. В 1998 г. на кафедре истории России была создана секция 

истории науки и техники в составе трех преподавателей, а в 1999 г. по 

решению Ученого Совета УГТУ и ректора С.С.Набойченко была создана 

кафедра Истории науки и техники.  

Первоначально читались спецкурсы по истории науки и техники на 3 

– 4 курсах университета. С 2000 г. такой курс начал читаться на первых 

курсах всех факультетов. Кроме этого, кафедра взяла на себя чтение курса 

«Концепции современного естествознания» на ряде факультетов. 

Интегративный курс истории науки и техники состоит из нескольких 

частей: это, во-первых, история науки и техники с древнейших времен до 

современности, где будущие инженеры и менеджеры знакомятся с общими 

закономерностями развития науки и техники на протяжении всей истории 

человечества, во-вторых, философское осмысление роли и места науки и 

техники, ее истории и современного состояния, рассмотрение 

определенных прогностических аспектов; в-третьих, осмысление 

современного состояния той отрасли человеческого знания, которой будет 

заниматься будущий специалист. 

Студенты слушают лекции, пишут рефераты, выступают с этими 

рефератами перед своими коллегами. Рефераты посвящены, важнейшим 

этапам в развитии науки и техники, деятельности выдающихся ученых или 

научных школ, заметным изобретениям, истории предприятий или 

отраслей науки и техники. В завершении курса слушателями сдается зачет.  



Курс способствует, формированию у учащихся идей патриотизма и 

любви к Родине, к своей профессии, своей Школе, ответственности 

инженера как специалиста за свою работу. 

За годы существования кафедры накоплен определенный опыт. 

Составлена и издана методическое пособие с программой курса, издано 

два варианта курса лекций. Сокращенный, подготовленный профессором 

В.В.Запарием и доцентом С.А.Нефедовым
i
, вариант которого имеется на 

сайтах ряда университетов в интернете
ii
, и полный

iii
, написанный 

коллективом кафедры. 

На кафедре Истории науки и техники сложился работоспособный 

коллектив кафедры, куда входят: академик РАН (В.В.Алексеев), два 

профессора, 5 доцентов, старший преподаватель, три ассистента, 3 

аспиранта. Коллективом кафедры ведется большая научная работа. 

Регулярно проводятся всероссийские конференции «Урал 

индустриальный», ставшие заметным явлением в региональной 

исторической науке. Установлено тесное сотрудничество с Институтом 

истории и археологии УрО РАН.  

Решением ректора кафедре истории науки и техники передан Музей 

УГТУ на правах проблемной лаборатории с отдельным финансированием 

и штатом работников. Создан Совет Музея во главе с проректором, 

представителями факультетов и служб, Совета ветеранов.  

В связи с избранием в 2003 г. заведующего кафедрой Национальным 

представителем России в Международном Комитете за Сохранение 

Индустриального Наследия (Т1СС1Н), начинает развиваться направление, 

связанное с сохранением и реабилитацией национального индустриального 

наследия. 

С введением нового кандидатского экзамена по истории и философии 

науки в 2005 г. существенно возрастает роль кафедры как регионального 

координатора при организации приема данного экзамена. Работники 

кафедры во главе с заведующим прошли повышение квалификации на 

ИППК Уральском госуниверситете (УрГУ) и получили сертификаты, 

дающие право принимать новые кандидатские экзамены по истории и 

философии науки. Методическая разработка кафедры (программа) 

включена в пакет методических материалов ИППК УрГУ для подготовки 

преподавателей, имеющих право вести с аспирантами занятия по данному 

курсу и принимать соответствующий экзамен, а кафедра объявлена 

базовой на Урале по всеобщей истории науки и техники. 

Работа в одном из ведущих вузов России – УГТУ – УПИ 

подразумевает широкое использование самых передовых форм и методов 

педагогической работы. Будучи кафедрой, которая работает со всеми 

студентами вуза, за исключением экономистов, мы должны постоянно 

находить новые подходы в организации методики работы со студентами 

всех направлений подготовки в нашем вузе. 



На нашей кафедре читается два основных курса. Это курс «История 

науки и техники» и «Концепции современного естествознания» (КСЕ).  

В связи с тем, что курс КСЕ называют «физикой для гуманитаров», 

мы постарались сделать его доступным для наших студентов. Доцентом 

кафедры истории науки и техники кандидатом технических наук 

В.А.Дорошенко было написано учебное пособие по данному курсу. Это 

было сделано потому, что не хватало учебников для наших студентов, а 

имеющиеся не отражали нашего видения проблем, составляющих 

основное содержание курса.  

То есть на первом этапе было создано пособие на бумажном 

носителе. По этому пути пошли и преподаватели, которые читали курс 

Истории науки и техники. Однако публикация бумажного варианта 

пособий не покрывает потребностей в учебных пособиях для студентов, 

дорого стоит и занимает довольно много места в библиотеках в летний 

период, когда студенты не учатся. Кроме того, у учебного пособия в 

традиционном бумажном варианте есть еще ряд недостатков. Они менее 

мобильны для изменений, чем электронные.  

Важной особенностью мультимедийных пособий является больший, 

как правило, объем и возможность их оснащения иллюстративным рядом. 

В этом случае, возможно активно их использовать переменную 

составляющую. Т.е. можно вносить изменения и бесконечно тиражировать 

материал. Это делает такое пособие доступным для всех желающих 

студентов.  

Очень перспективной может быть работа с тестовыми заданиями для 

самоконтроля и промежуточного контроля, что делает возможным 

общение по электронной почте.  

Следующим этапом работы на нашей кафедре было создание учебно-

методического комплекса по КСЕ. Оно было осуществлено при активной 

поддержке и помощи со стороны службы проректора О.И.Ребрина. В 

создании этого пособия принимала участие начальник отдела И.И.Шолина. 

доцента В.А.Дорошенко подготовил текст курса, записал видиолекции, 

методический и другой материал. Данная работа получила высокую 

оценку общественности, и до сих пор является одной из немногих работ 

такого уровня и направленности в гуманитарной сфере в нашем вузе.  

Авторы, работавшие по составлению курса Истории науки и 

техники, пошли, фактически, иным путем. Они подготовили сначала 

облегченный курс лекций, представленный для работы с заочниками. 

Затем было подготовлено новое учебное пособие, а лишь затем перешли к 

созданию элементов учебно-методического комплекса. 

Сначала был выставлен текст на сайте, который очень быстро 

перекочевал на сайты других вузов и образовательных порталов России и 

Украины. Затем появился вариант, который оживляется анимациями и 

иллюстративным рядом, методическими пособиями, подготовленный 



доцентом к.и.н. С.А.Нефедовым. Это стало возможным потому, что 

подготовленные материалы, прошли апробацию в бумажном варианте. 

Сейчас коллектив кафедры работает над созданием 

полномасштабного учебно-методического комплекса по курсу истории 

науки и техники, который станет доступным для студентов уже в 

следующем учебном году. 

Т.о. опыт, накопленный нашей кафедрой, позволяет сделать 

некоторые выводы. Важно сочетание старых и новых методик 

преподавания. Нельзя ставить вопрос таким образом, что только учебник 

или УМК должен использоваться при преподавании. В современной 

высшей школе важно и то и другое.  

Важным моментом является вопрос авторства мультимедийных 

текстов открытого доступа. Я уже говорил о том, что наши материалы, 

естественно, без нашего на то согласия тиражировались и тиражируются в 

Интернете. Это, несомненно, греет тщеславие авторов, но как тут обстоит 

дело с авторским правом. 

Есть и ряд негативных последствий использования мультимедийных 

средств, как это не покажется странным. У ряда студентов появилось 

потребительское отношение к новым методикам. Они считают, что, если 

есть мультимедийные пособия и там содержатся тексты лекций, то ходить 

на сами лекции – вовсе не обязательно. Их можно распечатать, и потом 

когда-нибудь прочитать. Другое дело, когда это – когда-нибудь. Дальше 

логика поступков следующая. Готовиться к семинарам не надо. Можно 

взять и распечатать с электронных носителей метод разработок тексты, 

откопировать их и зачитывать это все на семинарах.  

Следует, однако, помнить, что для плодотворной работы студентов, 

крайне важен не только процесс общения с машиной или точнее с 

программами, но общение с лектором, со своими коллегами – студентами в 

процессе обучения и освоения учебного материала.  

Еще одну важную функцию теряют студенты, которым все 

«разжевывают» материалы учебно-методического комплекса. Раньше 

студентам надо было добывать информацию самим, работая в библиотеке. 

Сейчас им ее нужно только «заглатывать». Все уже «разжевано». Поэтому 

усвояимость дает более прочные результаты, та информация, которая 

получена самим студентам, а не та, которая взятая в готовом виде. Кроме 

того, утрачивается и интерес, который появляется в процессе поиска в 

библиотеке, и навыки самого поиска, что очень важно для формирования 

творческой личности.  

Именно поэтому мультимедиа не панацея современной педагогики, а 

только одна из методик, нужная, но не единственная. 

Таким образом небольшая кафедра истории науки и техники делает 

большую и нужную работу в одном из крупных вузов России, 



насчитывающих более 45 тыс. студентов и более 6 тыс. преподавателей и 

сотрудников. 
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ІНДУСТРІАЛЬНА СПАДЩИНА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

СПАДЩИНИ ДЕРЖАВИ 

 

Поняття індустріальної спадщини має досить широкий спектр 

трактувань, інтерпретацій, тлумачень ([5], [6] та ін.). Виходячи з них 

можна виділити такі рівні розгляду індустріальної спадщини (ІС): 1)як 

історичні об’єкти та явища – артефакти промисловості (початково 

«індустрія» змістовно означає саме промислове виробництво); 2)як 

артефакти виробництва взагалі, не лише індустрії; 3)як артефакти 

господарства в цілому, включаючи історичні споруди й технології 

промислової, транспортної, будівельної, торгівельної та інших галузей 

насамперед вторинної та третинної сфер економіки [2]; 4)як загалом 

спадщина індустріальної епохи, своєрідна пам’ятка науково-технічному 

прогресу, що в певний період Всесвітньої історії кардинально змінив 

характер і ритм життя світового співтовариства [5]. До ІС в останньому 

розумінні, крім власне об’єктів та явищ господарства, увіходять також 

певні елементи соціально-культурної та духовної сфер, що тісно пов’язані 

з даними об’єктами (наприклад, робітничі селища, включаючи і їхні 

культові заклади, і т. ін.). Така неоднозначність підходів до індустріальної 

спадщини як до феномену сучасного суспільного життя зумовлює певну 

«розмитість» і в методичних та практичних застосуваннях відповідних 

теоретичних положень, насамперед стосовно її збереження та охорони, 

відновлення та використання. У цьому зв’язку актуальним є співставлення 

концептуального апарату індустріальної спадщини з ґрунтовними 

теоретико-методологічними та поняттєво-термінологічними положеннями 

знання про спадщину суспільства та держави взагалі, до яких, треба 

сподіватись, він має гармонійно та органічно повністю увійти.  



В цілому спадщина як суспільне явище глибоко увійшла в науковий 

світ, у практику управління (особливо в туристичній галузі), у 

повсякденний, у тому числі побутовий, обіг. Зумовлено це насамперед 

підвищенням гуманітарної та екологічної складових усіх сфер суспільного 

життя. Суттєвим поштовхом поширенню такої уваги на теренах СНД є 

більш ніж 30-річна дієвість Конвенції про охорону Всесвітньої культурної 

та природної спадщини, до якої приєдналась абсолютна більшість країн 

світу. Але ж, на наш погляд, жодна з наявних на цей час наукових та 

законодавчо-інструктивних дефініцій спадщини остаточно не вичерпує 

всієї багатогранності розглядуваного поняття та, що найважливіше, 

неповно розкриває його відміну від таких схожих категорій, як 

«надбання», «спадок» та «пам'ятки». Проаналізувавши досягнуту на цей 

час поняттєво-термінологічну базу спадщини, враховуючи етимологічні 

особливості та сучасні тенденції логіки загального розуміння 

вищезазначених понять, ми спромоглися надати власне визначення.  

Спадщина людської спільноти (суспільства, держави, народу) – це 

сукупність об'єктів та явищ, що яскраво демонструють або певним чином 

відбивають її історію, культуру (у т.ч. менталітет) та природу, зберігаючи і 

поповнюючи пам'ять про все важливе у минулому й теперішньому для її 

життя в майбутньому [4]. Найважливішими характеристиками спадщини, 

на нашу думку, є ідентичність, типовість, унікальність, рідкість, 

своєрідність, автентичність, естетичність, інформативність. Щоб відділити 

спадщину від спадку, надбання та пам'яток, розглянемо їх з позицій шляхів 

потрапляння у власність, користування та розпорядження до їхнього 

суб'єкту. 

Надбання – все те, що суб'єкт (людина, група людей, народ, 

суспільство, держава) має у своїй власності (розпорядженні і користуванні) 

незалежно від джерел надходження. Спадок – все те, що суб'єкт отримав у 

власне розпорядження та користування від попередніх поколінь. 

Спадщина – все те, що суб'єкт отримав для власного розпорядження й 

користування від попередніх поколінь та має неодмінно зберегти і 

передати наступним поколінням, можливо, у примноженому та 

збагаченому вигляді (але без втрати основи). Пам'ятки – частина 

спадщини, що містить важливу інформацію та через свідоцтво та (або) 

нагадування спонукає суб'єкта постійно зберігати її для наступних 

поколінь у первісному вигляді [4]. 

Таким чином, у підсумку маємо ієрархічну систему, принципову 

схему якої зображено на рис. 1. Незважаючи на те, що спадщина в цій 

системі займає проміжне місце, саме її можна трактувати як центральну 

ланку даної системи, що єдина серед інших володіє життєдайною силою, є 

важливим джерелом живлення (а відтак – і подальшого розвитку) свого 

суб'єкту. Не випадково спадщину часто порівнюють з такими важливими 

категоріями, як генофонд та ґрунт [3]. 



За умови, що суб'єктом спадщини виступає держава, вищевикладене 

визначає стратегічну важливість збереження спадщини як чинника її 

національної безпеки. Тому можна говорити про національну спадщину 

держави, до якої слід віднести всі об'єкти та явища культури і природи, що 

сформувались та (або) збереглись усіма людськими спільнотами, які 

проживали на її території протягом історії, і є важливими для подальшого 

їх життя і стійкого розвитку держави [4]. 

Очевидно, що спадщина має символічне, естетичне, 

житєзабезпечуюче та утилітарно-господарське значення, яке в сучасних 

умовах в житті суспільства важко переоцінити. Спадщина виступає в 

якості символу держави та її титульної нації, важливого атрибуту 

ідентифікації державотворчого етносу, символічні образні зображення 

яких може бути віднесено до тих чи інших геральдичних знаків. Естетична 

цінність їх має значення з точки зору впливу на формування позитивного 

психоемоційного стану при спогляданні об'єктів у різних ракурсах 

значною кількістю людей. Життєзабезпечуюче значення спадщини полягає 

у наявності в ній певної «живильної сили» формування й розвитку 

територіальних людських спільнот. З цього випливає її важливе 

утилітарно-господарське значення, тобто можливість оптимального 

використання в наукових, рекреаційних, освітньо-виховних та інших цілях 

за умови непошкодження й надійного збереження.  

 

 
 

Рис. 1. Принципова схема місця спадщини та пам'яток в системах спадку і 

надбання 
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До одного першочергових завдань ГСС, і зокрема – географії 

спадщини України, слід віднести систематизацію національної спадщини, 

що зумовлено значним різноманіттям її складових, виділених за різними 

ознаками. До спадщини, виходячи з виведеної вище дефініції, можна 

віднести, наприклад, і архітектурний витвір, й ключову в розвитку 

суспільства виробничу технологію, і рідкісний вид комах, і наукову школу, 

й народну пісню, й унікальне геологічне відслонення, і старовинну карту 

або ікону, й рідкісний мінерал і т.ін. У цьому зв’язку, на наш погляд, 

проведення ґрунтовної систематизації спадщини повинно дозволити чітко 

окреслити предметне поле її наукового розгляду з подальшим практичним 

застосуванням. 

З погляду на вищевикладене ми зробили спробу виділити певну 

кількість першочергових ознак та груп національної спадщини будь-якої 

держави за кожною з них. Усі ознаки даної систематизації (причому усіх її 

різновидів – класифікації, таксономії, типології та групування) ми 

поділяємо на два блоки: по-перше, ознаки постійності, або такі, групи 

спадщини за якими залишаються незмінними при будь-яких умовах, по-

друге, ознаки мінливості, склад виділених за якими різновидів спадщини 

змінюється з часом зі зміною характеру суспільного життя. Результати 

систематизації представлено в нижченаведеній таблиці, де ми спромоглися 

окремо виділити ті різновиди спадщини за відповідною ознакою, для яких 

ІС в останньому (найширшому) з розглянутих трактувань є найбільш 

прийнятною.  

В цілому з аналізу таблиці можна вивести, що індустріальна 

спадщина держави – це частина (складова) її національної культурної та 

(або) культурно-природної спадщини, що включає об’єкти та явища 

виробничо-технологічного походження та значення. Окремо слід 

зупинитися на культурно-природній складовій ІС, до якої, на наш погляд, 

слід віднести об’єкти (головним чином – природно-антропогенні 

ландшафти), що утворилися під впливом спільної дії природних та 

виробничих процесів, наприклад, водосховища Дніпра, терикони Донбасу, 

провалля Кривбасу та ін. Такі утворення, з нашої точки зору, можна 

назвати природно-індустріальною спадщиною. 

Також варто наголосити на ієрархічність системи як національної 

спадщини в цілому, так і її індустріальної складової зокрема, яка 

проявляється у територіальному та змістовному аспектах. Останній 

передбачає насамперед різний рівень значення для розвитку суспільства. 

Територіальний аспект ієрархічності спадщини віддзеркалює її 

територіальну структуру, що являє собою географічне сполучення та 

співпідпорядкування її форм, тобто осередків, пунктів, центрів, вузлів, 

підрайонів, районів, зон спадщини і т. ін. Тут очевидним є певне подвійне 

віднесення тих самих об’єктів як до індустріальної, так і до інших видів 

спадщини, виділених за походженням та провідним видом цінності. 



Наприклад, будівля церкви сама по собі може бути віднесена до культово-

релігійної або історико-архітектурної спадщини; якщо ж вона створена у 

робітничому селищі під час його розбудови, а селище у свою чергу 

виникло завдяки створенню близрозташованого промислового 

підприємства, то увесь даний територіальний комплекс, у тому числі й 

культову споруду, варто віднести і до індустріальної спадщини. 

 

Схема систематизації національної спадщини держави та місця в ній 

індустріальної спадщини 
№ Ознака систематизації Складові (групи складових) спадщини* 

1 2 3 

А. Ознаки постійності 

1 

Відношення до 

матеріального 

субстрату 

матеріальна 
рухома 

нерухома 

духовна 

2 
Форма територіальної 

локалізації 

з мінливою географічною прив’язкою 

точкова 

лінійна 

площева 

3 Походження (генезис) 

природна 

геологічна 

гідрологічна 

біологічна 

ландшафтна 

культурна 

історична й археологічна 

архітектурна 

етнографічна  

літературна 

культово-релігійна 

художня 

наукова 

педагогічна 

технологічна 

політична 

ідеологічна 

комплексна 

культурно-природна 

4 

Природність 

середовища 

розташування 

розташована у своєму історичному середовищі (in 

situ) 

розташована поза межами місця 

свого виникнення та розвитку 

колекційно 

окремо 

5 
Відношення до 

суб’єкту 

національна 

окремих народів та етнічних груп 

окремих соціальних груп 

окремих регіональних груп 

6 Історична ознака окремих історичних епох, періодів, часових зрізів 

Б. Ознаки «мінливості» 

1 Провідна суспільна рекреаційна екскурсійна 



функція оздоровча 

лікувальна 

екологічна 

освітня 

пізнавальна 

виховна 

пізнавально-

виховна 

господарсько-утилітарна 

науково-інформаційна 

культово-релігійна 

1 2 3 

2 Значення 

всесвітнього 

міжнародного (міждержавного) 

загальнодержавного 

регіонального 

місцевого 

3 

Пріоритетна цінність 

(провідний характер 

значення) 

природна 

геологічна 

гідрологічна 

біологічна 

ландшафтна 

культурна 

історична й археологічна 

архітектурна 

етнографічна  

літературна 

культово-релігійна 

художня 

наукова 

педагогічна 

технологічна 

політична 

ідеологічна 

комплексна 

комплексна культурно-природна 

4 
Рівень виявлення, 

збереження та охорони 

невиявлена 

виявлена 

збережена 

під міжнародною охороною 

(Всесвітня спадщина 

ЮНЕСКО) 

під державною охороною 

представлена до державної 

охорони 

неохоронювана 

втрачена 

відновлювана 

(відроджувана) 

невідроджувана 

5 

Стійкість до 

пошкоджень від 

зовнішнього впливу 

стійка 

відносно стійка 

вразлива 



Визнання (сприйманість) у 

якості спадщини 
загальновизнана та сприймана по всій державі та в 

інших країнах 
 

загальновизнана та сприймана по всій державі  
 

спірна 
 

 

6 
широкою 

громадськістю 

7 офіційною наукою 

8 державною владою 

* курсивом виділено сукупність різновидів спадщини, що передбачають значну 

варіативність у їх виділенні за даною ознакою, жирним шрифтом – різновиди 

спадщини, до яких найбільш прийнятним є віднесення індустріальної спадщини у 

найширшому її розумінні  

 

В цілому індустріальна спадщина як важливий суспільний феномен 

потребує окремої систематизації за «горизонтальними» та 

«вертикальними», за «сталими«» та «мінливими» ознаками, насамперед з 

метою забезпечення чіткості практичних дій щодо її відновлення, 

збереження та використання. Але у будь-якому разі її не можна розглядати 

окремо від загального комплексу спадщини держави. Індустріальна 

спадщина – невід’ємна складова її національної спадщини. 
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ЛАНДШАФТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

НАСЛЕДИЯ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

 

В настоящее время во всем мире ширится движение за сохранение 

индустриального наследия разных эпох. В России есть достаточно 

осознанное понимание значимости памятников древности, средних веков и 

Нового времени, вплоть до революции 1917 года. Всё дореволюционное 

принято считать «историческим» и относить к сохраняемому наследию. 

Проблема, которая стала актуальной до остроты касается того, что 

воспринимается как «современность» и воспринимается как подлежащая 

сносу рухлядь. Речь идёт об индустриальной архитектуре (и технике) 

советского периода. Объекты  советской индустриальной архитектуры, 

построенные с конца 1920-х по конец 1970-х гг. на наших глазах 

становятся «реликтовыми» и требуют, в первую очередь, 

профессиональной оценки, а затем - либо выборочной музеефикации и 

мемориализации, либо - функциональной модернизации и реставрации. 

Индустриальные центры, каким является Нижний Новгород (в советский 

период г. Горький), обладают уникальными архитектурными комплексами 

и заводскими ландшафтами, отражающими дух промышленного 

пролетарского города, и являются частью коллективной социально-

исторической памяти городского сообщества.  

Объекты промышленной архитектуры Нижнего Новгорода и области 

редко относят к числу достопримечательностей. А между тем с конца XIX 

столетия и до настоящего времени образ нижегородского региона связан 

прежде всего с промышленным производством и новаторским 

инженерными решениями. Здесь создавались уникальные образцы техники 

(достаточно вспомнить первые в истории теплоходы и нефтеналивные 

баржи, «Победы» и «Волги», суда на подводных крыльях и экранопланы, 

атомные реакторы и радиолокаторы), сам облик Нижнего Новгорода 

немыслим без фабричных труб, цехов, заводских территорий. Нередко 

современные предприятия работают в зданиях постройки конца XIX – 

начала XX веков, которые зачастую имеют замечательную архитектуру и 

восхищают качеством строительства.  



        
Рис. 1-2. Павильоны Всероссийской художественно-промышленной 

выставки 1896 года в Нижнем Новгороде.  

 

Среди старейших промышленных построек области – Баташевские 

рудники и кузницы в Выксе, судостроительные заводы в Сормове, 

Башкировские мельницы в Нижнем Новгороде. Особую роль в 

индустриальном развитии края сыграла Всероссийская художественно-

промышленная выставка 1896 года, когда в Нижнем построили 

фуникулеры и городскую электростанцию, открыли трамвайное движение 

(впервые в центральной России), а выставочные павильоны конструкции 

инженера В.Г. Шухова не только стали изюминкой выставки, но и 

послужили прототипами многих промышленных сооружений по всей 

стране. Символом социалистической индустриализации стал Горьковский 

автозавод – крупнейшее производство своего времени.  

 



Рис. 3 Современное состояние исторических цехов Выксунского 

металлургического завода (инженер В.Г. Шухов). 

 

В нижегородской промышленной архитектуре ярко отразился сам 

дух XX века – времени технической революции и промышленного взрыва, 

капиталистической эксплуатации и социального утопизма. Именно 

поэтому нижегородская индустриальная архитектура, на наш взгляд, 

представляет особый интерес для российского и мирового культурного 

сообщества.  

В трудах современных российских (М. Штиглиц, А. Яковлева и др.) 

и западно-европейских теоретиков (З. Гидиона, Ю. Едике и др.), 

неоднократно подчеркивалась важнейшая стилеобразующая роль 

индустриальных объектов  в градостроительстве рубежа 19-20 столетий, 

взаимовлияние изменений, происходивших в промышленности и 

технологии, с одной стороны, и общества в целом, с другой стороны. Речь 

идет не только о производственных зданиях и сооружениях. Круг 

предметов их исследования предполагает широкий охват разных аспектов 

проявления индустриальной культуры во всех областях жизни общества – 

архитектуре общественных зданий, жилых кварталов, городских и 

пригородных рекреационных пространств. Социальный аспект расселения 

рабочих стал объектом многочисленных исследований. «Это также 

история развития средств  производства в конкретную эпоху, история 

условий труда рабочих, средств к существованию их семей, жилья и 

социальных отношений внутри агломерации или региона. Это также 

история множества других аспектов повседневной жизни, которые в 

совокупности формируют историю нации так же, как литература, музыка 

или живопись». 

Промышленное строительство создало особый архитектурный стиль. 

В России он сформировался к середине 19 столетия, когда будущее страны 

виделось в инженерном и хозяйственном освоении ее территории. Второй 

взлет промышленной архитектуры пришелся на индустриализацию 30-х 

годов, когда пафос социальных преобразований тесно связывался с ростом 

производства и развитием технологии. Промышленная архитектура 

явилась своего рода полигоном, где разрабатывались конструкции с 

использованием металлических и железобетонных каркасов и оболочек, 

внедрялись новые материалы и реализовывались пионерские 

градостроительные решения. Более того, промышленная архитектура стала 

оказывать влияние на архитектуру гражданскую – такие сооружения как 

банки, универмаги, музеи приобрели черты промышленного зодчества. 

Этому способствовало распространенное представление о ведущей роли 

технического прогресса в создании общества будущего.  

В России в годы первых пятилеток строились новые заводы – 

гиганты, при которых вырастали новые социалистические города. 



Советские архитекторы разрабатывали весьма своеобразные 

перспективные схемы планировки городов, стремясь создать условия 

жизни, которая бы соответствовала социалистическим идеалам. Среди 

разнообразных градостроительных работ, проводившихся в стране в 

огромных масштабах, необходимо выделить два главных направления: во-

первых, создание новых городов в связи со строительством крупных 

предприятий социалистической индустрии; во-вторых, реконструкцию 

исторически сложившихся крупных городов. Формировавшиеся в тот 

период принципы советского градостроительства на нижегородской земле 

отразились в реализации следующих проектов:  

 соцгород при автогиганте ГАЗ в Нижнем Новгороде, 1929г.; 

 город Правдинск при первенце первой пятилетки, целлюлозно-

бумажном комбинате им. Ф.Э.Дзержинского, 1930-е гг.; 

 город Дзержинск с предприятиями химической промышленности, 

1929-30гг, 

 город Заволжье, возникший в связи со строительством Горьковской 

ГЭС, 1947г.  

Если продолжать речь о Нижегородском регионе, то он сохранил 

следы нескольких эпох деловой культуры: ремесленников и купцов 17-18 

вв., первых промышленников 19 в., объекты промышленной архитектуры 

начала 20 века. На очереди осмысления стоит пласт промышленной 

архитектуры середины, второй половины 20 века, пласт, который пока что 

находится «в строю», предприятия, которых хотя и работают, но требуют 

перевода «на пенсию». Ключевые индустриальные объекты (цеха и 

оборудование ГАЗа, Красного Сормова, завода фрейзерных станков, 

электрических подстанций в Сормове, Молитовке, на ул. Черниговской, 

хлебозаводов, холодильников, мясокомбинатов, фабрик-кухонь, 

сормовской кондитерской фабрики и др. предприятий) необходимо 

преобразовывать в музейные объекты, используя известные методы 

реновации и модернизации самих территорий  промышленных объектов, 

их ландшафтов. Чуть более детально о тех объектах, которые будучи 

знаковыми для промышленных ландшафтов собственного региона, легко 

могут стать основой структурного каркаса при создании системы 

сохранения  промышленного наследия страны советов - системы 

культурных ландшафтов - природно-культурных территориальных 

комплексов, сформировавшихся, в первую очередь,  в результате 

социокультурной и хозяйственной деятельности человека в природном 

окружении,, способных наилучшим образом и с наибольшей 

репрезентативностью представить культурное разнообразие 

промышленных регионов целой эпохи - эпохи  индустриального  взлета 

созидателей нового социалистического мироустройства: 

НиГРЭС: Станция строилась по плану ГОЭЛРО с 1922 года. В 1925 

году состоялся пуск НиГРЭС. В 1933 году после завершения строительства 



станция мощностью 200 тыс. кВт стала крупнейшей в стране, работающей 

на торфе. С пуском НиГРЭС на многих предприятиях Н.Новгорода 

началось энергетическое перевооружение, и к концу 1927 года вся 

промышленность центра губернии питалась от сети НиГРЭС. Было 

создано энергетическое «малое кольцо»: Балахна – Н.Новгород – 

Растяпино (Дзержинск) и построены вслед за Молитовской подстанцией 

Сормовская и Растяпинская.  

Архитектура станции, типичная для всех построек ГОЭЛРО 1920-х 

годов, имеет оттенок ретроспективизма, что отражено в арочных проемах, 

медальонах, высоких сдвоенных окнах и пилястрах.  

В 1927 году В.Г. Шухов спроектировал две пары пяти- и 

трехсекционных опор на берегах Оки для высоковольтной линии 

электропередачи НиГРЭС. Их высота 128 и 69,5 метров соответственно. 

Такой принцип блокирования отдельных гиперболоидов инженер 

применил при строительстве знаменитой Шаболовской башни в Москве. 

 

 
Рис. 4 Опора ЛЭП НиГРЭС на берегу р. Оки под г. Дзержинском 

(инженер В.Г. Шухов). 

Балахнинский бумажный комбинат: Проектирование комбината 

началось в 1925 году, к октябрю 1928 были построены деревообделочная 

мастерская, зал буммашин, паросиловая, механическая мастерские, 

бумажный зал, целлюлозный завод, фабрика оберточной бумаги. Все это 

были капитальные постройки из кирпича и железобетона. Балахнинский 

бумажный комбинат являлся крупнейшим в стране. 

Архитектура комбината носит явные черты конструктивизма. 

Архитектор умело работал с контрастом масштабов – сочетанием больших 

и маленьких окон, гладких широких плоскостей стен и узких пилонов.  

Балахнинская картонная фабрика: Строительство велось с 1925 по 

1928 год. Архитектура фабрики носит отчетливо конструктивистский 



характер. Основное назначение башни – размещение на ней 

водопроводного бака, однако архитектор сделал ее стержнем 

величественной композиции – башня и сейчас доминирует в большом 

радиусе окружающего ландшафта. Обнажение и эстетизация 

железобетонной конструкции придает сооружению экспрессию и 

монументальность.  

Борский стекольный завод: Весной 1930 года на Моховых горах 

начато строительство завода, к концу года закончена кладка корпусов 

керамического цеха, склада и пожарного депо. Чуть позже был построен 

корпус цеха триплекса, галерея от которого вела к машинно-ванному цеху. 

Все эти корпуса составили основу завода и функционируют по сей день.  

Городецкая строчевышивальная фабрика: В 1928 году 

полукустарные и кустарные предприятия Городца объединились в 

промкредитное общество. В 1930 году предприятие получило название 

«Красный швейник». С 1 сентября 1960 года объединенные артели стали 

именоваться строчевышивальной фабрикой и получили новое здание. 

Архитектура здания фабрики типично для такого рода построек образца 

1960-70-х годов.  

Горьковская ГЭС: В 1948 году на Волге в районе г. Городца началось 

возведение гидроэлектростанции, в 1955 году с пуском двух турбин 

электростанция вступила в строй.  

Архитектура машинного зала лаконична, единственным украшением 

являются карнизы и архивольты. Ритм циркульных окон повторяет ритм 

сливных проемов плотины. Монументальная архитектура башен шлюзов 

дополнена богатой пластикой рельефов и скульптурой. Грандиозные арки 

автомобильного моста над шлюзовыми каналами (к сожалению, 

утраченные при ремонте 1990-х годов) создавали впечатление 

циклопического сооружения.  

Заволжский моторный завод (ЗМЗ): В 1956 году началось 

строительство Заволжского моторного завода. К 1958 году уже четко 

вырисовывались здания главного корпуса и котельного цеха. В 

архитектурном плане завод совершенно типичен для своего времени: 

одноэтажные кирпичные корпуса с широкими окнами по стенам и 

продольными фонарями на крышах.  

Гораздо интереснее центральная площадь Заволжья,  которая хотя и 

не относится непосредственно к промышленной архитектуре, является 

одним из важных элементов крупного градостроительного комплекса, 

включающего и гидроэлектростанцию, и завод, и город.  

Проблема в том, что «старые» цеха и комплексы оценивают только в 

качестве «основных фондов», рассуждают об их балансовой стоимости 

исключительно в свете возможности/невозможности их промышленной 

эксплуатации. В случае невозможности принимается решение о сносе или 

радикальной реконструкции или о перепродаже, которая в итоге также 



приводит к разрушению объекта. А вот балансовую музейную, 

мемориальную ценность таких зданий оценивать не умеют.  

Тем не менее, в последние годы на государственную охрану, как 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

регионального значения, поставлены отдельные элементы этих городов, 

многие промышленные объекты. Сегодня нижегородскими архитекторами 

и искусствоведами предлагаются идеи по использованию их в сфере 

культуры и туризма, т. к. спроектированные и воплощенные в жизнь по 

единому архитектурному замыслу и сохранившиеся до настоящего 

времени практически без изменений, элементы городов и промышленных 

комплексов по праву можно отнести к выдающимся памятникам 

архитектуры и градостроительства периода социалистического реализма в 

Нижегородской области.  

Заметим, что практика культурного и туристического использования 

недействующих промышленных сооружений распространена в Западной 

Европе. В качестве примеров можно привести Emscher Park в земле 

Северный Рейн – Вестфалия (Германия) – музейно-парковый комплекс на 

месте крупнейшего горнодобывающего и металлургического района; или 

туристический маршрут по промышленному Манчестеру 

(Великобритания). Работы по вовлечению объектов индустриальной 

архитектуры в сферу культуры и туризма ведутся и в нашей стране: в 

Санкт-Петербурге, в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.  

Для адекватной оценки и определения оптимальных способов их 

сохранения на Западе разработана методика, которая базируется на 

цивилизационно-технологической теории, получившей широкое 

распространение  в 1950-1960 г.г. В основе методики лежит проведение 

исследований о развитии человеческого общества преимущественно по 

вещественным источникам. Натурные полевые исследования 

материальных остатков – ландшафтов, комплексов, единичных зданий и 

сооружений, оборудования и предметов труда – становятся дополнением к 

изучению архивных, рукописных и печатных источников. Такие изыскания 

вместе с воспоминаниями современников призваны формировать  

наиболее достоверную картину индустриального прошлого данной 

местности. 

В мире уже накоплен определенный  позитивный опыт современного 

использования старых производственных зданий для новых функций, 

сохранения памяти об истории промышленного зодчества, воссоздания и 

реконструкции зданий и сооружений, индустриальная и культурная жизнь 

которых может продолжаться и в наши дни. Смена функционального 

профиля, обновление технологий, приватизация – все эти изменения 

неизбежны и представляют особую угрозу для исторических зданий и 

территорий. Особая сложность ситуации заключается в том, что если 

храмы, особняки или усадебные комплексы при желании и при 



соответствующих условиях могут быть воссозданы (хотя это и не лучший 

способ их сохранения), то исчезнувший станок или завод будут утрачены 

навсегда. Технологическая традиция и промышленная инженерная 

традиция прерываются, так как архитектура индустриальной эпохи не 

сможет возродиться.  

Требуется, на наш взгляд, системное видение промышленных 

объектов и территорий, в ближайшей перспективе  предназначенных для 

музеефикации или мемориализации. Этот проект должен разрабатываться 

как один их ключевых элементов стратегии развития мегаполиса Нижнего 

Новгорода. В противном случае стремление «развиваться» уничтожит 

историю города, связанную с названием «Горький». 
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ІНДУСТРІАЛЬНА СПАДЩИНА: СВІТОВИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ВИМІР 

 

Зараз у світі налічується близько 850 об’єктів Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО. Левова їх частка знаходиться в Євразії – 67% (537 об’єктів). На 

Африканському материку розміщений 101 об’єкт Всесвітнього надбання 

(12,6%), у Північній Америці – 84 (10,5%), у Південній Америці – 60 

(7,5%). 20 об’єктів (2,5%) виділено в Австралії, яка є єдиним регіоном, де 

домінують природні об’єкти (у перших 5 регіонах – явне домінування 

культурно-історичних об’єктів). Розміщення РТР у межах ойкумени, як і 

більшості природних і суспільно-політичних реалій, носить нерівномірний 

характер.  

Специфічною складовою культурно-історичних об’єктів є об’єкти 

індустріальної спадщини, кількість яких у світі поки що незначна. До 

таких об’єктів відносяться унікальні виробництва, механізми або 



устаткування, цінні в архітектурно-історичному відношенні промислові 

споруди, транспортна інфраструктура. У таблиці 1 наведені об’єкти 

світової індустріальної спадщини, що отримали свій статус у період із 

1978 р. по 2006 р., які розміщені у 16 країнах Європи, Азії та Південної 

Америки. 

 

Таблиця 1. Розміщення і структура об’єктів світової індустріальної 

спадщини 

Частини 

світу, 

материки 

Загальна 

кількість 

об’єктів 

Види об’єктів світової індустріальної спадщини 

індустр 

іальні 

ландшафт

и 

індустрі 

альні 

поселення 

(міста, 

селища) 

шахти та 

копальні 

транспорт

на 

інфрастру

ктура 

виробничі 

будівлі 

устаткува

ння та 

механізми 

Європа 25 4 5 4 4 6 2 

Азія     2   

Південна 

Америка 

4  2  1 1  

Разом 29 4 7 4 7 7 2 

 

У XVIII ст. у Британії відбулась промислова революція, інтерес до 

якої збільшується протягом останніх 50 років і перш за все мова йде про 

численні старі виробничі будівлі та застарілі механізми того часу. Той 

факт, що перші фабричні та складські приміщення були досить 

своєрідними, наштовхнув на думку зберегти ці споруди, відреставрувати 

та показувати туристам. В інших європейських країнах, США та Австралії 

теж усвідомили потенційну цінність цих об’єктів. У штаті Масачусетс 

місто Лоуелл, де у первинному вигляді збереглось багато старих цехів, 

отримав із федерального бюджету значну суму, яка пішла на їх 

реставрацію і створення парку «Урбаністична спадщина». З тих пір, як 

заводські приміщення перетворились у музеї, офіси та крамниці, 

комерційний успіх проекту став очевидним, і не останню роль у цьому 

відіграла оригінальність самої ідеї. Аналогічні об’єкти з’явились і у 

британському Айенбриджі, колисці промислової революції, яка почалась 

тут у 1709 р. Місто, занесене до списку ЮНЕСКО, має 7 унікальних 

об’єктів (загальна територія парку – 6 кв. миль), завдяки яким отримує від 

туристів значні прибутки. Розмаїття пам’яток індустріального минулого 

вельми значне. Центри гірничої промисловості (Південний Уельс), де 

багато вироблених вугільних і сланцевих шахт, і Корнуолл, де видобували 

мідну руду, тепер приймають туристів так само, як і колишні доки та 

заводи. Закинуті ткацькі фабрики на півночі Англії, які занепали після 

Другої світової війни, коли із розвинутих країн до Британії почав 

надходити дешевий текстиль, отримали друге життя в якості музеїв. Музеї 

просто неба, створені на основі індустріальної археології та промислової 



спадщини, утворюють цілісні комплекси. Завдяки їм депресивні міста 

перетворюють у процвітаючі туристські центри. Серед успішних проектів 

– музей просто неба у м. Біміш (північ Англії), музей «Блек кантрі» на 

околицях м. Дадлі (Центральна Англія). Важко переоцінити значення 

Музею гірничовидобувної промисловості «Великий кар’єр» у Бленейвоні 

(Південний Уельс) і музею «Сланцеві печери» у Північному Уельсі, які 

мають чималий внесок в економіку регіону і допомагають подолати 

залежність від родовищ корисних копалин. Приклад Британії почали 

наслідувати інші країни, які усвідомили значну роль індустріальних 

об’єктів у розвитку туризму (табл. 2).  

 

Таблиця 2. Об’єкти світової індустріальної спадщини 

Країна Об’єкт 
Рік входження до 

списку ЮНЕСКО 

Австрія Залізниця Земмеринг 1998 

Бельгія Чотири суднопідйомники на каналі Дю-Сантр 

(Ля-Лув’єр та Ле-Рейкс, провінція Ено) 

1998 

Музейний комплекс видавництва та типографії 

Плантен-Моретюс (Антверпен) 

2005 

Болівія Гірничозаводське місто Потосі 1987 

Велика 

Британія та 

Північна 

Ірландія 

Гірничопромисловий ландшафт Бленавон 2000 

Фабрики в долині річки Дервент 2001 

Фабричне селище Нью-Ланарк 2001 

Фабричне селище Солтейр 2001 

Гірничопромисловий ландшафт Корнуолла та 

Західного Девонширу 

2006 

Німеччина Старовинні рудники Раммельсберг та історичне 

місто Гослар 

1992 

Залізоробний завод у місті Фьольклінген 1994 

Стара вугільна шахта Цольферайн у місті Ессен 2001 

Індія Гірські залізниці Індії 1999, 2005 

Вокзал Чхатрапаті-Шиваджі, колишній 

Вікторія-Термінус (місто Мумбай) 

2004 

Іспанія Район давнього золотовидобутку Лас-Медулас 1997 

Біскайський міст-транспортер (околиці міста 

Більбао) 

2006 

Італія Фабричне селище Креспі д’Адда 1995 

Колумбія Порт, укріплення та пам’ятки міста Картахена 1984 

Нідерланди Вітряні млини у районі Кіндердейк-Елсхаут 1997 

Парова насосна станція Вауда 1998 

Норвегія Гірничопромислове місто Рьорус 1980 

Польща Соляна шахта у Величці 1978 

Фінляндія Деревопереробна фабрика у Верлі 1996 

Франція Королівський соляний завод в Арк-е-Сенан 1982 

Чилі Виробництва селітри Хамберстон і Санта- 2005 



Лаура 

Шахтарське місто Сьюелл 2006 

Швеція Залізоробний завод Енгельсберг 1993 

Військово-морський порт Карлскруна 1998 

Гірничопромисловий район Велика Мідна гора, 

місто Фалун 

2001 

Радіостанція Варберг 2004 

 

Країни, що мають тисячолітню історію (США, Австралія, Канада), 

ревно оберігають свої раритети як місцевого, так і європейського 

походження. Екскурсії по колишнім шахтам популярні серед туристів, що 

пояснюється не тільки зацікавленістю історією, але й тим, що кожний 

може випробувати себе в якості шахтаря (один з авторів цих рядків теж 

організовував екскурсії у шахти Донбасу – ім. Горького та ін., апатитово-

нефелінові копальні Кольського півострова – рудник Расвумчорр). 

Колишня золота копальня Боді (Каліфорнія, США) перетворилась у 

Державний історичний парк «Боді», що охороняється законом. Численні 

туристи з’їжджаються і у Тіп-Топ (Арізона, США), де колись видобували 

срібло, і Мейстаун (Нова Зеландія), колишній центр золотовидобутку. В 

Австралії можна зайнятися промивкою золотоносного піску, а закинуте 

місто Колманскоп (Намібія) пропонує туристам не тільки відвідати 

колишні алмазні копальні, але й помилуватися місячними краєвидами. 

Раритетні засоби пересування також не залишають туристів 

байдужими. У багатьох країнах транспортні музеї мають великий успіх. 

Нижче наводиться перелік ряду з них (номінація «музеї-кораблі»), десятки 

яких відвідав і один із авторів цих рядків. На жаль, в Україні, яка має 

статус морської держави, зараз відсутній бодай будь-який приклад 

подібних музеїв. 

1. Росія – Санкт-Петербург – крейсер «Аврора», криголам «Красін», 

підводний човен «Д-2» («Народоволец»), підводний човен «С-189». 

2. Росія – Калінінград – науково-дослідне судно «Вітязь». 

3. Росія – Іркутськ – криголам «Ангара». 

4. Росія – Красноярськ – пароплав «Святитель Ніколай». 

5. Росія – Владивосток – сторожовий корабель «Красний вимпел», 

підводний човен «С-56». 

6. Росія – Архангельськ – шхуна «Запад». 

7. Росія – Сєвєроморськ – підводний човен «К-21». 

8. Україна – Запоріжжя (о. Хортиця) – бригантина часів першої 

російсько-турецької війни 1735–1739 рр. (Музей судноплавства 

національного заповідника «Хортиця»). 

9. Україна – Київ – монітор «Железняков» (Рибальський півострів). 

10. Україна – Тернопіль – катер «Герой Танцоров». 



11. Норвегія – Осло – дослідницьке судно «Фрам», пліт «Кон-Тіки», 

кораблі «Гокстад», «Одеберг». 

12. Швеція – Стокгольм – військовий корабель «Ваза», теплохід-

криголам «Святий Ерік». 

13. Велика Британія – Бристоль – пароплав «SS Грейт Бритн», буксир 

«Мейфлауер». 

14. Велика Британія – Данді – дослідницьке судно «Дискавері». 

15. Велика Британія – Лондон – крейсер «Белфаст», вітрильник «Катті 

Сарк». 

16. Велика Британія – Портсмут – флагманський корабель адмірала 

Нельсона «Вікторія», панцерник «Уорріор», бойовий корабель «Мері 

Роуз». 

17. США – Лонг-Біч (Каліфорнія) – корабель-готель «RMS Квін Мері». 

18. США – Нью-Йорк – крейсер «Інтрепід». 

19. США – Норфолк – лінкор «Міссурі». 

20. США – штат Род-Айленд – радянський підводний човен К-77 

(плавучий музей «холодної війни»). 

21. Туніс – Бізерта – лінкор «Олександр ІІІ» (не зберігся). 

22. Польща – Гдиня – військовий корабель «Блискавіца», вітрильник 

«Дар Поможа». 

23. Фінляндія – Турку – фрегат «Лебідь Фінляндії». 

Серед майже 130 країн, представлених у Списку Всесвітньої 

спадщини, Україна займає скромне місце, маючи 5 об’єктів ЮНЕСКО, 

серед яких немає жодного індустріального об’єкту. На наш погляд, на 

такий статус при відповідній експертизі могли б претендувати київський 

завод «Арсенал», перший у світі мегалітичний суцільнозварний міст (міст 

імені Є.О.Патона, 1953 р., довжина 1543 м, Київ), винні підвали Масандри 

(АР Крим), засновані графом М.Воронцовим (1823 р.), та Нового Світу (АР 

Крим), засновані князем Л.Голіциним (1878 р.), найбільший у світі 

ракетний завод «Південмаш» у Дніпропетровську, соляна печера у 

Соледарі (Донецька обл.) тощо. 

Викладене вище підтверджує актуальність подальшого розвитку 

індустріального туризму (розробка турпродукту, основою якого є об’єкти 

промислової, інженерно- та науково-технічної архітектури) як специфічної 

складової рекреаційно-туристського поля і суттєвого екскурсійно-

пізнавального, історико-архітектурного, національно-патріотичного, 

духовно-виховного туристського ресурсу. Зростаюча зацікавленість у 

вивченні та відвідуванні діючих, законсервованих, музеєфікованих або 

перепрофільованих промислових підприємств, інженерно-технічних 

об’єктів, які становлять історичну або архітектурну цінність як складової 

історичної та культурної спадщини свідчить про формування нового 

паростка географічної науки – географії об’єктів індустріальної спадщини. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МУЗЕЄФІКАЦІЇ 

НЕРУХОМИХ ПАМ’ЯТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ (ПРОЕКТ) 

 
“Методичні рекомендації...” розроблені відповідно до: Закону України “Про 

охорону культурної спадщини”(2000 р., із змінами 2004 р.); Закону України “Про 

музеї та музейну справу” (1995 р., із змінами та доповненнями 1999 р.); Указу 

Президента України “Про національні заклади культури” (1994 р.); “Інструкції з 

організації охорони державних музеїв, історико-культурних заповідників, інших 

важливих об’єктів культури підрозділами Державної служби охорони при МВС 

України” (1998 р.); Національної програми збереження і використання пам’яток 

архітектури та історичних міст”, ДБН В.3.2-1-2004. Реставраційні, консерваційні 

та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини, ДБН В.2.2-9-99. 

Громадські будинки та споруди. Основні положення.  

А також з рахуванням міжнародних документів: Міжнародної Хартії 

ЮНЕСКО по консервації та реставрації пам’яток та визначних місць (Венеція, 

1964 р.), Конвенції ЮНЕСКО про охорону Всесвітньої і природної спадщини 

(Париж, 1972), Рекомендацій ЮНЕСКО щодо захисту культурної і природної 

спадщини на національному рівні (Париж, 1972 р.), Міжнародної Хартії ЮНЕСКО 

по охороні історичних міст (Вашингтон, 1987 р.), Міжнародної Хартії з охорони 

традиційної архітектурної спадщини (Стокгольм, 1998 р.), Ризької Хартії з 

автентичності та реконструкції історичних об’єктів в контексті збереження 

культурної спадщини (Рига, 2000 р.). 

 

1 Основні поняття 

1.1 Музеєфікація – напрямок музейної діяльності та охорони пам’яток, 

суть якого – перетворення історико-культурних та природних об’єктів в 

об’єкти музейного показу з метою максимального збереження та 

виявлення їх історико-культурної, наукової та художньої цінності для 

включення їх в актуальну культуру.  

Слід відрізняти музеєфікацію пам’ятки від її пристосування під музей: в 

музеєфікованій споруді, як правило, мають розміщуватися тільки ті 



колекції, що пов’язані з тематикою даного об’єкту спадщини, крім того, 

сам об’єкт спадщини набуває значення експонату. 

1.2 Постіндустріальні об’єкти, території або визначні місця - це такі, 

що на наш час втратили свої первинні функції, але займають певне місце в 

культурному ландшафті окремих територій: регіонів, населених місць, 

районів тощо.  

1.3 Для подальшого збереження для наступних поколінь цінних 

постіндустріальних територій або визначних місць (в більшості своїй - 

індустріальних об’єктів ХІХ – ХХ ст.), які визнано нерухомими 

пам’ятками науки і техніки (або які включають нерухомі пам’ятки науки і 

техніки), широко використовується їх музеєфікація. 

1.4 Якщо дані території (об’єкти) мають історико-культурну цінність, то їх 

слід розглядати як потенційні для подальшої ревалоризації. 

1.5 Ревалоризація – комплекс певних дій, пов’язаних з перетвореннями, 

що покликані повернути об’єкту спадщини його цінність (як цінність 

архітектурно-художню, так й експлуатаційну). 

1.6 Крім окремих нерухомих пам’яток науки і техніки, об’єктами 

музеєфікації можуть бути культурні ландшафти, в складі яких є нерухомі 

об’єкти науки і техніки. 

1.7 Найбільш розповсюдженим прийомом щодо ревалоризації об’єктів 

спадщини, т.ч. й пам’яток науки і техніки, слід вважати їх музеєфікацію, 

яка представлена трьома основними напрямками:  

- коли об’єкт спадщини змінює свою первинну функцію на музейну із 

збереженням предмету охорони (створення музею із збереженням 

технологічної або визначальної науково – технічної складової об’єкту); 

-  коли об’єкт спадщини змінює свою первинну функцію на музейну із 

зміною предмету охорони (створення музею, пов’язаного з іншою 

тематикою експозиції); 

- коли об’єкт спадщини сам стає музейним експонатом в системі 

загальної експозиції певного визначного місця або історико-культурного 

ландшафту. 

 

2 Типологія та класифікація музеїв та об’єктів музейного показу, 

на основі науково-технічної спадщини 

2.1 По місцеположенню нерухомі музеєфіковані пам’ятки науки і техніки 

представлені двома способами збереження:  

- музеєфікацією “in situ”, тобто на своїх історичних місцях, зберігаючи 

зв’язок з історичним середовищем та певними історичними подіями 

означеної вище тематики; 

- при неможливому збереженню об’єкта спадщини на місці свого 

розташування, як виключення, застосовується музеєфікація з об’єкту 

перенесенням в інше місце, де можна створити найбільш сприятливі умови 



для збереження та музейного показу, з включенням його в експозицію 

скансену, екопарку, музея-заповідника тощо. 

2.2 Музеї, що створені на базі об’єктів науки і техніки можуть розрізнятися 

за профілем: технічні та галузеві; за призначенням: науково-технічні 

(пізнавальні); меморіальні (музеї, що присвячені видатній особистості(тям) 

або визначній події для певного історичного періоду або регіону); музеї 

загальнокультурного профілю (історичні (археологічні) або етнографічні).  

2.3 В залежності від правових або функціональних аспектів можна 

виокремити різні типи музеїв та об’єктів музейного показу.  

За власністю музеї та об’єкти музейного показу розподіляються на: 

державні, комунальні та приватної власності. До першої та другої груп 

належать: національні, міські, громади, учбових закладів, підприємств 

(якщо воно у державній власності) тощо. Третя група представлена 

власністю: товариств, кооперацій, фірм, інших виробничих об’єднань 

приватної власності та приватних власників. 

Відповідно, засновниками музеїв можуть бути органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи. 

За спеціальними функціями музеї розподіляються на: музеї підприємств 

або виробництв, дитячі, меморіальні тощо.  

2.4 В залежності від способу організації музеї розділяються на: 

- музеї-пам’ятки, в яких внутрішня експозиція розкриває 

технологічний зміст індустріального об’єкту, є різновидом традиційного 

музею; 

- інтерактивні музеї, де спосіб організації музею виступає активним 

чинником в спілкуванні з відвідувачами; 

- музеї під відкритим небом (просто неба) – скансени;  

- меморіальні музеї-садиби (тематичні музеї, пов’язані з певними 

історичними садибами);  

- музеї-заповідники (історико-культурні заповідники) - тематичні 

музеї, пов’язані з певними історичними територіями, населеними місцями, 

садибами тощо; 

- екомузеї - цінні ландшафтні території, райони або певні території 

населених місць, території зон охорони пам’ятки, історичні ареали тощо; 

вони можуть створюватися як: парк-музей, етнографічний музей-

заповідник, центр промислової або науково-виробничої спадщини; 

- віртуальні музеї. 
2.5  До музеїв-пам’яток, музеїв просто неба або екомузеїв застосовується 

поняття  - середовищні або ансамблеві музеї. 

2.8 Музеї-пам’ятки, що створені на основі використання нерухомих 

пам’яток науки і техніки, належать до музеїв, що відзначені у п.2.4. 

2.9 Музеї просто неба (скансени) можуть бути як загального характеру, 

так і тематичні.  



У музеях просто неба загального характеру об’єкти виробництва 

виступають у ролі органічної складової народного побуту певного часу, 

регіону тощо. 

Експозиція тематичних скансенів, в яких представлене певне виробництво 

або промисловий регіон, відображає, як правило, ситуацію, що є найбільш 

характерною для певного історичного часу. 

2.10 Музеєфікація окремої споруди - найбільш розповсюджений спосіб, 

який застосовують при створенні музеїв підприємства. 

2.11 Музеєфікацію окремих індустріальних (постіндустріальних) споруд, 

що є об’єктами спадщини (або окремих приміщень даних споруд) можливо 

здійснювати за обставин, коли об’єкт(и) спадщини знаходиться на 

території діючого виробництва, але сам(і) об’єкт(и) на сучасному етапі (із 

зміною технології) втратили значення як діючі виробництва.  

Найбільш розповсюдженим прикладом такого використання є створення 

музеїв історії виробництва або підприємства.  

В окремих випадках об’єктами музейного показу може бути діюче 

підприємство, що суміщає в собі дві функції: є діючим та одночасно є 

об’єктом музейного показу, наприклад, музей-завод; музей-майстерня. В 

цьому випадку здійснюється відтворення меморіальних приміщень, (місця 

праці, лабораторії, випробувальні цехи, конструкторські бюро, кабінети 

тощо), що пов’язані з видатними особистостями, відомими вченими, 

дослідниками, винахідниками.  

2.12 На основі об’єктів музейного показу можуть створюватися центри 

промислової або науково-виробничої спадщини. 

2.13 Центр промислової спадщини – умовна назва значного за 

територією природно-антропогенного утворення, що є одним з різновидів 

екомузею, головною темою експозиції якого є показ історичного 

природно-антропогенного ландшафту в дії з залученням до співпраці 

мешканців регіону (району, населеного місця тощо).  

Форми участі можуть бути самими різними: мешканці можуть передавати 

музею предмети спадщини, давати інформацію про них, безпосередньо 

приймати участь в їх реставрації, вивченні та створенні експозиції, 

допомагати проводити науково-дослідну, популізаторську та 

обслуговуючу діяльність тощо. Центр повинен демонструвати економічне 

та культурне життя регіону та його зв’язок з оточуючим середовищем. 

 

3 Вимоги щодо музеєфікації об’єктів науки і техніки 

3.1 Нерухомі пам’ятки науки і техніки, що підлягають музеєфікації можуть 

бути представлені: окремими об’єктами - будівельною спорудою або 

об’єктом інженерного характеру; комплексами – які складаються з групи 

окремих об’єктів (пам’яток); ландшафтами - природним ландшафтом з 

фрагментами господарчої діяльності (природно-антропогенним 



ландшафтом); антропогенним ландшафтом зі збереженими фрагментами 

інженерно-технологічних пристроїв.  

3.2 Музеєфікованими можуть бути як пам’ятки науки і техніки, так й 

об’єкти, що не мають охоронного статусу, але є невід’ємною частиною 

комплексу як охоронюваного об’єкту. 

3.3 Музеєфікація об’єктів науки і техніки є одним з видів ревалоризації 

об’єкту спадщини, з метою надання йому вигляду, принадного для 

демонстрації широкому загалу. Музеєфікація може здійснюватися в межах 

досить значних постіндустріальних територій, якщо всі, або переважна 

кількість об’єктів комплексу становить культурну цінність. 

3.4 Основним критеріяєм для здійснення музеєфікації пам’ятки науки і 

техніки in situ є: доцільність збереження загального характеру 

постпромислового об’єкту (або території) не змінюючи його(її) загального 

вигляду, що є певною вимогою до збереження історичного середовища та 

його автентичних складових.  

3.5 При здійсненні музеєфікації, як і при створенні музеїв, слід 

дотримуватися відповідних статей Закону України “Про музеї та музейну 

справу”, зокрема, Розділ ІІ, Статті 7-11. При цьому, першочерговим 

завданням музеєфікаціїї є розробка концептуальних пропозицій щодо 

музеєфікації об’єкту(ів) спадщини. 

3.6 На рівні розробки концептуальних пропозицій (концепції) повинні 

бути накреслені основні напрямки адаптації (пристосування об’єкту(ів)) 

під експозиційну функцію.  

3.7 Основні напрямки адаптації, як частина концептуальних пропозицій, 

мають бути визначені в залежності від: стану збереженості, технологічних 

або конструктивних особливостей, віку, технічного стану та ступеню 

відповідності споруди умовам музеєфікації об’єкту. Визначаються після 

проведення дослідження об’єкта(ів) спадщини. 

3.8 При розробці концепції музеєфікації об’єкту спадщини повинні бути 

враховані: 

- характер просторової організації будівлі (споруди) та її конструкції з 

можливістю пристосування до музейного показу; 

- певні правила, дотримання яких є принциповою умовою щодо 

створення музею; 

- вимоги щодо збереження пам’ятки та музейні вимоги; досягнення 

компромісних рішень між вимогами щодо збереження автентичних 

елементів об’єкту та вимогами музейного характеру, бажано за умов, якщо 

автентичні елементи являються знаковими для даного об’єкту; 

- сучасні пристрої та комунікаційні пристосування, такі як: 

сигналізація, ліфти, заходи протипожежної безпеки, приміщення для 

проведення публічних заходів, сантехнічне та електричне устаткування, 

при потребі – особливе оснащення, необхідне для людей з фізичними 

вадами; тощо. 



3.9 При музеєфікації об’єктів науки і техніки необхідно розробити дизайн-

проект, в якому враховані обов’язкові роботи з консервації, реставрації 

або реконструкції у відповідності з концепцією. Дизайн-проект полягає в 

виконанні:  

- ескізного плану музею відповідно до попередніх даних; 

- схематичного дизайну – перетворення даних у просторові величини; 

- виготовлення початкових загальних планів, розрізів та видів 

обраного рішення; 

- розробки генплану; 

- формування тимчасового дизайну постійних експозицій та виставок; 

- перевірка ескізів за попередніми даними; 

- деталізація програми –концепції; 

- дизайн деталей (мета: виготовити докладні ескізні плани, розрізи, 

розгортки стін і види); 

- виготовлення генплану з ландшафтним дизайном; 

- виготовлення проекту спеціальних технічних систем (освітлення, 

опалення, водогін, каналізація, кліматизація (за потребою), охорона, засоби 

протипожежної безпеки тощо); 

- перевірка відповідності проектів усім статутам і будівельним 

нормам; 

- деталізація коштів, бюджету і термінів; 

- виготовлення конструктивного проекту (мета: виготовити усі 

технічні кресленики і плани, у яких містяться усі позиції архітектонічних, 

структурних, механічних, комунікативних та інших систем 

обслуговування). 

3.10 При використанні пам’яток науки і техніки під музейну споруду, має 

виконуватися умова, згідно якої будівля (споруда) служить музеєві, а не 

навпаки. 

3.11 При пристосуванні будівлі (споруди) під музей або при музеєфікації 

певного об’єкту спадщини необхідно дотримуватися загальних 

будівельних норм для музейних приміщень, покладених у ДБН В.2.2-9-99. 

“Громадські будинки та споруди. Основні положення” та «Рекомендации 

по проектированию музеев»/ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева, -М.: 

Стройиздат, 1988. Для первинних пропозицій можливо використовувати 

орієнтовні дані, які є моделлю для музейного проектування: 

- 1 білетна каса на 1000 відвідувачів щодня; 

- 2 м гардеробної стінки та 100 вішаків у гардеробі на 100 відвідувачів 

одночасно; 

- 1,20 – 1,50 погонних метрів стіни на 1 картину; 

- 8,0 – 8,50  кв. м на 1 скульптуру (макет) середніх розмірів; 

- мінімальний відступ від експозиційних стін – дві висоти музейного 

предмета + 1м; 



- два туалети на 100 відвідувачів, присутніх разом в музеї, з яких – дві 

третини жінки, третина – чоловіки; 

- 1 пісуар з розрахунку на 100 відвідувачів-чоловіків, присутніх в 

музеї водночас. 

 

4 Основні вимоги щодо реставрації або реконструкції будівель 

(споруд) та комплексів, які підлягають музеєфікації як пам’ятки 

науки і техніки 
4.1 До основних вимог збереження об’єктів, які мають цінність, передусім 

як носії історії матеріальної культури, належить збереження їх 

автентичності.  

4.2 Вимоги щодо реконструкції споруд, що підлягають музеєфікації 

полягають, передусім, у виключенні підробок “під старовину” та 

фальсифікації об’єктів показу.  

4.3 При музеєфікації промислових об’єктів, виробок корисних копалин 

тощо найбільший ефект демонстраційного показу досягається, коли 

здійснюється показ старовинного виробництва. При цьому широко 

використовується автентичне обладнання та технології. 

4.4 В разі втрати технологічного устаткування, для показу елементів 

виробничого процесу можливо застосовувати модель (або в натуральний 

розмір, або зменшену копію), зазначаючи при цьому, що елементи системи 

частково або повністю відтворено. 

4.5 Якщо габарити історичних споруд (приміщень) дозволяють повністю 

зберегти внутрішній простір, в проектах реконструкції необхідно 

дотримуватися автентичності не тільки по окремих видах об’єктів 

спадщини, а й в цілому, по всьому комплексу. 

4.5 В окремих випадках (при створенні спеціального демонстраційного 

простору), який відсутній в деяких об’єктах спадщини, використовують 

спеціальні реставраційні прийоми по його укрупненню. В кожному 

конкретному випадку це вирішується на стадії проекту (реконструкції або 

реставрації). 

4.6 Враховуючи сучасні тенденції, які дістали широку підтримку у 

створенні інтерактивного простору показу, реставрації (реконструкції) 

мають підлягати не тільки нерухомі об’єкти індустріальної спадщини, 

а й рухомі, (наприклад, спеціальні історичні транспортні засоби: 

старовинні автомобілі, потяги, дрезини та вагонетки, кінні екіпажі, трамваї 

тощо), які також слід вважати складовими комплексів. 

4.7 Коли рухомі об’єкти спадщини перетворюються на нерухомі, 

наприклад, при використанні як музейних експонатів старовинних 

кораблів, при створенні спеціального експозиційного простору можливе 

зняття переборок та об’єднання палуб або виконання спеціальних 

демонстраційних розрізів окремих приміщень тощо. Такі самі прийоми 

можна застосовувати по відношенню до літаків. 



4.8 До основних вимог щодо збереження окремих об’єктів (або 

комплексів) спадщини, що підлягають музеєфікації, належить дотримання 

умов спеціального подальшого їх зберігання. Основним принципом щодо 

зберігання є принцип відповідності, він полягає у відповідності 

колишнього функціонального призначення об’єкта умовам 

демонстраційного показу. 

Цього принципу необхідно дотримуватися на всіх стадіях реставраційних 

або реконструктивних робіт для всіх об’єктів та комплексів спадщини.  

4.9 В разі протиріч між тематикою основної експозиції та безпекою 

відвідувачів, на рівні складання проекту реконструкції (реставрації) слід 

передбачити сучасні прийоми щодо безпечного використання матеріалів та 

конструкцій в експозиції майбутнього музею, з врахуванням можливості 

створення демонстраційного простору, безпечного для відвідувачів. 

4.10 Для створення безпечного експозиційного простору на стадії проекту 

реконструкції (реставрації) об’єктів (комплексів) індустріальної спадщини 

слід передбачати додаткові аварійні виходи, можливо обладнані сучасними 

транспортними засобами (підйомники, ліфти). 

4.11 Такі самі засоби, включаючи пандуси, спеціальні поручні (якщо вони 

не протирічать концепції загального експозиційного простору) слід 

використовувати як допоміжні пристрої для людей з вадами. 
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ШАХТА-МУЗЕЙ – СВИДЕТЕЛЬСТВО РУДОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА СИЛЕЗСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

(ЮЖНАЯ ПОЛЬША) 
 

Силезская возвышенность в Южной Польше – не только район раз-

работки каменного угля, начавшейся во второй половине XVIII в. и про-

должающейся, хотя в несколько ограниченном масштабе, до сегодняшнего 

дня. Это также в северной (окрестности г. Тарновские Гуры) и восточной  

(окрестности г. Олькуш) частях район добычи руд серебра, свинца и цинка 

(галенит), связанных с определенным геологическим строением 

территории – наличием среднетриасовых доломитов.  

Что касается окрестностей г. Тарновские Гуры, то первые 

официальные исторические документы указывают, что добыча серебра 

имела здесь мес-то уже в I половине XII в. Это свидетельствует, что 

данный район при-налдежит к старейшим средневековым горношахтным 

центрам Средней Европы. Разработка руд серебра продолжалась, вероятно, 



до XIII века, а в конце XIII и в XIV веке основным сырьем стал свинец (с 

небольшим удельным весом серебра). В то время разработка шла только до 

уровня грунтовых вод небольшими шурфами диаметром 1 м, с деревянным 

кре-плением. Шурфы строили на расстоянии 15 м друг от друга.  

В конце XIV – начале XV вв. данный район был охвачен кризисом, 

связанным с исчерпанием неглубоко залегающих рудных месторождений. 

Причина кризиса – невозможность разработки руды ниже уровня 

грунтовых вод. Предпринимались попытки осушать месторождения при 

помощи ведер или кожаных мешков, но это было очень неэффективно.  

Повторное оживление разработки руд (галенита) имело место после 

1526 г., когда были найдены новые месторождения. Это был для Тарно-

гурской земли период самого большого процветания горного дела. Произ-

водство свинца достигало тогда в среднем 600–800 т/год, максимально – 

3000 т/год: г. Тарновские Гуры был одним их самых больших центров ру-

додобывающей промышленности тогдашней Европы. После этого в XVII 

в. добыча свинца уменьшалась и была почти полностью прекращена в 60-

ые гг. XVIII в. Место свинца стал постепенно занимать цинк, руда 

которого открыта здесь в середине XVI в., к которому первоначально 

обращались как к загрязнению галенита. В 1784 г. была построена большая 

шахта, в которой цинковая руда разрабатывалась подземным способом. 

Месторождение осушали сначала при помощи конного привода, а с 1788 г. 

– при помощи первой в Европе паровой машины (построенной в Англии), 

которая попозже использовалась также в приводах вытяжных машин. Во 

второй половине XVIII и в первой половине XIX века строились также для 

осушения месторождений подземные каналы – штольни.  

Введение паровых машин открыло новый период развития горного 

дела в окрестностях г. Тарновские Гуры, который непрерывно 

продолжался до 1912 г. С этого времени разработка руд свинца и цинка 

постепенно отмирает в связи с исчерпанием ресурсов. Последняя шахта 

была закрыта в 1922 г. 

За прошедшее 800 лет в доломитах района г. Тарновские Гуры были 

выбиты более чем 20 тыс. шурфов и стволов, более 200 км основных тран-

спортных и осушительных штреков. Разработано 3,8 млн т руд, из которых 

выплавлего 2,2 млн т свинца и 47,5 т серебра. 

В 1938 г. государство сдало в аренду г. Тарновские Гуры шахтное 

поле площадью 208 га для организации и постройки шахты-музея для ту-

ристических целей. Но тогда все работы были прекращены из-за II миро-

вой войны. В ноябре 1953 г. возникло „Товарищество любителей истории 

и памятников старины Тарногурской земли”, по инициативе которого с 

января 1954 г., при полном согласии тогдашней власти, как местной, так и 

центральной, стали двигаться работы по созданию упомянутого музея. В 

течение их реализации появлялись разные препятствия, в том числе и 

горношахтные катастрофы, которые замедляли ход работ. Но в конце-



концов, 5 сентября 1976 г., в 450 годовщину получения Тарновскими 

Гурами городских прав (1526 г.), шахта-музей была открыта и приняла 

первых туристов. 

Шахта-музей располагается южнее центра г. Тарновские Гуры (рис. 

1).  
 

 
 

Рис. 1. Местоположение шахты-музея: 1 – шахта-музей, 2 – ход 

штольни: Е (ствол Ева) – С (ствол Сильвестер) – Штольня черной форели 

 

Она состоит из наземной и подземной частей. В здании на 

поверхности (фот. 1) находится музей, в котором помещены 

многочисленные модели, документы, горношахтные орудия, элементы 

одежды, геологические об-разцы и др. Поблизости создан павильон 

паровых машин. 

Подземная туристская трасса, общей протяженностью 1740 м, 

образует замкнутую линию, напоминающую треугольник. Его вершины – 

3 горношахтных ствола: „Ангел”, „Змея” и „Бог помочь” (рис. 2). В 

настоящее время „Ангел” выполняет роль въездного  транспортного 

ствола, которым происходит съезд в шахту на глубину 43 м, „Змея” 

является вентииляционным стволом, ствол же „Бог помочь”  засыпан. 
 



 
 

Шахта-музей в г. Тарновские Гуры (источник: интернет) 

 

Трасса экскурсии ведет штреками, при которых находятся три 

камеры: серебряная, завальная, низкая, выбитые в среднетриасовых 

доломитах (рис. 2). 

Серебряная камера, площадью 500 м
2
, возникла в XVIII в. и сохрани-

лась в первоначальном состоянии. Здесь наблюдаем рабочее место шах-

теров, остатки бывшего горношахтного крепления, остатки галенита, 

боковые разведочные штреки, хорошо сохраненную кровлю с креплением.  

По дороге к следующей камере видны старые горношахтные орудия, 

реконструированные скальные стены для эксплуатации (забои). 

Завальная камера, площадью 1500 м
2
, тоже относится к XVIII в. 

Интересными элементами здесь выступают: обрушенные скалы кровли, 

тележки для транспорта дров и добычи, деревянные стойки для крепления 

кровли. Здесь также развита вертикальная карстовая воронка. У выхода из 

камеры находится часовенка св. Варвавы, патронессы шахтеров. 

В штреке, ведущем к третьей камере, внимания заслуживают 

пороховой склад, естественное щелевое вытекание воды из кровли. 

Низкая камера отличается площадью 2000 м
2
 и высотой до 1 м.  

От ствола „Бог помочь” к стволу „Змея” ведет водный штрек 

(штольня) длиной 330 м, по которому катаются на лодках.  

На последнем участке подземной экскурсии посещаем комплекс 

интересных камер после добычи руд  в XVII и XVIII вв. и доходим в 

стволу „Ангел”, откуда выезжаем на поверхность. 



 
 

Рис. 2. Схема подземной части шахты-музея в г. Тарновские Гуры. Камеры: 1 – Серебряная, 2 – 

Завальная, 3 – Низкая 

 

Западнее шахты-музея расположено еще одно привлекательное для 

туристов место: Штольня черной форели (рис. 1). Это фрагмент самой 

молодой из тарногурских штольней. Она была построена в период 1821–

1835 гг. Используемый в настоящее время туристами (открыт в 1958 г.) 

участок штольни насчитывает 600 м и находится между двумя 

вентиляционными стволами: „Ева” (1826 г.) и „Сильвестер” (1826 г.). 

Глубина первого из них составляет 20 м, второго же – 30 м. Туристы 

преодолевают данный участок на лодках: ширина штольни достигает 1,20–

2,50 м, глубина воды – 0,70–1,20 м. 

Таким образом, посещающим этот своеобразный музей 

представляется возможность ознакомиться с особенностями добычи руды 

в ушедшие эпохи. 

Литература: 

1. Lysik M. H., 1992: Sztolnia Czarnego Pstrąga. SMZT, Tarnowskie Góry.      

2. Lysik M. H., 1994: A tourist guide to the underworld of Tarnowskie Góry 

district. Friends of Tarnowskie Góry Association, Tarnowskie Góry.     3. 

Molenda D., 1963: Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko-krakowskich do 

połowy XVI wieku. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.       4. Molenda 

D., 1972: Kopalnie rud ołowiu na terenie złóż śląsko-krakowskich w XVI-XVIII 

wieku. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.       5. Pełka-Gościniak J., 

1999: Górnictwo rud ołowiu i srebra w okolicach Tarnowskich Gór – historia i 

teraźniejszość. W: Interakcja człowiek-środowisko w badaniach geograficznych. 

SKNG UŚ-WNoZ UŚ, Sosnowiec.       6. Piernikarczyk Cz., 1977: Kopalnia 



Zabytkowa w Tarnowskich Górach. KAW, Katowice.        7. Spałek P., 1987: 

Zabytkom ery pary na odsiecz. Poznaj Swój Kraj, 2, 87.      8. Spałek P., 1987a: 

O pracy srebrnych gwarków. Poznaj Swój Kraj, 2, 87. 

 

Морозова Е.Б., Дудич И.Ю. 

Белорусский национальный технический университет (г. Минск, 

Беларусь) 

 

ОБЪЕКТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ЗАСТРОЙКЕ 

МИНСКА: К ПРОБЛЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

Промышленная археология и ее объект – индустриальное наследие – 

получили уже достаточное признание на территории республик бывшего 

СССР. Несмотря на относительную «молодость» этой научно-

практической дисциплины она успешно разрабатывается в России и на 

Украине. В то же время в близкой к ним Беларуси эта область 

деятельности значительно отстает в своем развитии. Научные 

исследования находятся на начальном этапе и как закономерное следствие 

– не сделано никаких практических шагов. Данная статья освещает 

некоторый опыт специалистов кафедры «Архитектура производственных 

объектов и архитектурные конструкции» Белорусского технического 

университета, накопленный в процессе разработки данной проблемы. 

Прежде всего, следует обозначить те объективные причины, которые 

не способствуют и в определенной степени препятствуют развитию 

промышленной археологии  в Беларуси.  

Промышленная архитектура на белорусских землях появилась 

достаточно поздно, в конце 19 в., хотя к этому времени ее существование в 

мире насчитывало почти двести лет. Долгое время, практически до первой 

трети 20 в., строились малые, технически слабые предприятия, 

демонстрирующие полукустарное производство. Окраинное положение 

Беларуси, входившей в состав разных государств, и отсутствие природных 

ресурсов отражались на формировании ее промышленного комплекса, в 

котором не развивались тяжелые отрасли, производство было 

ориентировано на переработку местного сельскохозяйственного сырья. 

Это обусловило создание малоинтересных и не показательных с 

архитектурной, технологической и технической точек зрения объектов, 

большинство из которых к тому же было разрушено во время первой и 

второй мировых войн, а также сложного исторического периода 

революции и последовавших за ней гражданской войны и экономической 

разрухи.  

Сегодня Республика Беларусь относится к индустриально развитым 

государствам. Ее промышленный комплекс ориентирован на три отрасли – 

машиностроение, легкую и пищевую промышленность, однако весь он 



практически сложился за последние 40–50 лет, что с точки зрения 

промышленной археологии не составляет объекта изучения.  

Таким образом, отсутствие ярких, показательных промышленных 

объектов периода, как принято считать, индустриального развития 19 в., с 

одной стороны, и современный, не отмеченный историческим влиянием 

облик сегодняшних предприятий – все это формирует в общественном 

сознании определенные стереотипы, препятствующие пониманию 

необходимости разработки проблемы индустриального наследия на всех, в 

том числе и государственном уровнях. 

Однако потребность изменить ситуацию все же существует. В 

соответствии с государственной программой в республике 

разрабатываются новые генеральные планы городов, которые определят 

политику их застройки и на ближайшие 20–30 лет. Такие планы уже 

созданы для крупных городов – областных центров: Витебска, Бреста, 

Гродно, Могилева и Гомеля. Разработан план функционального развития и 

для столицы – города Минска, в соответствии с которым к 2020 г. 

планируется вынос части промышленных объектов из центра и 

трансформация ряда производственных территорий под другие виды 

использования. В связи с этим многие постройки будут уничтожены, и 

становится чрезвычайно важным определить, могут ли они или их 

составляющие быть отнесены к индустриальному наследию. 

Такая работа была проведена для объектов города Минска. Для 

изучения были выбраны промышленные постройки, существовавшие в 

период с 1900 по 1940 гг. Выбор данного временного интервала 

обосновывался следующим. 

Несмотря на известные экономические сложности этого 

исторического этапа, он характеризовался подъемом промышленного 

производства, проходившим дважды. Первый подъем наблюдался в 1900–

1914 гг., а точнее он начался уже в 1890-х гг., и соответствовал общим 

экономическим процессам в Российской империи, в состав которой 

входила тогда большая часть белорусских земель. Второй подъем 

пришелся на 1930-е гг. и был вызван курсом на индустриализацию, 

получившим реализацию в уже Советской Беларуси. Минск как столица 

края и впоследствии отдельной республики стал местом, где эти процессы 

получили зримое воплощение. 

Кроме того, промышленные объекты 1900-1940-х гг. сегодня в 

большинстве своем размещаются в центральной части Минска и в 

условиях реализации нового генерального плана ранее других возможных 

памятников промышленного зодчества попадают под вынос и 

уничтожение. К тому же степень их сохранности и аутентичности 

оценивается как достаточно высокая. 

Целью работы стало выявление и оценка объектов промышленной 

архитектуры Минска, построенных либо подвергнутых существенной 



реконструкции и обновлению в 1900–1940-х гг., с позиций их возможной 

принадлежности к индустриальному наследию. 

Первый этап состоял в изучении критериев, использующихся в 

настоящее время при выделении объектов индустриального наследия, и 

формировании на их основе совокупности собственных критериев для  

дальнейшей оценки промышленных построек. 

Само понятие индустриального наследия сегодня определяется 

неоднозначно, и соответственно существуют различные методики его 

оценки, которые постоянно совершенствуются и дополняются [1, 2, 3, 4]. 

Анализ имеющихся методик в отечественной и зарубежной практике 

показал, что все существующие критерии можно разделить на группы, 

обладающие определенными смысловыми характеристиками. Это группы 

архитектурных, градостроительных, исторических, хронологических 

критериев и группа, критерии который условно были названы 

«пользовательскими». Каждая группа включала характеристики, 

обозначающие одно из качеств объекта с точки зрения его историко-

культурной ценности.  

Архитектурные критерии: – характерность для своего времени 

архитектурно-пространственной композиции, применяемых конструкций и 

материалов; – выраженность стилевых признаков, сохранность декора и 

художественных элементов фасада; – сохранность внутренней среды: 

интерьера и технического оборудования; – принадлежность к творчеству 

известного автора (архитектора, инженера) и наличие характерных 

признаков его творческого почерка; – оригинальность архитектуры и 

типологическая новизна; – уникальность объекта с точки зрения 

архитектуры, технологического и технического оснащения. 

Градостроительные критерии: – наличие градоформирующей 

функции для города, района, площади, улицы; – определение топонимики 

места. 

Исторические критерии: – связь объекта с важными историческими 

событиями; – связь с биографией известных личностей; – вклад в развитие 

промышленных технологий; – идентификация данной местности, района; – 

принадлежность к историческому комплексу, составная часть его. 

Хронологический критерий: – строительство до 1900 г., в 

рассматриваемый период реконструкция и существенное обновление; – 

строительство в 1900–1913 гг.; – строительство 1930–1940 гг. 

Пользовательский критерий: – физическая целостность и 

возможность проведения реконструкции; – возможность развития 

непроизводственных функций; – экономическая целесообразность 

сохранения; – возможность быстрой окупаемости проведенных работ при 

перепрофилировании объекта. 

Безусловно, приведенные выше критерии являлись в определенной  

степени условными и могли быть дополнены или углублены. Тем не менее, 



использование их для составления матричных таблиц давало возможность 

количественно оценить качество объектов промышленной архитектуры, 

чтобы в результате остановиться на тех из них, которые можно было бы 

причислить к индустриальному наследию.  

Следующим этапом работы был сбор исторических данных по 

промышленным предприятиям Минска.  

В рассматриваемое время в Минске были построены первые 

металлообрабатывающие предприятия, имевшие промышленные 

технологии. Кроме того, именно в этот период, к 1914 г., в Минске 

оформились четыре самостоятельные промышленные площадки как 

территории, где преимущественно размещались фабрично-заводские 

объекты. Это были районы Ляховка, Немига, Сторожевский и 

Железнодорожный, они и были выбраны для более детального 

исследования.  

Ляховская слобода располагалась в излучине реки Свислочь, в 

непосредственной близости к железнодорожной ветке. Она имела 

хорошую связь с центром города. Здесь были сосредоточены предприятия 

машиностроения и пищевой промышленности, их величина и техническая 

оснащенность были очень разными – от полукустарных мастерских, 

находящихся в деревянных сараях с 8–12 рабочими, до относительно 

крупных объектов, оборудованных зарубежными станками, подъемно-

крановыми системами, с числом работающих более 100 человек.  

Наиболее значимыми можно было выделить несколько предприятий. 

Машиностроение представляли – завод «Металл», позднее «Коммунар», 

основанный на базе Кошарского чугунно-металлургического и 

машиностроительного завода (1881 г.) и котельного завода Янишевского 

(1907 г.), и  завод «Гигант», заложенный в 1907 г., а в 1912 г. 

переименованный в завод «Энергия».  

Среди пищевых предприятий Ляховской слободы были отобраны 

дрожжевой комбинат и спиртоводочный завод, созданные на базе 

предприятий братьев Раковщиков (1891-1892 гг.). В группу пищевых 

предприятий была также отнесена и кондитерская фабрика «Коммунарка», 

функционирующая с 1929 г. на площадке, примыкающей к Ляховской 

слободе.    

Второй район, Немига, располагался на месте старой ремесленной 

слободы – Раковского предместья. Он концентрировал более мелкие 

предприятия, ориентированные на легкую промышленность – обойные 

фабрики Конторовича и Шифмоновича, швейные и текстильные 

мастерские, обувная и трикотажная фабрики. Сегодня многие 

предприятия, функционировавшие в 1900–1940-х гг., утрачены, но среди 

оставшихся были выделены – обувная фабрика «Луч» (1924 г.), 

получившая свое развитие на базе обойной фабрики Конторовича; обойная 

фабрика Эпштейна, открытая в 1910 г. и сохранившая свой 



производственный профиль; и хлебозавод № 1, начавший работать в этом 

качестве в 1927 г. на базе корпусов, принадлежащих обойной фабрике 

Шифмановича (1892 г.). 

Третий, Сторожевский район  включал предприятия дрожже-

винокуренной промышленности и пивоварения, здесь после гражданской 

войны были основаны хлебозавод № 2 и Минский изразцовый завод. 

Наиболее значимым и известным являлся пивоваренный завод «Беларусь» 

(1917 г.), сегодня завод «Оливария». Его история началась в 1880 г., когда 

мещанка Рохля Фрумкина построила деревянную пивоварню. В 1894 г. 

предприятие перешло к графу Чапскому и получило название «Богемия», 

были построены каменные корпуса, продукция выпускалась высокого 

качества и экспортировалась за рубеж. С 1898 г. владельцем завода стал 

Леккерт, который расширил площадку, построил административное 

здание, небольшую гостиницу. Наиболее существенной реконструкции и 

обновлению завод  подвергся в советские 1923–1925 гг. 

Минский изразцовый (с 1951 г. – фарфоровый) завод получил 

развитие в 1920 г. на месте и производственных мощностях изразцово-

гончарного производства Поляка, заложенных в 1883 г. В 1920 г. 

предприятие подверглось первой серьезной реконструкции, были 

существенно расширены производственные корпуса и введена 

механизация ручного труда. 

Хлебозавод № 2 был открыт в 1929 г. и использовал здание старой 

кустарной пекарни 1913 г. 

Четвертый район – Железнодорожный, также как и первый район, но 

в отличие от второго и третьего районов, имел тесную связь с 

железнодорожными ветками и потому сосредоточил предприятия, активно 

использовавшие этот вид транспорта. Основным из них стал 

вагоноремонтный завод им. А.Ф.Мясникова, получивший такое название в 

1932 г. Его площадка была основана как паровозоремонтные и 

железнодорожные мастерские (1871 г.) в период строительства одного из 

первых железнодорожный направлений – Московско–Брестского. В 1927 г. 

мастерские были преобразованы в ремонтный завод «Пламя революции». 

К 1940 г. на заводе работало 800 человек. 

В 1907 г. открылся стекольный завод Робинзона, с 1908 г. – 

К.С.Ботвинника, а с 1922 г. – стеклозавод «Пролетарий». Это было также 

крупное для Минска предприятие, где в 1935 г. трудилось 523 человека.  

Кожгалантерейная фабрика «Восход» начала свою работу в 1924 г., 

но ее цеха были размещены на разных площадках в приспособленных 

помещениях. В 1931 г. вступили в строй первые здания на новой 

площадке, входящей в состав Железнодорожного района, с 1934 г. фабрике 

было присвоено имя Куйбышева. В годы перед Второй мировой войной 

территория фабрики активно застраивалась, на предприятии трудилось 

около 900 человек, большое количество среди них составляли женщины, 



вокруг фабрики были построены объекты социального обслуживания – 

столовая, детские ясли и пр. Сегодня из этих многочисленных построек 

остался основной корпус и здание яслей. 

Третий этап работы заключался в натурном обследовании 

предприятий, их фотофиксации и отдельным обмерам. Прежде всего, 

необходимо было выявить сохранившиеся корпуса, относящиеся к 

рассматриваемому времени. Особенностью отобранных предприятий было 

то, что все они сегодня являются действующими производствами. 

Большинство из них достаточно успешно работают на внутреннем и 

внешнем рынке, выпуская конкурентоспособную продукцию. Столь 

длительное функционирование производства на одной площадке 

неизбежно вызвало перестройку зданий, изменение их объемно-

планировочной структуры, и таким образом разрушение первозданного 

облика. Важным было не только выделить нужные постройки, но и 

установить их аутентичность, сохранившиеся в неизменном виде 

фрагменты конструкций, декора, планировочной структуры. 

Сложность заключалась в практически полном отсутствии архивных 

чертежей, фиксирующих архитектуру производственных корпусов. 

Имевшиеся в наличии материалы большей частью представляли 

фотографии или вербальные описания. Тем не менее, в результате 

проделанной работы по каждому объекту был создан своеобразный 

паспорт, куда в табличной форме заносились данные, полученные в 

результате натурного обследования. Эти данные были дополнены 

историческими сведениями, отражавшими время основания предприятия, 

этапы его реконструкции, особые характеристики, как, например, 

значимые события, связанные с историей данного объекта. 

Последний, четвертый этап работы представлял анализ выделенных 

построек по установленным критериям, характеризующим объект как 

принадлежащий или имеющий основание быть отнесенным к 

индустриальному наследию. Здесь сложность заключалась в ранжировании 

значимости критериев, сопоставлении их между собой. Трудно было 

ответить на вопрос, какая из характеристик является более важной для 

оценки постройки как объекта индустриального наследия – характерность 

для своего времени архитектурного облика здания, либо планировочных 

приемов, либо значимость проходивших здесь исторических событий, 

связь с историей города, историей конкретного места, улицы и пр. Эти 

оценки имели качественный аспект, который всегда непросто выразить 

количественно. Поэтому было принято в определенной степени 

формальное положение, что к объектом индустриального наследия можно 

отнести те постройки, степень совпадения, «попадания» в критерии 

которых составляет 60-75%. Это и дало основание завершить работу на 

данном этапе. 



Таким образом, был сформирован список предприятий и их 

отдельных составляющих – зданий и сооружений, которые можно 

рассматривать как объекты индустриального наследия. Следующий шаг в 

продолжении данной работы – практическая реализация полученных 

результатов на государственном уровне. Он еще впереди. 
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ПАМ’ЯТКА ВОДОГОНУ І КАНАЛІЗАЦІЇ У СЕЛИЩІ МІСЬКОГО 

ТИПУ ОЗЕРНЕ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇЇ ТЕХНІКО-

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

 

Комплекс будівель, споруд та мереж водопостачання смт Озерне 

створено у 1933 році. В наступні роки проводилися добудови. На сьогодні 

об’єкт складається із: 1)п’яти артезіанських свердловин, 2)споруди 

насосної станції, що зблокована з водоочисною спорудою; 3)двох 

резервуарів чистої води ємністю 500 м
3 

кожний; 4)водонапірної вежі; 

5)системи водоподачі мережі від свердловин до водо очистки; 

6)розподільчі мережі водопостачання. 

Система водовідведення також була створена у 1933 р. і сьогодні 

включає до свого складу: 1)прибудинкову та внутрішньо квартальну 

каналізаційну мережу; 2)пісковловлювачі 1933 р. і більш нові 

пісковловлювачі з круговим рухом води; 3)каналізаційну насосну станцію; 

4)первинні радіальні відстійники; 5)біофільтри; 6)вторинні радіальні 

відстійники двохступеневі; 7)біологічні ставки; 8)контактні місткості; 

9)будівлі, в якій розташована повітродувна станція, лабораторія, 

хлораторна. 

Джерелом водопостачання селища Озерне є п’ять свердловин, 

побудованих в різні роки. Свердловина №1 побудована в 1933 р. Її глибина 

на момент будівництва становила 173 м, дебіт – 22 м
3
/год. Паспортних 

даних на цю свердловину не збереглося. З часом за рахунок обриву 

насосного обладнання, можливо, за рахунок виходу із ладу обсадних 
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трубопроводів або калиматації, робоча зона цієї свердловини зменшилась 

до 80 м. Сьогодні робочий насос марки 6-ЭЦВ-10 на ній встановлений на 

глибині 53 м. Свердловина №2 введена в експлуатацію у 1962 році. Її 

глибина  становила 120 м, а дебіт – 70 м
3
/год. За 45 років експлуатації 

відбувалися неодноразові обриви насосного обладнання, станом на момент 

обстеження насос ЭЦВ-10 (63/65) встановлено на глибині 56 м. 

Свердловина №3 побудована в 1969 році. Її глибина становила 130 м, а 

дебіт на початок роботи 15 м
3
/год. Сьогодні на ній на глибині 50 м 

встановлено в насос ЭЦВ-8 з потужністю16 м
3
/год. Свердловина №4 

побудована в 1974 році. Буріння було здійснено на глибину 130 м. 

Початковий дебіт свердловини становив 18 м
3
/год. Зараз тут на глибині 55 

м встановлено насос ЭЦВ-8 (16 м
3
/год). Свердловина №5 побудована в 

1990 році. Буріння було проведено на глибину 130 м. Дебіт свердловини у 

1990 році складав 30 м
3
/год. На глибині 43 м працює насос ЭЦВ-8 (25 

м
3
/год). 

Вода із свердловини подається на градирню, де за рахунок 

каскадного руху відбувається її насичення киснем та окислення 

двохвалентного заліза і переводом його в трьохвалентне (за рахунок цього 

відбувається зменшення кількості заліза у воді). В свій час при будівництві 

будівлі для установки по обеззалізненню води за основу був взятий 

типовий проект 4-18-649. В зв’язку із збільшенням потужності 

обеззалізнення води до 3000 м
3
/год було збільшено розміри будівлі в плані.  

На території водоочисної станції побудована, але виведена з 

експлуатації водонапірна вежа висотою 30 м та місткістю резервуара 150 

м
3
. Вважаємо за необхідне провести ремонт цієї вежі та відновити її 

функціонування. Це дозволить забезпечити споживачів містечка питною 

водою в достатній кількості Сьогодні від 0 до 6-ї години ранку місто 

живиться водою насосною 

станцією. 

На насосній станції 

працюють три насосних агрегати:  

два марки 4к8а-2шт (90 м
3
/год) і 

один агрегат КМ 90/35 УЗЛ-4.  

Перші водопровідні мережі 

містечка Озерне були побудовані 

разом з будівництвом свердловини 

№1 в 1933 р. І їх кількість 

збільшувалася поступово із вводом 

в експлуатацію як нових 

свердловин, так і нових об’єктів. 

 

 

 



 

Довжина розподільчої 

каналізаційної мережі, не 

включаючи випуски від обєктів, 

становлять загалом 43 км. 

Трубопроводи зроблені із 

керамічних труб. На них обладнано 

435 каналізаційних колодязів різної 

глибини. 

Каналізаційні очисні споруди 

складаються із двох комплексів. Із 

споруд, побудованих в 1973 

використовуються тільки 

пісколовки, які не виконують свого призначення, а використовуються 

лише для транзитного пропуску стічних вод від містечка до насосної 

станції перекачування стоків. Очистку відстійного піску приходиться 

проводити вручну. Стічні води із насосної станції насосами подаються на 

комплекс очистки, збудований у 1983 році, і складається з пісколовок з 

круговим рухом води, первинних радіальних відстійників, 2-х біофільтрів, 

вторинних радіальних відстійників, 2-х двухярусних біологічних ставків, 

контактної місткості та будівлі, в якій розташована хлораторна, а також із 

лабораторії, повітродувної станції, мулово-насосної станції , однієї 

пісковки та 4 мулових майданчики. 

Насосна станція перекачування стічних вод має круглу форму, 

діаметром 7 м, цегляна. Глибина приймального резервуару 6 м, місткість –  

2,5 м. В машинному залі встановлено 3 насоси марки СМ 125-803. Облік 

стічних вод, які поступають на насосну станцію відсутній, перекачування 

становить в середньому 2000 м
3
/ добу.Стічні води подаються на очистку по 

трубопроводах діаметром 150 мм на висоту 12 м від осі насоса. 

Пісколовки з круговим 

рухом води – їх на комплексі дві. 

Діаметр – 3 м, швидкість руху 

води у пісколовках 0,3-0,6 м/с. 

Гідроекскаватор не працює, тому 

пісколовки очищуються вручну і 

пісок транспортується на 

пісковий майданчик. Технічний 

стан пісколовок – задовільний, 

але систем видалення піску – у 

неробочому стану. 

Із пісколовок стічні води 

поступають на механічну очистку 

на первинні радіальні відстійники, 



діаметром 4 м. В них відбувається віпадіння змудених решток, не пійманих 

пісколовками. Осад випадає на дно відстійників і за рахунок ухилу днища 

сповзає і видаляється на мулові майданчики при відкритті засувки на 

мулопроводі під дією стовпа води у відстійнику. Видалення мулу 

проходить 2 рази на добу.  

Споруди біологічної очистки 

води, біофільтри, розташовані в 

цегляній будівлі розмірами 6 х 12 м. 

Стічні води подаються на очистку 

через скріпклерну систему. 

Фільтруються через шар гравію та 

щебеню, фракцією 20-50 мм. Робота 

такої системи біологічної очистки є 

дуже неефективною через те, що за 

значний час експлуатації в об’ємі 

загрузки накопичилась значна 

кількість забруднень. Якість води, яка проходить очистку на біофільтрі не 

покращується, а навіть погіршується. Крім цього будівля біофільтрів 

внаслідок значного виділення випарів знаходиться в аварійному стані. 

Необхідна повна заміна системи біологічної очистки. 

Вторинні відстійники. Після біофільтрів стічні води подаються 

чотири вторинних відстійники діаметром 6 м, де проходить осадження 

мулу. Останній видаляється на мулову насосну станцію, яка перекачує осад 

на мулові  майданчики. Стан відстійників задовільний. 

Біологічні ставки – двохступеневі, являють собою місткості, в які 

поступають стічні води після вторинних відстійників, один ставок працює, 

а інший знаходиться в цей час на очистці. Ефективність доочищення 

стічних вод є дуже незначною, особливо в холодну пору року. Технічний 

стан цих споруд –- незадовільний 

(не відповідність геодезичних 

відміток). Не проходить повне 

очищення ставка. 

Контактний резервуар. Після 

біологічних ставків стічні води 

попадають в контактний резервуар, 

де проходить змішування їх з 

хлорною водою, яка подається із 

ванн-розчинників, що встановлені в 

адмінбудівлі, де також розташована 

повітродувна станція, лабораторія, 

хлордозаторна. 
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УЗКОКОЛЕЙНЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ – ЭЛЕМЕНТЫ 

КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ И ПАМЯТНИКИ ТРАНСПОРТА 

 

Железнодорожный транспорт (железные дороги, вокзалы, депо, 

локо-мотивы и подвижной состав) является неотъемлимым элементом 

эпохи индустриально-промышленной революции, освоения и колонизации 

об-ширных регионов Евразии, Америки и других континентов. В 

современ-ных условиях он сохраняет свое ключевое значение в 

хозяйственно-эко-номической жизни многих стран (Россия, Китай, 

Украина и др.), а вне-дрение достижений научно-технического прогресса в 

железнодорожные пассажирские перевозки (Япония, США, Западная 

Еврова) позволяет со-хранить его позиции в этом важном сегменте 

куммуникации. Железно-дорожные перевозки на важнейших 

региональных туристских направле-ниях по-прежнему, несмотря на 

доминирующую роль авиаперевозок, осо-бенно на большие расстояния 

(более 1 тыс. км), сохранают свои позиции. Следует напомнить, что 

зарождение массового туристского движения не-посредственно связано с 

первой железнодорожной экскурсией, организо-ванной в 1840 г. Томасом 

Куком на трассе Лестер – Логбороу в Англии. 

В современном глобальном мире во многих странах с постиндустри-

альной экономикой железные дороги становятся важным сасмостоятель-

ным аттрактивным элементом многих районов и туристских центров. 

Магическая атмосфера железнодорожных вокзалов и станций, многие из 

которых являются памятниками архитектуры, дышащие паром паровозы и 

вагоны-ретро, особая атмосфера ожидания и встреч, многочисленные ме-

роприятия связанные с историей техники и железнодорожного транспорта 

(„парады” паровозов, фестивали культуры и профессиональные праздники, 

туристские анимации на исторических трассах и объектах) привлекают 

многочисленных экскурсантов, становятся неотъемлимым элементом куль-

турной жизни локальных и региональных сообществ. 

Наибольший интерес для любителей истории техники и путешествий 

в уголках с малоизмененной природой представляют узкоколейные желез-

ные дороги (с шириной колеи 750–1000 мм), сохранившиеся во многих ев-

ропейских странах, но утратившые свое хозяйственное значение локаль-

ных грузовых перевозок, частично из-за исчерпания запасов природных 

ресурсов, для освоения которых они создавались (запасы древесины, тор-

фа, строительных материалов), а большей частью – переориентации ло-



кальных перевозок грузов (до 100 км) – на автомобильный транспорт. 

Однако, сохранившийся комплекс инженерно-технических сетей и под-

вижного состава позволяет создать аттрактивные туристские ретро-трассы 

и музеи-скансены, раскрывающие как почти 200-летнюю историю желез-

нодорожного транспорта (первый поезд с паровой машиной начал курси-

ровать в Англии в 1825 г. на трассе Стоктон – Дарлингтон), так и со-

здающие уникальные возможности рекркационно-познавательной деятель-

ности в своеобразной среде. Созданные музеи-скансены и ретро-трассы 

железнодорожного транспорта с техническим оснащением уходящей инду-

стриально-промышленной эпохи, выполняют в современную эпоху широ-

кие функции: 

 образовательно-познавательную, представляя подрастающим поко-

лениям „живую историю” техники одной из важнейших отраслей 

транспорта индустриальной эпохи; 

 культурно-ландшафтную, сохраняя инженерные элементы и объекты 

в пространственной структуре локальных ландшафтов, раскрывая 

примеры технических и инженерно-строительных решений при ос-

воении ландшафта, часто являясь эталоном сотворчества человека и 

природы; 

 социально-коммуникативную, активизируя культурно-коммуника-

тивные связи в профессиональных сообществах, сохраняя частично 

сложившийся в них уклад жизнедеятельности, эмоциональных ощу-

щений и взаимосвязей, яляющихся ценным элементом локальной 

культуры; 

 туристкско-рекреационную, представляя аттрактивный туристский 

продукт (фестивали, ретро-путешествия, непосредственное ознаком-

ление с историей и укладом жизни) для различных сегментов ту-

ристского рынка (проведение школьных экскурсий, массового уи-

кенда, сентиментальных поездок), создания различных тематических 

анимаций при туристских путешествиях. 

Одним из примеров широкого использования локальных железных 

до-рог в туристском облуживании является семь узкоколейных дорог в 

Поль-ше, где сохранилось более 40 таких объектов (рис. 1). Наиболее 

густая их сеть сохранилась в Поморье, Великопольше, Нижней и Верхней 

Силезии (26 дорог – 60%), на территориях входящих в состав Пруссии в 

XIX в. На территории Мазовии и Подляшья (Польского Королества в 

составе Россий-ской империи) их значительно меньше (14 дорог – 32%), 

как и в Мало-польше и Прикарпатье (8 дорог – 18%), входящих в состав 

Австро-Вен-грии. 

В послевоенный период в Польше функционировало почти 150 узко-

колейных линий, многие из которых действовали до 1990-х годов, обес-

печая локальные перевозки товаров и пассажиров. Однако, снижение эко-

номической эффективности их эксплуатации привело к их закрытию, а ис-



пользование для туристских перевозок и музейно-просветительной дея-

тельности реанимировано их, сохраняя важным элементом культурно-тех-

ногенных ландшафтов. 

 

Рис. 1. География железнодорожных музеев-скансенов узкоколейных 

до-рог в Польше: 1 – узкоколейные дороги, 2 – ретро-поезда на обычных 

ли-ниях, 3 – дрезины. 

 

В Варшавском музее железных дорог экспонируется около 450 локо-

мотивов и вагонов, а всего в скансенах и музеях по всей стране – около 1 

тысячи. 

Паровозное депо в Вольштыне (Великопольша) является одним из 

крупнейших музеев и местом „паровозно-туристского” культа любителей 

железных дорог со всего мира. Депо, построено здесь более 100 лет тому 

назад, имеет в наличии 30 паровозов различных серий, 8 из которых ис-

пользуется для обслуживания перевозок до Познани и Лешна (старший их 

них построен в 1917 г. в Германии, наиболее скоростной польский паровоз 

„Прекрасная Гелена” построен в 1937 г. в Хжанове, паровоз этой серии 

получил золотую медаль на предвоенной выставке в Париже). Здесь фун-

кционирует регулярная пассажирская линия Вольштын – Познань (70 км). 

Ежегодно в мае проводится крупнейший в Европе „парад паровозов”, в ко-

тором участвуют локомотивы с Польши, Германии, Венгрии, Чешской 



Рес-публики, а число туристов и посетителей на этой акции превышает 20 

тыс. чел. 

Железнодорожный скансен Хабувка-Рабка в Прикарпатье является 

крупнейшим в Польше и одним из крупных в Европе музеем железно-

дорожного подвижного состава и локомотивов 1920–1930 годов. В его со-

ставе уникальные паровозы и вагоны с конца XIX в. – начала ХХ в. (пас-

сажирский вагон с 1896 г., вагон с дверями для каждого купе 1924 г., 

товарные вагоны-рефрижераторы, цистерны, специальный вагон для пе-

ревозки гусей). В период летнего туристского сезона здесь курсируют 

ретро-туристские поезда от станции Хабувка-Скансен до Закопане, Мшаны 

Долней и Добрей (возле Лиманова). Линия от Хабувки до Нового Сонча 

является частью былого стратегического бескидского пути из Словакии 

(Чадца) до Горлиц, постpоенного по указанию императора Франциска Ио-

сифа II в 1880-х годах. По ней курсируют австрийские паровозы начала 

ХХ в., а также последний польский паровоз, построенный в 1957 г. в 

Хжанове. В летнем сезоне (июль) здесь проводится „паровозиада” с 

парадом ретро-составов (пассажирских и товарных), экскурсией на 

историческом поезде, включающей обширную культурную программу 

(соревнование машинис-тов, фольклорные танцы, пикник). 

Круглогодично по выходным и праздничным дням функционирует 

расположенная в пригороде Варшавы узкоколейная дорога от Пясечна до 

Тарчина (сохранилось всего 71 км путей, эксплуатируется участок 15 км). 

В 2008 г. этой дороге, называемой также „Груецкая подъездная дорога”, 

исполняется 110 лет, она была основана как акционерное общество с 

участием князя Т. Замойского, ксендза С. Любомирского, фабриканта Е. 

Пашковского, цадыка с Горы Кальварии и российской армии. Еще в до-

военном 1937 г. первая станция линии, соединяющей Варшаву с Горой 

Кальварией и Новым Мястом над Пилицей, находилась на площади Лю-

блинской унии. 

В летнем туристскои сезоне активно функционирует линия на 

Балтий-ском побережье от Грифиц до приморского Тженсача и 

Погорелицы. Пер-вый участок дороги от Грифиц до Нехожа был 

простроен в 1896 г., в 1916 г. она была продлена до Погорелицы, а общая 

протяженность Грифицкой узкоколейной дороги достигала 175 км, редко 

встречаемой ширины 1000 мм. Сегодня эксплуатируется для туристских 

перевозок только 40 км, ретро-поездки обслуживает паровоз серии Рх 48 

„Parys” развивая  скорость 25 км/час. В ходе поездки можно посетить 

дворцово-парковый комплекс в Рыбокартах, остатки исторического 

виадука в Карницах, руины костела XIV в. в Тженсаче, расположенные на 

крутом морском клифе (раньше в 1800 м от моря), где пересекаем границу 

15º в.д., определяющую централь-ноевропейский временной пояс. 

Широкая сеть узкоколейных железных дорог функционировала в 

райо-нах горношахтной разработки каменного угля в Верхней Силезии, где 



в туристских целях сейчас используется около 10 дорог. В скансене уз-

коколейной дороги в Рудах возле Гливиц (фот. 1) сохранилось здание 

вокзала (фот. 2), паровозного депо (фот. 3), водонапорной башни (фот. 4), 

имеется экспозиция подвижного состава (фот. 5) различного назначения. В 

период экскурсионной поездки ретро-поездом (в 2007 г. узкоколейной 

дорогой в Рудах было перевезено 13,5 тыс. чел.) можно ознакомиться с 

ландшафтами долины р. Руда, лесными буковыми комплексами ландшафт-

ного парка, а также посетить костел и монастырский комплекс цистер-

цианцев, основанный в XIII в. 

В Беловежской пуще, где густая сеть узкоколейных дорог была 

создана в годы I мировой войны (с 1916 г.) для вывоза ценной древесины, а 

затем расширена в межвоенные годы до 360 км. После 1992 г. 

эксплуатируются только две линии. Линия от Гайновки до Топила (11 км) 

обслуживается ретро-поездом с паровозом, проходит рядом с уникальным 

резерватом „Глубокий угол” (где охраняются сосняки торфянистые), 

пересекает до-лину р. Лесная, на остановках можно познакомиться с 

уникальным дубом-памятником, посетить бар „Последний грош”. Следует 

отметить, что цена билета для поездки ретро-поездом на большинстве 

дорог составляет от 1,5–3,0 до 6 евро (в зависимости от протяженности 

трассы и экскур-сионной программы), что доступно для массового 

среднего туриста.  

 

 

 

Фот. 1. Техногенный ландшафт на станции Руды (фот.: И.И. 

Пирожник). 

 

Приведенные примеры показывают эффективность туристского 

исполь-зования железнодорожных скансенов и узкоколейных дорог, что 



позволяет рекомендовать опыт их организации в зарубежных странах 

для широкого применения в России, Беларуси, Украине. 

 

Фот. 2. Здание железнодорожной станции в Рудах возле Гливиц 

(фот.: Т. Щипек). 

 

 

 

Фот. 3. Здание локомотивного депо станции Руды (фот.: И.И. 

Пирожник). 



 

Фот. 4. Водонапорная башня на станции Руды (фот.: И.И. 

Пирожник). 

 

 

 

Фот. 5. Туристский ретро-поезд на станции Руды (фот.: Т. Щипек). 
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ КРИВОРОЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ 

 

Кривой Рог – это крупный и ведущий промышленный центр 

Украины, в котором развитие промышленности имеет свою историю. 

История промышленного города – это история развития его предприятий, а 

также дорожно-коммуникационной инфраструктуры. Целью работы стало 

изучение наиболее старого участка железных дорог на Криворожье, вместе 

со станцией Долгинцево. Проведена архивная, статистическая работа. На 

основе собранных экспедиционных материалов составлена карта 

размещения объектов индустриального наследия (ОИН) и дана оценка их 

современного состояния, разработана технологическая карта 

ознакомительной экскурсии по территории железнодорожной станции 

Долгинцево в рамках индустриального туризма. 

Концепция «индустриального наследия» возникла относительно 

недавно и развивается на протяжении ряда последних лет. В целом 

индустриальное наследие следует считать частью материального и 

культурного наследия человечества. Оно определяется как совокупность 

строений и артефактов, произведенных обществом с использованием 

труда, которые считаются достаточно важными для сохранения их для 

будущих поколений. 

Индустриальное наследие состоит из материальных объектов 

индустриальной и технической культуры, созданных для производства, а 

не с целью обладания исторической, технологической, социальной, 

архитектурной и научной ценностью, что заслужила бы сохранения для 

будущих поколений. Это наследие рабочего мира: такие объекты не 

являются произведениями искусства, и они сохраняются не для 

созерцания, а с тем, чтобы лучше понять их. Их возраст не так значим в 

плане его временных рамок, как его концепций, технологий и 

материалами, использованными в их строительстве, многое из этого 

устарело. 

Для сохранения ОИН в качестве феноменов индустриального 

наследия должны выбираться по принципу наибольшей 

репрезентативности для будущих поколений. В связи с этим памятники 

индустриального наследия классифицируются в соответствии с их 

функциями на транспортные: пассажирские и грузовые транспортные 

средства и их инфраструктура, состоящая из железнодорожных путей, 

портов, дорог и аэровокзалов; селитебные: промышленные конторы, 

рудники, церкви, жилые дома, парки; гидротехнические: водонапорные 

башни, дамбы. 



С исторической и содержательной точки зрения исследованные ОИН 

Криворожской железной дороги относятся к важной составляющей ОИН 

промышленного Приднепровья и Кривбасса в частности. Идея 

строительства железной дороги в направлении Кривбасса возникла как 

необходимость связать Донецкий каменноугольный бассейн с молодым 

Криворожским железорудным районом. Основная задача, которая 

ставилась перед расширением Екатерининской железной дорогой на запад 

– перевозки коксующихся углей и богатой железной руды в обоих 

направлениях для обеспечения металлургического производства на юге 

России. Начало разработок криворожских железных руд берет отсчет с 

1881 года. Но необходимость увеличения добычи руды требовала удобного 

и рентабельного ее вывоза. Поэтому скоро созрела необходимость 

сооружения откаточной железной дороги. 

Железная дорога была построена за очень короткие сроки. В 1882 

году началось сооружение моста через реку Днепр (наибольший в России 

железнодорожный мост) и через реку Ингулец. Проект был составлен 

профессором, инженером Н.А. Белелюбским. В 1884 г. 18 мая 

Екатерининская железная дорога длиной 477 верст (505,6 км) от станции 

Ясиноватая через Кривой Рог до станции Долинская была открыта. За 5 лет 

работы железная дорога полностью окупила себя (грузы шли потоком). 

Построенная железная дорога имела название Криворожская из-за 

главной цель строительства – железной руды Криворожья. Но еще до 

окончания строительства, 18.02.1882 г., ее переименовали, понимая ее 

значение, на Екатерининскую в честь императрицы Екатерины II, которая 

присоединила Малороссию к Российской империи. Это второе название 

действовало до 1926 г. В июле 1926 г. Екатеринослав переименовали на 

город Днепропетровский. Двойное имя города вскоре превратилось в 

наиболее приемлемое и грамотное – Днепропетровск. Одновременно 

Екатерининскую железную дорогу начали называть Днепропетровской (в 

период 1935-1961 гг. – Сталинская железная дорога). 

В районе современной станции Кривой рог-Главный и самой 

железной дороги в 80-х годах ХIХ ст. земли всплошную принадлежали 

помещикам. Через эти земли и прокладывали железную дорогу от 

Екатеринослава до станции Долинской (чуть западнее Кривого Рога).  

Долгинцево – это одно из наиболее старых территорий Кривого Рога. 

Еще царь Александр ІІ подарил земли генералу Долгинцеву, который 

построил село Катериновка. Неподалеку от имения этого помещика с 

началом строительства железной дороги началось сооружение большой 

узловой станции на пять путей, а также паровозного депо. 

Долгинцево – железнодорожная станция, большой транспортный 

узел Екатерининской железной дороги, и эта функция не утрачена и до 

сегодняшнего дня. Станция Долгинцево относилась ко второму классу и 

находилась на момент открытия (май 1884 г.) в Криворожской волости 



Херсонского уезда. Название получила от расположенного в близи села 

Долгинцево. От станции начиналась вторая Екатерининская железная 

дорога и ее Саксаганская ветка. При станции действовала контора 11 

отделения службы пути (с 1931 г. – 5 отделение). На 1902 г. основное депо 

включало 80 паровозов с мастеровыми и рабочими (приблизительно 250 

человек), бесплатную библиотеку для служащих, сберегательную кассу и 

ряд лавок потребительского союза служащих Екатерининской железной 

дороги. Станция Долгинцево служила узловой для 5 направлений: на 

Карнаватку, Верховцево, Долинскую, Ингулец и Никополь. 

При станции существовало одноименный поселок. На 1896 г. В нем 

насчитывалось 100 дворов, в которых проживало 375 мужчин и 125 

женщин; работала продовольственная лавка и буфет. Центром поселения 

была станция. Со временем Долгинцево разрослось за счет 

индивидуального строительства, которому способствовало руководство 

Екатерининской железной дороги. Дорога построила ряд жилых 

помещений для своих служащих. Построена была больница на 10 коек, 2-х 

классная школа с церковью на 250 человек. В 1897 г. построена церковь в 

честь Святого Александра Невского. На пустыре отдельно стояли 

холерные бараки, которые в 1910 г. переделали на больницу. В 1910 г. в 

Долгинцево насчитывало 143 двора. 

Все выше перечисленные объекты могут быть квалифицированы как 

ОИН транспортной отрасли хозяйства Криворожского региона. Начиная с 

1884 г. наиболее старые и более поздние сооружения находились или до 

сих пор находятся в эксплуатации, подвергались реконструкциям, часть из 

них разрушены или снесены. 

Большинство изученных нами объектов ОИН железнодорожной 

станции Долгинцево полностью сохранились (здание магазина, МВД, 

прачечная). Некоторые из них были реконструированы (здание вокзала, 

некоторые здания Локомотивного депо). Полностью исчезло 

(искусственно снесено) лишь здание церковно-приходской школы вместе с 

церковью (в данный момент на ее мете привокзальная площадь). Часть 

объектов пополнялась уже в советское время. База данных ОИН станции 

Долгинцево представлена ниже (также рис. 1). 

1. Здание вокзала. Здание вокзала расположено на ст. Кривой Рог 

Главный. Оно построено в 1890 г. (на фасаде здания есть блямба). 

Полезная площадь здания 1362,79 м², объем – 9242,36 м³. Фундамент 

здания – бутовый камень. Стены вокзала построены из песчаного камня. 

Перекрытия здания деревянные. Кровля вокзала сделана из метало-

черепицы, общей площадью в 1513,48 м². Здание вокзала двухэтажное. 

2. Библиотека. Здание библиотеки расположено на ул. 

Серафимовича. Оно построено в 1900 г. Полезная площадь здания 551,3 

м², объем – 1965 м³. Фундамент здания – бутовый камень. Стены 



библиотеки построены из кирпича. Перекрытия здания подшивка и доски. 

Кровля – шифер. Здание библиотеки одноэтажное. 

3. Магазин (сапожная мастерская, билетные кассы). Здание 

магазина расположено на ул. Ленинского Комсомола, 25. Оно построено в 

1900 г. Полезная площадь здания 429,1 м², объем – 2685,60 м³. Фундамент 

здания и стены – бутовый камень. Перекрытия здания деревянные. Кровля 

этернитовая, общей площадью в 464,0 м². Здание магазина двухэтажное. 

Рис. 1. Размещение 

основных ОИН 

железнодорожной станции 

Кривой Рог Главный. 

Условные обозначения: 1 – 

водонапорная башня, 2 – 

здание техконторы, 3 – жилой 

дом, 4 – административное 

здание, 5 – строения на 

территории локомотивного 

депо, 6 – магазин (бывшие 

сапожная мастерская, 

билетные кассы), 7 – здание 

вокзала Долгинцево, 8 – 

здание МВД, 9 – место 

снесенной церковно-

приходской школы и церкви 

Св. А. Невского, 10 – здание 

современной библиотеки, 11 – 

служебные помещения. 

 

 

4. Здание МВД. Здание МВД расположено на станции Кривой Рог 

Главный. Оно построено в 1935 г. Полезная площадь здания 462,6 м², 

объем – 2257,2³. Фундамент здания и стены – бутовый камень. Перекрытия 

здания деревянные. Кровля здания из волнистой асбофанеры, общей 

площадью в 445,1 м². Здание МВД двухэтажное. 

5. Водонапорная башня. Водонапорная башня расположена на ул. 

Транспортная. Она построено в 1945 г. Полезная площадь башни равна 

62,7 м², объем – 1534 м³. Фундамент башни – бетон. Стены построены из 

камня и кирпича. Перекрытия башни из досок. Кровля железная. Общая 

высота водонапорной башни 24,45 м. 

6. Жилой дом. Здание жилого дома расположено на ул. 

Транспортная, 12. Оно построено в 1899 г. Полезная площадь здания 

221,78 м², объем – 1574,66 м³. Фундамент здания – бутовый камень. Стены 

дома построены из кирпича. Перекрытия здания деревянные. Кровля 



здания из волнистой асбофанеры, общей площадью в 399,52 м². Здание 

дома одноэтажное. 

7. Здание технической конторы. Здание тех. конторы расположено 

на ул. Транспортная, 6. Оно построено в 1890 г. Полезная площадь здания 

580,08 м², объем – 4864,90 м³. Фундамент здания – бутовый камень. Стены 

здания построены из кирпича. Перекрытия здания железобетонные. Кровля 

здания из волнистой асбофанеры. Здание двухэтажное. 

8. Административное здание. Административное здание 

расположено на ул. Транспортная, 10. Оно построено в 1890 г. Полезная 

площадь здания 596,69 м², объем – 5053,82 м³. Фундамент здания – 

бутовый камень. Стены здания построены из кирпича. Перекрытия здания 

железобетонные. Кровля здания из волнистой асбофанеры. Здание 

двухэтажное. 

9. Здание конторы. Здание конторы расположено в Локомотивном 

депо ст. Кривой Рог Главный. Оно построено в 1884 г. Полезная площадь 

здания 240 м², объем – 1776 м³. Фундамент здания – бутовый камень. 

Стены здания построены из кирпича. Перекрытия здания деревянные. 

Кровля здания из шифера, общей площадью в 287 м. кв. Здание конторы 

двухэтажное. Одно из старейших зданий среди ОИН станции Долгинцево. 

10. Кузнечный цех. Здание кузнечного цеха расположено в 

Локомотивном депо ст. Кривой Рог Главный. Оно построено в 1897 г. 

Полезная площадь здания 271 м², объем – 1056 м³. Фундамент здания – 

бутобетонный. Стены здания построены из кирпича. Перекрытия здания 

деревянные. Кровля здания из шифера, общей площадью в 295 м². Здание 

цеха одноэтажное. 

11. 9-е стойловое депо. Здание депо расположено в Локомотивном 

депо ст. Кривой Рог Главный. Оно построено в 1884 г. Полезная площадь 

здания 2128 м², объем – 13832 м³. Фундамент здания – бутовый камень. 

Стены здания построены из кирпича. Перекрытия здания – проф. настил, 

железобетонный арочный свод. Кровля здания из рубероида, общей 

площадью в 2327 м. кв. Здание депо одноэтажное. 

12. 3-х стойловый цех 9-го стойлового депо. Здание цеха 

расположено в Локомотивном депо ст. Кривой Рог Главный. Оно 

построено в 1884 г. Полезная площадь здания 594 м², объем – 3859 м³. 

Фундамент здания – бутобетонный. Стены здания построены из кирпича. 

Перекрытия здания – стальные балки. Кровля здания – профнастил, общей 

площадью в 645 м². Здание цеха одноэтажное. 

13. Тепловой пункт 9-го стойлового депо. Здание теплового пункта 

расположено в Локомотивном депо ст. Кривой Рог Главный. Оно 

построено в 1884 г. Полезная площадь здания 218 м², объем – 1370 м³. 

Фундамент здания – бутовый камень. Стены здания построены из кирпича. 

Перекрытия здания железобетонные. Кровля здания из рубероида, общей 

площадью в 223 м². Здание одноэтажное. 



14. Помещение мастера кранового цеха 9-го стойлового депо. 

Помещение расположено в Локомотивном депо ст. Кривой Рог Главный. 

Оно построено в 1946 г. Полезная площадь здания 40 м², объем – 139 м³. 

Фундамент здания – бутовый камень. Стены здания построены из кирпича. 

Перекрытия здания деревянные. Кровля здания из шифера, общей 

площадью в 46 м². Помещение одноэтажное. 

15. Прачечная 9-го стойлового депо. Здание прачечной 

расположено в Локомотивном депо ст. Кривой Рог Главный. Оно 

построено в 1946 г. Полезная площадь здания 59 м², объем – 277 м³. 

Фундамент здания – бутовый камень. Стены здания построены из кирпича. 

Перекрытия здания железобетонные. Кровля здания из рубероида, общей 

площадью в 69 м². Здание одноэтажное. 

16. 6-й стойловый цех 9-го стойлового депо. Здание цеха 

расположено в Локомотивном депо ст. Кривой Рог Главный. Оно 

построено в 1884 г. Полезная площадь здания 1220 м², объем – 7928 м³. 

Фундамент здания – бутовый камень. Стены здания построены из кирпича. 

Перекрытия здания – арочный свод. Кровля здания из рубероида, общей 

площадью в 1270 м. кв. Здание одноэтажное. 

17. 2-х стойловый тепловозный цех. Здание цеха расположено в 

Локомотивном депо ст. Кривой Рог Главный. Оно построено в 1946 г. 

Полезная площадь здания 1188 м², объем – 12,35 м³. Фундамент здания – 

бутовый камень. Стены здания построены из кирпича. Перекрытия здания 

– железобетонные фермы. Кровля здания из рубероида, общей площадью в 

1420 м². Здание одноэтажное. 

18. Цех по ремонту оборудования. Здание цеха расположено в 

Локомотивном депо ст. Кривой Рог Главный. Оно построено в 1886 г. 

Полезная площадь здания 266,2 м², объем – 1118 м³. Фундамент здания – 

бутовый камень. Стены здания построены из кирпича. Перекрытия здания 

металлические с опорами. Кровля здания из рубероида, общей площадью в 

286 м². Здание одноэтажное и одно из старейших на станции. 

19. Медноливарная. Здание медноливарной расположено в 

Локомотивном депо ст. Кривой Рог Главный. Оно построено в 1938 г. 

Полезная площадь здания 220 м², объем – 1232 м³. Фундамент здания – 

бутовый камень. Стены здания построены из кирпича. Перекрытия здания 

железобетонные плиты. Кровля здания из рубероида и шифера, общей 

площадью в 237 м². Здание одноэтажное. 

20. Экспериментальная подсобного отделения. Здание 

расположено в Локомотивном депо ст. Кривой Рог Главный. Оно 

построено в 1938 г. Полезная площадь здания 253,8 м², объем – 1091,5 м³. 

Фундамент здания – бутовый камень. Стены здания построены из кирпича. 

Перекрытия здания деревянные. Кровля здания из шифера, общей 

площадью в 254 м². Здание одноэтажное. 



21. Зарядочная огнетушителей подсобного отделения. Здание 

зарядочной расположено в Локомотивном депо ст. Кривой Рог Главный. 

Оно построено в 1938 г. Полезная площадь здания 403,5 м², объем – 445 

м³. Фундамент здания – бутовый камень. Стены здания построены из 

кирпича. Перекрытия здания деревянные. Кровля здания из шифера, общей 

площадью в 106 м². Здание одноэтажное. 

22. Жестяная мастерская подсобного отделения. Здание 

мастерской расположено в Локомотивном депо ст. Кривой Рог Главный. 

Оно построено в 1938 г. Полезная площадь здания 67 м², объем – 287 м³. 

Фундамент здания – бутовый камень. Стены здания построены из кирпича. 

Перекрытия здания деревянные. Кровля здания из шифера, общей 

площадью в 280 м². Здание одноэтажное. 

23. Отделение плотников. Отделение плотников расположено в 

Локомотивном депо ст. Кривой Рог Главный. Оно построено в 1938 г. 

Полезная площадь здания 48 м², объем – 192 м³. Фундамент здания – 

бутовый камень. Стены здания построены из кирпича. Перекрытия здания 

деревянные. Кровля здания из шифера, общей площадью в 200 м². Здание 

одноэтажное. 

24. Цех эксплуатации. Здание цеха расположено в Локомотивном 

депо ст. Кривой Рог Главный. Оно построено в 1930 г. Полезная площадь 

здания 308 м², объем – 2281 м³. Фундамент здания – бутовый камень. 

Стены здания построены из кирпича. Перекрытия здания деревянные, 

железобетонные плиты. Кровля здания из рубероида, общей площадью в 

324 м². Здание одноэтажное. 

25. Гараж на 2 бокса. Здание гаража расположено в Локомотивном 

депо ст. Кривой Рог Главный. Оно построено в 1884 г. Полезная площадь 

здания 71 м², объем – 177,5 м³. Фундамент здания – бутовый камень. Стены 

здания построены из кирпича. Перекрытия здания деревянные. Кровля 

здания из шифера, общей площадью в 86 м². Здание одноэтажное. 

26. Здание прачечной. Здание прачечной расположено на ул. 

Серафимовича, 151. Оно построено в 1935 г. Полезная площадь здания 

602,5 м², объем – 2447 м³. Фундамент здания – бутобетонный. Стены 

здания из кирпича. Перекрытия здания деревянные, железобетонные. 

Кровля здания из шифера и рубероида. Здание прачечной двухэтажное. 

Как видно, что объектов ОИН для сравнительно небольшой 

территории пока сохранилось достаточное количество. Их ценность 

подтверждается несколькими критериями – возрастом постройки. Тут во 

внимание брались рекомендации ТIССIН – к объектам ОИН отнесены 

лишь те сооружения возраст которых превышает время начала 50-х гг. ХХ 

ст. Так, удалось установить, что общее число самых старых и интересных 

для человечества ОИН на территории станции Кривой Рог Главный 

(Долгинцево) насчитывается 26 штук. Самые древние ОИН станции 1884 



года – года постройки самой Криворожской железной дороги. Из самых 

поздних встречаются объекты 1930-1940-х гг. возведения.  

Второй критерий – технология и материал строительства. 

Сооружения станции относимые нами к ОИН в основном характеризуются 

применения бутового камня, кирпича и сугубо южного причерноморского 

материала – известняка-ракушняка. Такая технология характерна для 

рубежа ХIХ-ХХ ст. Третий критерий – архитектура и высотность зданий, 

их форма, которая полностью соответствует стилю строительства своего 

времени. Четвертый – репрезентативные размеры ОИН – все объекты 

достаточно крупные, отстоят отдельно, их видно, высокая аттрактивность. 

Пятый – часть ОИН утрачены, такая как церковь А. Невского (1887-1959 

гг.), в советское время – школа фабрично-заводского обучения (рис. 2.). 

Мы рекомендуем охранять все объекты представленные в нашей 

работе, реконструировать некоторые из них (кузнечный цех, тепловой 

пункт Локомотивного депо и др.).  

Рис. 2. Фото из 

архивов. Так выглядела в 

дореволюционное время 

церковно-приходская школа 

станции Долгинцево. 

 

Также мы предлагаем 

консервировать некоторые 

важные объекты (здание 

вокзала, магазина, МВД, 

конторы Локомотивного 

депо и др.) от дальнейших перестроек и существующих проектов сноса 

под новые сооружения. К счастью, такие проекты не были внедрены в 

жизнь, но дискуссия в 90-х гг. ХХ ст. на уровне города Кривого Рога 

велась весьма горячая. Перспективным является обоснование ландшафтно-

индустриального парка на базе 26 ОИН станции Кривой Рог Главный как 

хорошо сохранившегося примера структуры и развития Криворожской 

железной дороги в памяти людей и патриотов города. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА БЕЛОРУССКИХ ГОРОДОВ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ 

ВЕКА 

 

В белорусских городах с 1820-х годов традиционные городские 

производственные постройки – мельницы, склады – дополняются 

типологически новыми объектами. Активное строительство пожарных 

депо, водопроводных и электрических станций, построек конки и трамвая 

пришлось на последнюю четверть XIX – начало ХХ века. 

В первой половине XIX века пожарная служба в городах 

выполнялась как общественная повинность, то есть была 

непрофессиональной. В белорусских городах для постройки «пожарных 

сараев» с конюшнями губернским архитектором выделялись участки в 

центре города на крупных улицах. Могилевская губернская строительная  

и дорожная комиссия рассматривала проекты деревянных пожарных 

сараев «с каланчою» в Климовичах (1829 г.), Чаусах, Могилеве (1839 г.). 

Эти казенные постройки пожарных служб стали первыми объектами 

городского хозяйства [1]. 

Позднее пожарные депо стали неотъемлемым элементом городской 

среды, о чем свидетельствуют открытки с видами белорусских городов, 

включавшими как пожарную каланчу, так и сами здания депо. Пожарная 

смотровая вышка была доминантой центра любого города. Она могла 

решаться как отдельное деревянное сооружение (Несвиж, Витебск, 

Полоцк), как башня со смотровой площадкой на здании городской управы 

или ратуши (Витебск, Могилев, Минск, Волковыск, Орша) или  быть 

встроенной в здание пожарного депо (Бобруйск, Минск) или пристроенной 

(Минск, Гродно). 

Здания пожарных депо размещались в ключевых планировочных 

точках города в самом центре города и имели две разновидности. Первая – 

одноэтажное прямоугольное в плане здание с одними или несколькими 

воротами (Логойск, Несвиж); смотровая башня была отдельным 

деревянным сооружением (Несвиж, Витебск), либо использовалась башня 

со смотровой площадкой на ратуше (Могилев) или здании городской 

управы (Волковыск, Орша). Этим постройкам была присуща строгая 

утилитарность облика. Такие депо существуют и используются до сих пор 

в Несвиже и Логойске.  

Вторая разновидность пожарного депо, часто со встроенной башней, 

была выработана в конце XIX в. и представляла собой кирпичное здание, 

сочетавшее в первом этаже помещения для лошадей, обозов, оборудования 

и на втором этаже - жилые помещения пожарной команды. Для таких 



построек характерно использование элементов готики и “кирпичного” 

стиля, модерна, выполненных из фигурного лицевого кирпича. (Бобруйск, 

Минск). Каланча в таком случае часто была встроенной в здание депо. 

Первое специальное каменное здание пожарного депо в Минске 

было построено в 1885 году на улице Ново-Романовская по проекту 

художника-архитектора Чали-Суриева. Двухэтажное кирпичное здание, 

богато декорированное карнизами, рустом, лопатками, щипцами с круглым 

завершением, Здание сохранилось и сегодня, в нем, размещены пожарная 

часть и музей.  

Второе пожарное депо в Минске было построено значительно позже, 

в 1902 году, непосредственно на личные средства императора. В 1909 году 

под руководством инженера Корзона В.Ф. была пристроена каланча. 

Здание размещалось за Брестским вокзалом на улице Оранской. Это была 

кирпичная двухэтажная постройка, в первом этаже которой размещались 

конюшня и пожарные обозы, на втором – жилые помещения. Это здание 

по сравнению с первым пожарным депо было более просторным и 

функциональным. Внешний вид его определяли ризалит с фигурным 

щитом и башенками и высокая каланча с деревянным шатровым верхом и 

шпилем, украшенная окнами с псевдорусскими наличниками [2]. Здание не 

сохранилось.  

Действуют пожарные депо в Несвиже, Логойске, сохранились 

постройки депо в Слониме, каланча – в Гродно. 

 

Рис. 1 Проект второго 

пожарного депо в 

Минске. 

 

 

В то время как по 

всей Российской 

империи только около 

тридцати городов имели 

водопровод [3], в 

Беларуси им 

пользовались девять 

городов: Витебск, 

Брест, Гомель, Гродно, 

Минск, Мозырь, 

Могилев, Двинск, Слоним. Первый водопровод был сооружен в 1873 году 

в Минске, что всего на десятилетие позже Петербурга и Москвы. 

 

 

 

 

 



Рис. 2 Каланча в Гродно. 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Водонапорные башни в 

Гродно. 

Водонасосные станции 

выполнялись в двух вариантах: так, в 

Гомеле и Мозыре эти постройки имели 

вид маленьких квадратных в плане 

строений, в которых помещались 

двигатель и насос; а в Витебске и 

Минске водонасосные станции были 

больших размеров и состояли из 

нескольких объемов. Размещение 

станции было различным: при заборе из 

реки она сооружалась на берегу выше по 

течению (Витебск) или даже в самом 

городе (Гродно, Гомель); при 

использовании воды из артезианской 

скважины – при ней в центре города 

(Минск); при использовании родниковой 

воды, поступавшей самотеком, 

сооружались только резервуары 

(Слоним). 

В то время как по всей Российской 

империи только около тридцати городов 

имели водопровод [3], в Беларуси им 

пользовались девять городов: Витебск, 

Брест, Гомель, Гродно, Минск, Мозырь, 

Могилев, Двинск, Слоним. Первый 

водопровод был сооружен в 1873 году в 

Минске, что всего на десятилетие позже 

Петербурга и Москвы. 

Водонасосные станции выполнялись в двух вариантах: так, в Гомеле 

и Мозыре эти постройки имели вид маленьких квадратных в плане 

строений, в которых помещались двигатель и насос; а в Витебске и Минске 

водонасосные станции были больших размеров и состояли из нескольких 

объемов. Размещение станции было различным: при заборе из реки она 

сооружалась на берегу выше по течению (Витебск) или даже в самом 

городе (Гродно, Гомель); при использовании воды из артезианской 



скважины – при ней в центре города (Минск); при использовании 

родниковой воды, поступавшей самотеком, сооружались только 

резервуары (Слоним). 

В Гомеле каменная водонапорная станция - водокачка, имевшая в 

плане размер 3 х 4 м, размещалась над артезианским колодцем в парке, на 

берегу реки Сож, а башня находилась на высокой отметке крутого берега.  

Водозаборная станция в Гродно была размещена на берегу реки  

Неман (там она находится до сих пор, но первоначальных построек не 

сохранилось). Забор воды осуществлялся из реки, и потому губернской 

строительной комиссией было отказано в отведении участков ряду 

предпринимателей, стремившихся устроить свои предприятия выше 

станции по течению реки. Водонапорные башни в городе Гродно 

строились Всероссийским акционерным товариществом. Все они были 

восьмиугольные в плане, высотой более двадцати метров, возведены из 

простого и лекального кирпича.  

Водоемные башни размещались на самых высоких точках, а так как 

на этих же высотах исторически формировались городские площади, то 

башни становились активными элементами городского ландшафта. По 

объемному решению эти сооружения были одиночными (Минск, Гродно) и 

спаренными (Витебск), по материалу – деревянными, каменными и 

смешанными. В декоративном оформлении построек водопровода 

использовались элементы готики, особенностью являлось выявление 

ярусности сооружения с помощью карнизов.  

Водонапорная башня витебского водопровода находилась на 

Могилевской площади и была построена по проекту городского 

архитектора Кибардина в 1907 году [4]. Здание в плане представляло два 

спаренных правильных восьмиугольника. Первый ярус, высотой более 8 

метров, был кирпичным, второй ярус, в котором размещался резервуар, – 

деревянным. Декор здания достаточно эклектичен, в нем сочетались 

элементы классицизма (руст, полукруглые арки проемов), «русского 

стиля» (наличники окон) и неоготики (стрельчатые элементы в шатровом 

завершении башен).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 4 Проект башни в Витебске.    Рис. 5. Водонапорная башня в Слониме. 

 

Санитарно-гигиеническое состояние губернского Минска было 

оценено в конце XIX в.: «На примере Минска мы видим, как искусство 

соперничает с природой. Город отличается простором и комфортом, если и 

насчитывается не более половины мощеных улиц, зато они и дворы 

содержатся очень опрятно; во многих домах устроены ватерклозеты, все 

бочки, в которых вывозятся нечистоты, с герметическими запорами. 

Жители пользуются очень хорошей питьевой водой из водопровода, реки и 

колодцев. Банные воды спускаются в реку через фильтры; тщательно 

фильтруются и грязные воды боен, устроенных согласно последним 

требованиям науки, с отдельною водокачкой, альбуминным заводом и 

утилизационным аппаратом»[5]. В том же издании отдельно отмечается, 

что «благоустроенные бойни» имеются лишь в нескольких городах 

Российской империи – Санкт-Петербурге, Москве, Одессе, Харькове, 

Киеве, Вильна, Туле, Херсоне и в Минске [6]. 

В конце XIX столетия в городах появилось электричество. 

Электростанции были построены только в Минске, Витебске, Гродно и 

располагались в центральной части городов. В Минске электростанция 

была построена в 1893 г. на берегу реки Свислочь рядом с водонасосной 

станцией. Здание минской электростанции, главный фасад которого 

выходил на центральную улицу города, сохранилось до наших дней и 

включено в перечень охраняемых памятников архитектуры.  

 

Рис. 6. Электростанция в Минске.       Рис. 7. Электростанция в Витебске. 

 

Электростанция в Гродно была построена в 1912 году недалеко от 

вокзала, рядом с табачными фабриками. В декоративном решении 

одноэтажного каменного здания использовались приемы неоклассицизма – 

ритм на фасаде создавался чередованием высоких окон с полуциркульным 

завершением и лопатками. Постройка существует до сих пор в составе 

энергетического предприятия.  



Конка, а затем трамвай были первыми транспортными хозяйствами в 

городах Беларуси. Депо конки в Минске располагалось вблизи 

железнодорожного вокзала. Первый в Беларуси электрически трамвай был 

пущен в Витебске в 1897 году. К этому времени были построены 

трамвайное депо и  электростанция. Депо было построено на окраине, на 

продолжении одной из центральных улиц, Задунавской (пр. Фрунзе), и 

представляло комплекс обслуживающих, производственных и складских 

построек. Здание депо используется по назначению до сих пор, 

электростанция в центре города имеет статус памятника, в ней размещены 

выставочный зал и кафе.  

Производственные постройки городского хозяйства были 

значимыми объектами в городах и выделялись качеством архитектуры – 

участие профессиональных архитекторов в проектировании, капитальность 

построек, декоративная проработка фасадов. Эти объекты имели статус 

большого общественного значения и служили воплощением технического 

прогресса, потому в декоративном оформлении наружных стен, граней и 

ярусов использованы элементы неоготики, псевдорусского стиля и 

модерна: машикули, окна-бойницы, ниши, орнаментальные пояски, 

лопатки, кронштейны и контрфорсы, фигурные наличники окон. 
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ КАК 

ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ РОССИИ НАЧАЛА XX В. (НА МАТЕРИАЛАХ 

ПЕРИОДИКИ УРАЛА) 

 

Развитие российской экономики на рубеже XIX – XX вв. требовало 

дальнейшего изучения и более рационального использования природных 



ресурсов страны. Однако, природные богатства крупных промышленных 

районов, в том числе Урала, во многом оставались еще неисследованными. 

Всестороннее изучение этих регионов взяли на себя научно-краеведческие 

общества (НКО). 

Во второй половине XIX – начале XX вв. действовали 

специализированные, профессиональные научные общества. Их 

возникновение было связано с модернизацией и индустриализацией, 

растущим разделением труда в сфере экономики, внедрением в жизнь 

достижений науки и техники, ростом общественного сознания, 

профессиональной консолидацией соответствующих групп населения в 

масштабах всей страны. Эти общества способствовали как повышению 

профессионализации многих специальностей, так и росту общественного 

сознания в целом. По мнению специалистов, после революции 1905-

1907 гг. значительно расширились возможности для реализации 

профессиональной и культурно-просветительской инициативы (1). 

Подобные тенденции были характерны и для Урала.  

Среди специализированных научных обществ видное место 

занимали научно-технические общества (НТО), создание которых стало 

следствием роста технических наук и их отделения от наук естественных, 

оживления общественной активности технической интеллигенции. По 

данным Н.Г. Филиппова, в период с 1866 г., то есть с момента открытия 

Императорского Русского технического общества (ИРТО), по 1917 г. в 

России действовало 47 НТО (2). Эти общества осуществляли широкую 

научно-исследовательскую, просветительскую и издательскую работу. 

Возникновение НТО на Урале в этот период было явлением 

закономерным и своевременным. Развитие уральской горнозаводской 

промышленности требовало научного подхода к изучению вопросов, 

касавшихся разведки месторождений полезных ископаемых и их 

эксплуатации, а также проблем, связанных с усовершенствованием 

технического оснащения промышленных предприятий Урала, внедрением 

передового опыта, подготовкой технических кадров для уральской 

промышленности, условиями труда рабочих на предприятиях края. 

Заметную роль среди НТО, действовавших на Урале в начале XX в., 

играли Пермское отделение ИРТО (ПО ИРТО) и Общество уральских 

горных техников (ОУГТ) в г. Екатеринбурге. «Записки» ПО ИРТО и 

«Уральский техник» ОУГТ, а также печатные издания других НТО Урала 

являлись одними из первых технических журналов в крае. 

Назначение «Записок» ПО ИРТО и «Уральского техника» состояло в 

профессиональном единении технической интеллигенции и содействии 

развитию технического просвещения в крае. ПО ИРТО и ОУГТ были 

призваны сплотить уральских горных инженеров и техников «на почве 

научно-технической и взаимопомощи» (3).  



Состав НТО Урала имел широкую географию. Их членами были 

горные инженеры и техники всей Уральской горнозаводской области, 

охватывавшей территории Вятской, Оренбургской, Пермской и Уфимской 

губерний. Среди них были представители разных слоев технического 

персонала горнозаводской промышленности края. Небольшую группу 

членов НТО составляли представители интеллигенции, занятые в сфере 

науки и образования.  

«Записки» ПО ИРТО издавались в период с 1907 по 1917 гг., и 

вышло в свет 42 выпуска «Записок» (по 4-5 выпусков в год). Журнал 

«Уральский техник» начал выходить в свет с 1907 г. в г. Екатеринбурге. 

Всего в 1907-1917 гг. вышло 124 номера журнала (по 12 номеров в год, за 

исключением 1907 г., когда вышло всего 4 номера). 

Задачи, которые ставили перед собой НТО Урала, приступая к 

изданию своих журналов, можно сформулировать следующим образом:  

1)знакомить своих читателей с новейшими достижениями 

отечественной и зарубежной науки и техники; расширять кругозор 

читателей; 

2)объединить силы технических кадров края на страницах 

специальных печатных органов; способствовать выяснению приемов и 

способов их профессиональной деятельности; 

3)знакомить читателей с условиями жизни и работы горных 

инженеров и техников в разных районах страны, в том числе на Урале; 

вести борьбу за улучшение этих условий; проводить в жизнь идею 

профессионального единения технических кадров; развивать и укреплять в 

них профессиональное самосознание; 

4)устранить отчужденность, оторванность инженеров и техников, 

живущих в разных районах Уральского края; сплотить их для более 

продуктивной работы за отстаивание своих профессиональных интересов. 

Издания НТО выполняли информационную, исследовательскую, 

просветительскую функции, а также содействовали консолидации и 

профессионализации технических кадров. Эти издания были востребованы 

и пользовались спросом, о чем, в частности, свидетельствует факт наличия 

платной подписки. Кроме того, в отличие от центральных технических 

журналов, издания регионального уровня, подобные «Запискам» ПО ИРТО 

и «Уральскому технику», давали возможность участвовать в них 

представителям широких кругов технической общественности региона и 

стремились отвечать их интересам.  

Согласно Программе «Записок» журнал ПО ИРТО, как и другие 

аналогичные издания того времени, состоял из двух отделов – 

официального и научного. В первом публиковались материалы 

делопроизводственного характера, отражающие повседневную жизнь и 

деятельность Отделения. Научный (технический) отдел состоял из 

нескольких разделов, что обусловило достаточно широкую и 



разнообразную тематику публикаций. Здесь представлены оригинальные и 

переводные статьи по различным отраслям техники и по экономическим 

вопросам в связи с промышленностью и техникой, а также материалы, 

отражающие состояние и развитие различных отраслей уральской 

промышленности, городского и земского хозяйств, кустарного 

производства, технического образования. В этом отношении наиболее 

интересными и информационно насыщенными являются такие разделы, 

как «Богатства Камско-Уральского края и их эксплуатация» и «Технико-

промышленная хроника края».  

В структуре журнала «Уральский техник» выделялось два отдела: 

технический и профессиональный. Программа журнала предполагала 

следующее содержание: 1)узаконения и распоряжения правительства, 

касающиеся горнозаводской и фабричной промышленности; 

2)технические статьи, оригинальные и переводные; 3)материалы, 

касающиеся условий жизни и труда техников и рабочих; 4)хроника и 

известия; 5)мелкие заметки (смесь); 6)корреспонденция; 7)библиография; 

8)вопросы и ответы по технике; 9)чертежи и рисунки; 10)объявления. На 

страницах профессионального отдела журнала освещалась, прежде всего, 

деятельность ОУГТ: печатались протоколы заседаний Правления и общих 

собраний членов общества, отчетная документация, списки членов 

общества. Кроме того, здесь освещались вопросы профессионального 

движения, профессионально-технического образования, безопасности и 

охраны труда рабочих, профессиональной гигиены, а также публиковались 

и обсуждались письма читателей. 

Анализ структуры и содержания «Записок» ПО ИРТО и «Уральского 

техника» показал, что удельный вес материалов научного (технического) 

отдела в несколько раз превосходил удельный вес материалов 

официального (профессионального) отдела. Основную часть технического 

отдела журналов составляли статьи, доклады, сообщения и заметки, 

тематика которых была достаточно разнообразной. Всего выявлено более 

120 (в том числе 20 (16,5%) переводных) публикаций в «Записках» ПО 

ИРТО и более 480 (в том числе 78 (16,2%) переводных) публикаций в 

журнале «Уральский техник», которые можно разделить на несколько 

тематических групп (4). 

На страницах журналов НТО Урала получили освещение, как 

правило, те вопросы, которые имели большое значение для той или иной 

отрасли науки, техники, промышленности. Характеристика публикаций 

технических отделов «Записок» ПО ИРТО и «Уральского техника» по 

отраслям научного знания, техники и промышленности представлена в 

таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. Отраслевая структура «Записок ПО ИРТО» (1907 – 1916)* 
Отрасль Количество публикаций Удельный 



 Всего в том числе вес (%) 

оригинальных переводных 

Металлургия 36 23 13 29,8 

Химия 25 23 2 20,7 

Строительство 23 20 3 19 

Механика 10 9 1 8,3 

Электротехника 9 8 1 7,4 

Горное дело 6 6 - 4,9 

Топливная 

промышленность 

 

5 

 

5 

 

- 

 

4,1 

Кустарная 

промышленность 

 

4 

 

4 

 

- 

 

3,3 

Санитарная техника 3 3 - 2,5 

Итого: 121 101 20 100,0 

* Составлено и подсчитано автором по: Записки ПО ИРТО. Пермь, 1907-1916. 
 

Таблица 2. Отраслевая структура «Уральского техника» (1907 – 1917)* 
Отрасль 

 

Количество публикаций Удельный 

вес (%) Всего в том числе 

оригинальных переводных 

Горное дело  176 151 25 36,6 

Металлургия 104 73 31 21,6 

Химия 81 66 15 16,8 

Энергетика 52 48 4 10,8 

Механика 13 12 1 2,7 

Электротехника 7 5 2 1,5 

Строительство 2 2 - 0,4 

Лесоводство 2 2 - 0,4 

Материалы тех. 

съездов и съездов 

проф. организаций 

 

 

13 

 

 

13 

 

 

- 

 

 

2,7 

Вопросы охраны 

труда 

 

9 

 

9 

 

- 

 

1,9 

Проф. тех. 

образование 

 

7 

 

7 

 

- 

 

1,5 

Прочие 15 15 - 3,1 

Итого: 481 403 78 100,0 

* Составлено и подсчитано автором по: Уральский техник (Отдел технический). 

Екатеринбург, 1907-1917.  

 

На страницах журналов НТО Урала значительное место занимали 

вопросы разведки, исследования, добычи и использования природных 

ресурсов, развития металлургического производства. Материалы по 

вопросам горного дела и металлургии составляли более 50% общего 

объема опубликованных статей и докладов. 

Основная масса публикаций по вопросам горного дела посвящена 

проблемам разработки месторождений полезных ископаемых на Урале: 

месторождений руд черных, цветных, радиоактивных и редких металлов; 



месторождений асбеста, вольфрамита, корунда, ортита, поваренной соли, 

реальгара и других минералов. По данной проблематике на страницах 

«Уральского техника» были опубликованы и работы обзорного, 

справочного характера. Примечательно, что среди публикаций о 

месторождениях полезных ископаемых практически каждая шестая 

публикация была переводной. 

В отдельную группу публикаций среди материалов по вопросам 

горного дела можно выделить статьи и заметки, освещавшие состояние и 

развитие золото- и платинопромышленности Урала. На страницах 

«Уральского техника» помещались публикации по вопросам разведки и 

исследования месторождений золота и платины на Урале – горных 

инженеров и техников В.М. Гейнриха, Ф.И. Кандыкина, И.Ф. Чуракова, 

В.П. Яркова. Ряд публикаций носили прикладной характер и были 

посвящены вопросам технологии и техники разработки месторождений 

золота и платины. Это, например, работы горных инженеров и техников 

Е.Н. Барбот-де-Марни, В.Н. Захарова, И. Теплоухова, а также обзоры по 

вопросам золотопромышленной техники, сделанные на основе материалов 

других технических изданий. Кроме того, журнал информировал своих 

читателей о разработке законопроектов, касавшихся золото- и 

платинопромышленности, о работе съездов золото- и 

платинопромышленников Пермской, Оренбургской и Уфимской губерний.  

Проблемы разведки, добычи и использования природных ресурсов 

Урала были в центре внимания и членов ПО ИРТО. Материалы по 

вопросам горного дела занимали до 5% общего объема статей, докладов и 

сообщений, опубликованных в «Записках». Кроме того, вопросы изучения 

месторождений полезных ископаемых и условий их эксплуатации 

занимали значительное место в рубрике «Богатства Камско-Уральского 

края и их эксплуатация». 

Наибольший интерес у членов ПО ИРТО вызывали вопросы теории 

и практики металлургии, так как металлургическое производство было 

ведущим на Урале. Около 30% всех опубликованных в «Записках» статей, 

докладов и сообщений было посвящено проблемам промышленного 

производства металлов и сплавов, их механической и химической 

обработки. Это, например, работы горных инженеров, технологов, 

металлургов А.В. Вологдина, А.М. Маслова, И.В. Поносова, 

И.Н. Темникова, С.С. Штейнберга. Среди публикаций по металлургии 

заметное место занимали статьи по электрометаллургии, новому 

перспективному направлению в технологии производства и переработки 

металлов. Предметом особого внимания был мартеновский способ 

передела чугуна в железо и сталь, который в конце XIX – начале XX вв. 

пришел на смену кричному и пудлинговому способам. 

Серьезное внимание члены ПО ИРТО уделяли пропаганде 

иностранного опыта в области металлургии, в частности технологии 



медеплавильного и сталелитейного производств. В целом, удельный вес 

переводных статей по металлургии составлял более 16%. 

Среди публикаций «Записок» ПО ИРТО и «Уральского техника» по 

вопросам горного дела и металлургии были также статьи, освещавшие 

состояние и деятельность отдельных заводов и рудников Урала. 

Рассматривались такие вопросы, как расширение старых и строительство 

новых заводов, модернизация оборудования, внедрение передового 

отечественного и зарубежного опыта. Большое внимание уделялось 

положению тех горных заводов Урала, которые находились на грани 

закрытия или уже прекратили свою деятельность. Широко освещалась и 

проблема, связанная с возможной передачей казенных горных заводов в 

частные руки.  

Заметное место (около 20%) на страницах «Записок» ПО ИРТО и 

«Уральского техника» занимали статьи по вопросам прикладной химии, 

что было связано с разработкой новых месторождений полезных 

ископаемых на Урале, применением химического анализа в 

горнозаводской промышленности, особенно в золото- и 

платинопромышленности. Интерес к данной отрасли научного знания был 

связан и с тем, что в конце XIX – начале XX вв. химия как наука и 

химическая промышленность развивались быстрыми темпами. Рост 

интереса к данным исследованиям особенно наблюдался в период 1908 – 

1910 гг. и в годы Первой мировой войны. Большая часть исследований по 

химии, опубликованных в «Записках», принадлежит сотруднику 

химической лаборатории Пермских пушечных заводов П.Г. Боголюбову и 

инженеру-химику Г.В. Вдовишевскому. 

Серьезное внимание на страницах «Записок» ПО ИРТО и 

«Уральского техника» уделялось проблемам топливно-энергетической 

базы горнозаводской промышленности Урала. Удельный вес материалов 

по данной тематике составлял около 10% от общего количества 

публикаций. Среди них публикации по проблемам использования 

традиционных источников энергии (главным образом, древесного угля) 

занимали около 20%. Основное же внимание уделялось вопросам 

разработки месторождений и использования новых, нетрадиционных для 

Урала, источников энергии – каменного угля, нефти, торфа. «Записки» ПО 

постоянно информировали своих читателей об исследовании и разработке 

Ухтинского нефтеносного района. Заметный вклад в разработку топливно-

энергетической проблематики внесли горные инженеры и техники 

В.М. Гейнрих, Ф.И. Кандыкин, Н.С. Михеев, В.П. Ярков, лесничий 

М.И. Вейншток. Печатались и переводные статьи по данной тематике. 

В начале XX в. в промышленное производство активно внедрялись 

технологии, основанные на применении электрической энергии: 

электросварка; плавка металла в электрических печах; механическое 

оборудование, приводимое в движение электрическими моторами (станки, 



краны, перфораторы); электрическое освещение производственных 

помещений. Данная тенденция нашла свое отражение на страницах 

«Записок» ПО ИРТО и «Уральского техника» в целом ряде статей. Кроме 

того, поднимались вопросы о стоимости эксплуатации различных 

источников электроэнергии, строительстве и эксплуатации городских 

электрических станций. Значительное количество переводных статей 

свидетельствует об устойчивом интересе к иностранному опыту 

применения электрической энергии в промышленном производстве. Кроме 

того, на страницах журналов публиковались очерки и заметки горных 

инженеров, посетивших промышленные предприятия Западной Европы. 

Приблизительно равные группы публикаций «Записок» ПО ИРТО и 

«Уральского техника» составили работы в области строительства и 

теоретической и прикладной механики.  

Усилия ПО ИРТО были направлены также на изучение состояния и 

проблем развития кустарной промышленности Урала. Кроме того, 

информация о состоянии кустарной промышленности содержалась в 

рубрике «Технико-промышленная хроника края». 

К области «Санитарная техника» относятся исследования по 

проблеме биологической обработки сточных вод. Данной теме посвящены 

доклады инженеров В.А. Дроздова и А.Д. Семенова, сделанные ими на 

Водопроводных и Пироговских съездах. 

Таким образом, проблемы развития горнозаводской 

промышленности Урала были главным объектом внимания членов НТО. 

Рост интереса к данной проблематике особенно наблюдался в 1908-

1910 гг., что было связано с поиском выхода из состояния экономической 

депрессии, характерного для горнозаводской промышленности Урала в 

указанный период. Серьезное внимание уделялось этим проблемам и в 

периоды преодоления кризисных явлений и промышленного роста. Так, с 

1912 г. на страницах «Уральского техника» достаточно регулярно 

публиковались статистические сведения о выплавке чугуна и меди, 

выделке железа и стали, добыче каменного угля и соли на Урале. 

Источником данной информации являлся Совет съездов 

горнопромышленников Урала. В целом, опубликованы статистические 

сведения о состоянии горнозаводской промышленности Урала за 1905-

1913 гг. в «Записках» ПО ИРТО, за 1911-1914 гг. – в «Уральском технике». 

Ведущими направлениями исследовательской деятельности членов 

ПО ИРТО и ОУГТ были горное дело, металлургия и химия, на долю 

которых приходилось до 3/4 (около 75%) от общего количества 

публикаций. Комплекс этих материалов вместе с публикациями по 

вопросам энергетики, строительства, механики и электротехники 

составляет более 90% общего объема технических отделов «Записок» ПО и 

«Уральского техника». 



По ИРТО и ОУГТ проявляли интерес к работе различных 

технических съездов и съездов промышленников горнозаводского Урала. 

Так, «Уральский техник» информировал своих читателей о работе 

всероссийских и региональных съездов маркшейдеров. На страницах 

«Записок» ПО ИРТО и «Уральского техника» опубликованы также 

программы и материалы нескольких Съездов горнопромышленников 

Урала. 

В журнале ПО приводятся данные о развитии акционерного дела в 

России за период 1899-1906 гг. (5). Акционирование уральской 

промышленности также нашло отражение в содержании данного издания, 

в частности, в разделе «Торгово-промышленная хроника». «Записки» 

являются также источником для изучения процесса монополизации 

уральской промышленности. На страницах журнала получили освещение 

состояние и деятельность таких синдикатов, как «Кровля», «Медь», 

асбестовый синдикат на Урале. Поднимался вопрос и о платиновой 

монополии, а также выявлялось отношение уральских 

платинопромышленников к данной проблеме. 

Для развития уральской промышленности начала ХХ в. было 

характерно проникновение иностранного капитала, что вызывало интерес 

и опасения со стороны уральских горнопромышленников, поэтому ПО 

ИРТО в своих «Записках» информировало читателей о деятельности 

иностранных предпринимателей на Урале. 

Деятельность НТО Урала была также направлена на защиту 

социально-экономических прав и интересов своих членов. В частности, 

при ОУГТ было создано Бюро труда, которое, выступая посредником 

между работодателем и безработным техником, способствовало 

трудоустройству членов общества, оставшихся по той или иной причине 

без работы. За несколько лет Бюро труда удалось трудоустроить 160 

человек. Не случайно поэтому, вопросы безопасности и охраны труда, 

профессиональной гигиены неоднократно поднимались на страницах 

«Уральского техника» (6). 

Постоянное внимание ОУГТ и ПО ИРТО уделяли вопросам развития 

профессионально-технического образования, как на Урале, так и в стране в 

целом. Данные проблемы получили освещение на страницах «Записок» 

Отделения и «Уральского техника» в ряде публикаций (7). 

Проблема обеспечения промышленности Урала административным 

и техническим персоналом являлась объектом внимания как со стороны 

правительства и законодательных учреждений, так и со стороны местной 

общественности. Особенно актуальным был вопрос о необходимости 

открытия на Урале высшего учебного заведения. В освещении данного 

вопроса заметную роль сыграли местные НТО и их печатные органы. Так, 

в 1907 г. в «Записках» ПО ИРТО появилось несколько публикаций, в 



которых обсуждалась возможность открытия ВУЗа технического профиля 

на Урале, например, в г. Перми (8). 

На страницах «Записок» ПО освещался также вопрос о 

необходимости реформирования системы высшего технического 

образования в России. В 1915 г. в «Записках» была опубликована статья по 

этой проблеме, в которой признавались необходимыми: предоставление 

большей самостоятельности высшей школе; пересмотр и переработка 

учебных программ; обучение на основе тесной связи теории и практики; 

развитие научных, учебных и экономических организаций учащихся; 

упрочение материального и правового положения учащихся (9).  

Важным шагом в разработке вопроса о высшей школе на Урале 

стало ходатайство местных властей и общественности об учреждении в 

г. Екатеринбурге горного института, что также нашло свое отражение на 

страницах журнала ПО ИРТО (10). Что же касается Перми, то за ней было 

оставлено право ходатайствовать об открытии высшего учебного 

заведения. На страницах «Записок» ПО ИРТО достаточно регулярно 

освещались основные этапы реализации проекта «Романовского 

сельскохозяйственно-лесного института» (11). 

Поднимался также вопрос о необходимости создания на Урале целой 

сети средних и низших технических школ. Определенную роль в 

реализации данной задачи сыграла Постоянная комиссия по техническому 

образованию, созданная при ПО ИРТО по инициативе инженера 

С.Н. Стемпневского. В задачи этой Комиссии входила организация курсов 

графической грамоты и специальных технических классов в г. Перми и на 

Мотовилихинском заводе. За 1910-1912 гг. начальное техническое 

образование на курсах получили 58 человек. Отчеты о деятельности 

Постоянной комиссии по техническому образованию регулярно 

публиковались в «Записках» Отделения.  

Кроме того, в журналах НТО Урала публиковались работы 

публицистического характера, посвященные актуальным проблемам и 

явлениям современной жизни горнозаводского края (12). Подобного рода 

работы ценны тем, что в них нашло отражение общественное мнение, 

формировавшееся вокруг острых проблем жизни горнозаводского Урала в 

начале XX в. Особенно важно, что выразителями общественных взглядов и 

настроений на страницах печати были горные инженеры и техники, 

видевшие данные проблемы изнутри. 

Проведенный источниковедческий анализ позволяет сделать вывод о 

том, что печатные издания НТО являлись не только многоотраслевыми 

техническими журналами, но и многофункциональными изданиями. Они 

знакомили своих читателей с новейшими достижениями отечественной и 

зарубежной науки и техники, новинками технической литературы, тем 

самым способствовали распространению технических знаний. Журналы, 

издававшиеся в центрах крупных промышленных районов страны, в 



частности на Урале, содействовали объединению технической 

общественности, делали возможным ее участие на страницах специальных 

печатных изданий, обеспечивали обмен опытом, общение по различным 

вопросам науки, техники и проблемам развития отечественной 

промышленности. Журналы отличались информационной насыщенностью, 

четко реагировали на изменения, происходившие в политике 

правительства, в мире науки и техники, в промышленном производстве 

страны и региона, поддерживали обратную связь со своими читателями. 

Кроме того, журналы НТО, зачастую, выступали основой для 

профессионального объединения инженерно-технических кадров. Они 

призваны были освещать и защищать их профессиональные интересы и 

нужды, содействовать их консолидации и профессионализации. Не 

случайно, в отличие от многих других изданий НКО Урала, «Уральский 

техник» оказался более жизнеспособным, и его издание продолжилось в 

1920 – 1930-е гг. 

Печатные издания НТО являются ценным источником по истории 

индустриального развития регионов России, в частности Урала, в период 

раннеиндустриальной модернизации. Наиболее полно материалы этих 

изданий характеризуют состояние и развитие горнодобывающей, 

металлургической, топливной, золото- и платинопромышленности. Кроме 

того, эти журналы отразили развитие научной технической и 

экономической мысли, профессиональных сообществ российской 

интеллигенции, формирование социальной психологии технической 

интеллигенции. 
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СОЗДАНИЕ ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН КАК 

СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

 

Законом «Об объектах культурного наследия…» подчеркивается 

многоаспектность ценности наследия: это объекты, «представляющие 

собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о развитии 

культуры» (ст.3). В связи с этим  особенно важно подчеркнуть, что не 

менее чем историческая и историко-мемориальная, важна эстетическая и 

научно-просветительская ценность наследия. Это положение уже давно 

установлено теорией реставрации памятников, но получило еще 



недостаточное распространение в градостроительной практике. Не только 

шедевры архитектуры мирового и российского уровня, но и, скромные на 

первый взгляд, здания, сооружения и природные ландшафты местного 

значения вызывают ассоциации с жизнью, культурой минувших поколений 

и это оказывается важнейшим компонентом современного восприятия 

наследия. 

Для обеспечения охраны объектов культурного наследия 

предусмотрена система зон охраны, которая включает в себя: охранные 

зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного 

ландшафта, а также в некоторых случаях – историко-культурные 

заповедники. На территориях зон охраны устанавливаются режимы их 

содержания и использования с определенными ограничениями нового 

строительства и функционального использования. Это делается  с целью 

создания условий, способствующих сохранению объектов культурного 

наследия как градоформирующих, и в случаях реконструкции 

исторических населенных мест, и в случаях формирования историко-

рекреационных и ландшафтно-рекреационных зон.  

Целью данного исследования явилось создание концепции 

ландшафтно-рекреационной зоны промышленного города на примере 

ландшафтно-рекреационной зоны г. Дзержинска в комплексе с объектом 

культурного наследия – опорой ЛЭП инженера Шухова В.Г. 

Дзержинск – второй по численности населения и промышленному 

потенциалу город Нижегородской области – относится к первой группе 

химической опасности. Наряду с этим это уникальный исторический 

город, чья планировка и застройка осуществлялись на новых 

градостроительных принципах основанных на поиске коллективных форм 

организации общественного управления и функционирования городской 

среды, отвечающим советскому строю. 

В 1927 году из разрозненных заводских поселений был сформирован 

поселок Растяпино. В последующие годы началась перестройка и 

расширение границ поселка, расположенного в районе химических 

предприятий. По существу это уже было строительство города химиков. В 

1928 – 1929 годах в поселок Растяпино пошел ток Балахнинской ГРЭС. 

Были сооружены металлические опоры для перехода реки Оки двумя 

силовыми линиями 115 кВт  для Нижегородской государственной 

районной электростанции (НиГРЭС), находившиеся в Балахне. Место 

строительства было выбрано около Растяпино, несколько ниже 

Дуденевского затона 

Каждый переход был запроектирован на четырёх металлических 

опорах, из которых три  (высотой последовательно 10, 69.5, 128 м) 

находятся на левом берегу и одна (высотой 20м.) - на правом. Высота 

самой высокой опоры – 128 м – определилась величиной стрелы подвеса 

провода около 92 м (9% при пролёте 970м) и требованиями судоходства 



(возвышение низшей точки провода на 32м над максимальным весенним 

горизонтом реки Оки) Опоры 20, 69.5, 128м – сетчатой системы; опора 10 

м – обычная на четырёх ногах. Опора 128 м состоит из пяти секций, опора 

69.5м – из трёх, опора 20 м имеет одну секцию. При монтаже 128-

метровых башен был применён «телескопический» метод.  

Развитие промышленных предприятий оживило строительство 

поселка. 22 июня 1929 года ЦИК СССР утвердил постановление о 

переименовании рабочего поселка Растяпино в поселок и станцию 

Дзержинск. Шел быстрый рост рабочего населения, промышленного, 

коммунального и жилищного строительства. Выгодное географическое 

положение также способствовало развитию поселка. 30 марта 1930 года 

рабочий поселок Дзержинск был преобразован в город Дзержинск. 

В настоящее время в Дзержинске сохранилось около двухсот 

памятников истории и архитектуры. В основном это здания 

конструктивистского периода советского зодчества. Большую ценность 

имеет планировочная структура исторического центра города изначально 

представляющая собой динамически растущую спираль, берущую начало 

от пл. Дзержинского - основного композиционного ядра центра города. 

Первоначальная структура имела ландшафтно-рекреационный потенциал, 

представленный центральным парком культуры и отдыха, зелёным 

массивом между железной дорогой и застройкой, сетью бульваров и аллей, 

которых с ростом города, с наращиванием мощности промышленных 

предприятий стало недостаточно. Впоследствии генеральный план 

несколько раз перерабатывался с целью улучшения планировочной 

структуры города, а также поиска дополнительных рекреационных 

ресурсов.  Результатом чего стала четкая радиально-кольцевая система, 

окончательно сформировавшая планировочную структуру центра города и 

выявление ценных для рекреации территорий (территория поймы реки 

Оки, участки ландшафта, прилегающие к ней, склоны левого берега). 

В Дзержинске на территориях промышленных предприятий имеются 

сооружения промышленного назначения, представляющие ценность как 

произведение инженерного искусства. Но из-за ограничительных режимов 

предприятий они не доступны для осмотра и изучения. Наиболее ценным и 

уникальным произведением инженерного искусства, расположенным вне 

промышленной территории и поэтому доступным, является опора линии 

электропередачи построенная по проекту известного инженера В.Г. 

Шухова, которая расположена в окрестностях города на берегу реки Оки 

напротив села Дуденево. Первоначально было построено 6 подобных опор 

линий электропередачи, но после прекращения их использования по 

функциональному назначению постепенно произошла их утрата. В 

настоящее время осталась одна опора, последняя в Нижегородской 

области, но и она незаконно разрушается (вырезано на металлолом 17 из 

40 опор). 



Современные экологические условия города обуславливают 

необходимость поиска дополнительных рекреационных ресурсов для 

города химиков. Наиболее ценными с точки зрения рекреационной 

привлекательности территориями являются территории левого берега р. 

Оки, ниже и выше по течению относительно города.  

 

 
 

Рассматриваемый участок находится  в юго-восточном направлении 

относительно г. Дзержинска (на расстоянии около 15 км) и в южном 

относительно п. Дачного (на расстоянии около 4 км). Территория 

находится в лесном массиве, расположенном вдоль берега р. Оки, ниже по 

течению относительно г. Дзержинска. Река Ока ограничивает  его с южной 

стороны и образует на противоположном берегу Дуденевский затон.  

Шедевры инженерной мысли, а именно таковыми явились башни 

опор ЛЭП  НиГРЭС в Дзержинском районе инженера В.Г.Шухова, 

которого сейчас в мире справедливо считают российским Леонардо, 

свидетельствовали о безудержной фантазии и рассудочной смелости их 

создателя. Увы - такие объекты культурного наследия хоть и не имеют 

многовекового возраста, но также требуют срочных и неотложных мер по 

их сохранению, музеефикации, введению в культурный и научный оборот. 

В настоящее время сохранилась одна башня - уникальный памятник 

инженерного искусства ХХ века - и существует ряд мнений и научных 



работ по восстановлению ее первоначальной устойчивости, во многом 

утраченной в последнее время. Но популярность имеет и обратную 

сторону. Неиспользование по назначению, бесхозяйственное состояние 

территорий, поток «диких» рекреантов, вытаптывание, захламление и 

другие невосполнимые последствия антропогенного и природного 

характера грозят всем этим заповедным местам, когда тысячи 

«любознательных» пешком  и на транспорте устремляются по «святым 

местам», не готовым к приему такого количества гостей. Поэтому создание 

ландшафтно-рекреационных зон, которые, в большой степени, призваны 

выполнить роль буферов на пути к памятникам истории и культуры и 

организаторов пространства для различных категорий отдыхающих. 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет, в соответствии с заданием Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия Нижегородской области 

выполняет ряд научно-исследовательских, проектных и планировочных 

работ, посвященных архитектурно-планировочной организации и 

инженерному благоустройству рекреационных зон, организуемых у  

различных по характеру объектов культурного и индустриального 

наследия. Все эти работы являются концептуальными, выполняемыми на 

основе натурных обследований, архивных изысканий, фотофиксации, 

ландшафтно-композиционного анализа территории. Создание «обитаемых 

пространств» рекреационных зон, предлагаемых проектами, несомненно 

вызовет изменение юридического статуса и некоторых функций 

территории, но все эти меры оправдаются социальной  значимостью 

создаваемых культурно-ландшафтных комплексов.  

Ибо, на наш взгляд, система запретительных табличек и 

всевозможных ограничений декларативного характера не сможет 

обеспечить сохранность памятника так, как взвешенная реализация 

градостроительно-правовых программ по созданию зон культурно-

рекреационного назначения. Содержание объектов культурного наследия 

не должна стать безнадежным обременением для балансодержателя, а это 

станет возможным только в случае, когда территория, на которой 

находится памятник, обретет мощный инвестиционный потенциал. 

Климатические и природные условия региона таковы, что при 

хорошей организации поток отдыхающих может быть большим в течение 

всего года. Таким образом, основными задачами, решаемыми при 

организации  ландшафтно-рекреационной зоны будут следующие: - 

наличие на территории современной инженерной инфраструктуры, 

высокий уровень ее благоустройства; - дифференциация приезжающих и 

приходящих на территорию охраняемого объекта сообразно интересам: 

краеведов, паломников, отдыхающих семьями, экскурсантов, любителей 

туристической песни и т.д.; - достаточное количество и разнообразие мест 

проживания (гостиниц, приютов, мотелей, кемпингов, палаточных 



городков); - развитая система общественного питания, зрелищно-

развлекательных и культурно-познавательных объектов; - транспортная 

сеть (с учетом организации мест охраняемых автостоянок), удобные 

пешеходные связи; - включение в состав ландшафтно-рекреационных зон 

объектов культурного наследия близлежащих территорий (башни В.Г. 

Шухова). 

При выборе территорий, предназначенных для создания культурно-

ландшафтных комплексов придается рельефу местности, наличию 

специфического характера берегов, взаимопроникновению воды и суши, 

возможности ориентации основных композиционных осей рекреационных 

зон на архитектурные ансамбли, объекты  культурного и природного 

наследия. 

 

 
 

Рассматриваемая территория насыщена природными визуальными 

элементами и гармонично сочетает в себе лесной ландшафт, 

представленный плотным хвойным массивом и открытые пространства 

пойменного ландшафта с многочисленными озёрами и протоками. 

Основными визуальными доминантами являются р. Ока, делающая 

поворот на восток и образующая в этом месте Дуденевский затон, опора 

ЛЭП высотой 128 м и обрывистый правый берег со стороны с. Дуденево. 

Линия наиболее благоприятного визуального восприятия ландшафтов 



совпадает с береговой линией, основные направления наилучшего 

зрительного восприятия окружающей территории находятся в диапазоне 

от запада до юго-востока. Территория визуально изолирована от 

урбанизированных ландшафтов - г. Дзержинск, п. Дачный, с. Дуденево. 

Участок расположения памятника, также является излюбленным местом 

кратковременного отдыха жителей г. Дзержинска из-за высоких 

художественно-эстетических свойств, наличия удобного песчаного пляжа, 

условий для рыбной ловли. Но отсутствие инженерного благоустройства, 

элементарного оборудования и малых архитектурных форм, а также 

подъездных путей делает её не доступной и не комфортной для отдыха 

населения. Последствия неорганизованного отдыха населения выражаются 

в многочисленных свалках бытового мусора, нарушением почвенного 

покрова и деградацией лесного массива. 

Основной задачей концепции создания рекреационной территории 

на левом берегу р. Оки в районе п. Дачный является сохранение объекта 

культурного наследия – опоры ЛЭП инженера В. Г. Шухова  и организация 

ландшафтно-рекреационной зоны для жителей города Дзержинска. 

Природный и исторический ландшафт имеют огромное значение в 

формировании облика города. Поэтому, с целью сохранения природного и 

исторического ландшафта можно предложить: 1)Создание ландшафтно-

рекреационной зоны с организацией постоянного пребывания рекреантов 

на данной территории; 2)Включение в качестве композиционной 

доминанты в структуру рекреационной зоны ОКН – опоры ЛЭП инженера 

Шухова; 3)Строительство берегоукрепения от посёлка Дачного до опоры 

ЛЭП; 4)Организация системы обслуживания удовлетворяющей 

потребности различных групп рекреантов; 5)Создание зон различных по 

интенсивности использования. 

Создание историко-рекреационных зон, в ряде случаев являясь 

единственной возможностью сохранения объекта культурного наследия,  в 

перспективе откроет широкие возможности роста экономической 

самостоятельности индустриальных поселений, направлению средств на 

их реставрацию и реконструкцию, реновацию промышленных ландшафтов 

и будет способствовать их устойчивому развитию.  

Разработка единой программы по созданию рекреационных зон 

каждом конкретном историческом городе или поселке и необходимого 

пакета градостроительной документации по ее реализации обеспечат 

возможность создания востребованного и конкурентоспособного на 

международном рынке рекреационного комплекса. 
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ПРОМИСЛОВІ ІСТОРИЧНІ АРЕАЛИ Й РОБІТНИЧІ СЕЛИЩА 

МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

 

Нещодавно в Дніпропетровську прийнятий новий Генеральний план 

розвитку міста до 2026 року [5]. Серед усього іншого, наявного в ньому, 

особливої уваги заслуговують виділені 12 історичних ареалів міста. Згідно 

з визначенням, вжитим у Законі України «Про охорону культурної 

спадщини», історичний ареал населеного місця – це частина населеного 

місця, що зберегла об’єкти культурної спадщини і пов’язані з ними 

розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів 

розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку [9]. В цьому ж 

законі зазначається, що у межах історичних ареалів населених місць, 

занесених до Списку історичних населених місць України, забороняються 

містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, 

меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу 

охорони культурної спадщини.  

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку 

визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених 

місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів 

населених місць» [13] надає й таке визначення: історичний ареал – це 

найбільш освоєна в минулому і добре збережена частина території 

населеного місця, що відрізняється традиційним характером середовища і 

значною кількістю об'єктів культурної спадщини від інших, менш 

освоєних або погано збережених частин населеного місця. Межі 

історичних ареалів слід проводити вздовж розпланувальних і природних 

рубежів, що відокремлюють історичний ареал від решти міських 

територій, і визначати історико-архітектурним опорним планом населеного 

місця. Історико-архітектурні опорні плани розробляються на основі 

комплексних досліджень усієї території історичного населеного місця та 

його найближчого оточення. Для кожного історичного ареалу 

визначаються режим використання та конкретні обмеження господарської 

діяльності на його території, які встановлюються правилами охорони та 

використання історичних ареалів населених місць. Правила охорони та 

використання історичних ареалів населених місць повинні враховуватися 

під час розроблення місцевих правил забудови. 

Збереження традиційного характеру середовища історичних ареалів, 

охорона і раціональне використання розташованих в їх межах нерухомих 

об'єктів культурної спадщини, збереження її містоформуючої ролі є 

пріоритетним напрямом містобудівної діяльності в межах історичних 

ареалів. Розробка історичних ареалів відбувається лише для населених 



місць, що внесені в Список історичних населених місць, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України [14]. До цього списку включений 

також й Дніпропетровськ.  

В 2005 році авторським колективом Державного науково-дослідного 

інституту теорії та історії архітектури і містобудування (НДІТІАМ) була 

виконана науково-дослідна робота «Проведення досліджень і визначення 

меж та режимів використання історичних ареалів, розробка історико-

архітектурного опорного плану та проекту зон охорони культурної 

спадщини м. Дніпропетровська» [10].  

Згідно із нею, в межах міста Дніпропетровська запропоновано виділення 

наступних 12 історичних ареалів (ареали 6 та 8 не затверджені у матеріалах 

Генерального плану міста) [7, 10]: 1. Історичний центр міста (1787–1955 

рр.); 2. Чечелівка (1900-і, 1920-і, 1930-і рр.); 3. Брянська колонія (1900-і, 

1930-і рр.); 4. Селище “Фрунзе” (1920-і, 1930-і, 1950-і рр.); 5. Селище 

“Нижнє” (1950-і рр.); 6. Селище “Будівельник” (1950-і рр.); 7. 

Транспортний інститут (1930-і, 1950-і рр.); 8. Колонія Гантке (заводу ім. К. 

Лібкнехта; 1900-і, 1920-і рр.); 9. Житловий квартал Придніпровської 

залізниці (1930-і рр.); 10. Колонія заводу ім. Комінтерну (1920-і рр.); 11. 

Колонія заводу Детальбуд (1930-і, 1950-і рр.); 12. Житловий квартал (1950-

і рр.). 

Як видно вже з самих назв ареалів, то практично всі вони пов’язані із 

індустріальною спадщиною міста, особливо з тією, що формувалася в 

період індустріалізації народного господарства СРСР. Спробуємо 

розглянути, як виділені історичні ареали співвідносяться із пропонованими 

нами [11] історико-географічними районами міста (табл. 1). 

Залишимо осторонь причини й критерії формування списку саме з 12 

історичних ареалів й не включення до їх складу чи переліку інших 

історико-географічних районів, які часто зберігають не гірші й не меншу 

кількість об’єктів культурної спадщини, розпланування та забудови, що є 

типовими для тих чи інших історичних етапів розвитку міста. Також, якщо 

порівняти із функціонально-планувальним зонуванням міста, то видно, що 

до переліку історичних ареалів не включено жодного промислового 

підприємства. Вважаємо, що з точки зору індустріальної спадщини це теж 

не є вірним, адже промислові підприємства часто зберігають унікальні й 

характерні для різних історичних етапів розвитку промцентру архітектурні 

й планувальні пам’ятки. 

 



 
Рис. 1. Місцеположення історичних ареалів м. Дніпропетровська. 

 

 



 

Головним й найбільшим за площею історичним ареалом міста 

Дніпропетровська визначена та територія, на якій закладався й розвивався 

Катеринослав як губернське місто. Крім того, до його складу, як видно із 

кореляції з історико-географічними районами, увійшла низка передміських 

слобідок – районів навколо центру міста, де оселялися представники 

певної ремісничої професії. Таких слобідок навколо Катеринославу на 

середину ХІХ ст. нараховувалося близько 25. Вони засновані ще до епохи 

промислового буму в Катеринославі, але можуть вважатися пам’ятниками 

саме індустріального житлового містобудування, адже у переважній 

більшості їхні мешканці спеціалізувалися на ремісництві.  

 

Таблиця 1. Кореляція історичних ареалів з історико-географічними 

районами м. Дніпропетровська 
Н а з в и  Т и п  п о с е л е н н я  

Рік  

заснування 
історичного ареалу 

за Генпланом 

історико-

географічног

о району  

інші 

історичні 

першопоч

атковий 
сучасний 

1. Історичний 

центр міста 

Катериносла

в  

(на Дніпрі) 

Новоросій-

ськ, Дніпро-

петровськ 

губернськ

е місто 
центральна частина 

міста з переважно 

середньоповерховою 

забудовою 

1784 

Соборна  

гора 

Нагорний 

район 
міські 

райони 

1787 

Нові Плани  

район з переважно 

малоповерховою 

забудовою 

1902 

Каміння  

міські 

слобідки 

район з переважно 

малоповерховою 

забудовою (зберігся 

частково) 

1800 

Млинкі Ст. Кут 

район із середньо- й 

багатоповерховою 

забудовою 

1850 

Невінчана 

слобідка 
 

район з багато- й 

середньоповерховою 

забудовою 

1850 

Підгірна  

слобідка 
 

район 

малоповерхової 

забудови 

1880 

Саперна  

слобідка 
 

райони з 

переважанням 

одноповерхової 

забудови 

1880 

Солдатська 

слобідка 
 1880 

2. Чечелівка Чечелівка Чечеловка робітничі райони з переважно 1880 



3. Брянська  

колонія  

Брянська 

колонія 

селище ім. 

тов. 

Петровсько

го 

селища малоповерховою 

забудовою 
1887 

4. Селище 

“Фрунзе” 
ім. Фрунзе  

робітничі 

селища 

райони з переважно 

малоповерховою 

забудовою 

1925 

5. Селище  

“Нижнє” 
Нижній 

  
1950 

6. Селище  

“Будівельник” 

Строітєль 

(Корея) 

Корея район з 

переважанням 

одноповерхової 

забудови 

1946 

7. Транспортний 

інститут  

До категорії історико-

географічних районів не 

відноситься 

територія 

ВНЗ 

Територія 

Дніпропетровського 

національного 

університету 

залізничного 

транспорту ім. ак. В. 

Лазаряна 

1930 

8. Колонія Гантке 

(заводу ім. К. 

Лібкнехта) 

Нова  

колонія 

 

робітничі 

селища 

райони з переважно 

малоповерховою 

забудовою 

1895 

9. Житловий 

квартал 

Придніпровської 

залізниці 

Нижньодніпр

овськ 

(частково) 

 1875 

10. Колонія заводу 

ім. Комінтерну  

Амур 

(частково) 
 

райони з переважно 

одноповерховою 

забудовою 

1875 
11. Колонія заводу 

Детальбуд  
Стройдеталь 

12. Житловий 

квартал  

Кирилівка 

(частково) 
 

район з одно- й 

середньоповерховою 

забудовою 

1875 

 

Сьогодні, дійсно, в архітектурному плані від тих першопочаткових 

форм заселення не лишилося й сліду, це переважно території приватної 

одноповерхової забудови. Але планувальна структура цих селищ в 

основному та ж сама, що й у ХІХ ст. – хаотична, безсистемна, випадкова, 

густо забудована, яка формувалася в основному по малопридатних для 

міської забудови територіях – схилах й днищах балок, ярів. 

Як видно з табл.1, абсолютна більшість всіх історичних ареалів, що 

виділяються за новим Генпланом, формувалися як робітничі селища 

переважно наприкінці ХІХ – в першій половині ХХ ст.ст. Усі вони являють 

собою райони в основному середньоповерхової забудови, часто зберігаючи 

архітектурно-планувальні особливості часу їх активного формування. 

Тому ці ареали цілком логічно розглядати як пам’ятки індустріальної 

спадщини. 



Завдяки своєму географічному положенню, Катеринослав від початку 

промислової розробки залізних руд Кривбасу миттєво перетворився у 

промислову столицю усієї Південно-Західної Росії. Довкола 

Катеринославу, у його передмістях, почалася інтенсивна хаотична 

розбудова різноманітних промислових підприємств, поряд з якими стали 

формуватися робітничі селища, які з часом перетворилися в житлові 

райони міста. Порівняно із забудовою центральної частини міста, ці 

селища відрізнялися подрібненістю кварталів, наявністю вузьких вулиць, 

які найчастіше ще й не мали правильних лінійних форм, а також 

численними провулками й тупиками. Так, наприклад, про планувальну 

структуру селища Амур, що на лівобережжі міста, В.С. Старостін наводить 

наступний опис: «…селище на землях Файнберга і Тарнопольського, що 

з'явилося під час будови станції, добре вкорінилося, обросло лавками, 

шинками, базарчиком… все ж селище зростало якось стихійно, без плану і 

цілі. Як наслідок, у плутанині його вулиць і тупиків, які й досі докладно не 

вказані на жодному з планів Дніпропетровська, здатні розібратися хіба що 

амурські старожили та місцеві поштарі» [1]. 

Тут місто Катеринослав (із 1926 р. – Дніпропетровськ) має багато 

спільного із містами Уралу (наприклад, Єкатеринбург [6]), адже також 

само, як і там, заводи брали активну участь в створенні планувальної 

структури міст, з характерною для дореволюційних робітничих селищ 

хаотичністю, безсистемністю забудови. У центрі такої планувальної 

структури було промислове підприємство. Дніпропетровськ, як і багато 

інших подібних індустріальних міст, переживши промисловий бум кінця 

ХІХ ст., не мав чітко організованого містобудівного зонування. Так 

склалася наявна черезполосиця промислових й селітебних територій. 

Значна кількість робітничих селищ в місті з’являється в 

пореволюційний період індустріалізації 1920-1930-х рр. Перші будинки в 

місті по завершенню громадянської війни були побудовані для робітників 

металургійного заводу ім. Г.І. Петровського – два селища – ім. Фрунзе й 

ім. Крупської – виникли безпосередньо поряд із підприємством [2, 3, 8]. У 

той час подібні селища будувалися по усій країні – одноповерхові, але 

побудовані планомірно, за спеціально розробленими нормами. До їх 

проектування залучалися провідні архітектори; проводилися конкурси на 

кращий проект житлового будинку для робітничої родини. В таких 

селищах не залишилося й натяку на стихійність й хаотичність забудови 

колишніх заводських окраїн.  

Селище ім. Фрунзе, створене в Дніпропетровську в 1925 р., на той 

час було одним з найкращих в УРСР, складалося із кварталів переважно 

квадратної форми, площею 3,5 га, відокремлених один від одного 

широкими вулицями. Квартали, в свою чергу, внутриквартальними 

проїздами поділені на три частини. Усі дороги були замощені, влаштовані, 

із зеленими газонами та численними деревами. В цьому проекті знайшла 



практичне втілення популярна на поч. ХХ ст. архітектурна ідея створення 

міста-саду. Забудова кварталів здійснена переважно двоквартирними 

типовими домами садибного типу за проектом архітектора В. Троценко. 

Технологією будівництва передбачалося використання місцевого 

будівельного матеріалу – шлаку, якого цілі гори накопичувалося на 

території металургійного заводу. Таким чином, лише за один літній період 

забудовувалося більше 200 житлових будинків [3]. В робітничому селищі 

передбачалася й наявність системи побутового обслуговування населення 

– школи, магазини й інші громадські установи.  

Протягом 1930-х років особливо активно відбувається промислове 

будівництво на лівому березі міста. Тут також формуються невеличкі 

робітничі селища, часто на місці або поряд із колишніми поселеннями 

(наприклад, житловий квартал Придніпровської залізниці на частині 

території селища Нижньодніпровськ, колонія заводу Детальбуд – на 

частині селища Амур), засновуються й зовсім нові робітничі селища – 

Південний (селище М’ясокомбінату), Північний, Октябрський, Депо-Вузол 

(селища Придніпровської залізниці), заводу Вторчермет, Стрілочного 

заводу тощо. 

Характерним для міста періоду 1930-х рр. стає формування 

потужного навчально-наукового комплексу на центральному пагорбі міста, 

вздовж Запорізького шосе (пізніше Вузівського проспекту, суч. просп. 

Гагаріна), облаштування навколо них селищ наукових співробітників. Так, 

формуються селища ДІІТ (поряд з інститутом інженерів транспорту), 

Наукових робітників тощо. До переліку історичних ареалів включена 

територія Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту ім. ак. В. Лазаряна (колишній ДІІТ), яка почала забудовуватися 

в 1930 р. за проектами архітекторів М. Барща, та Б. Соколова. Переважний 

стиль будівель – конструктивістський.  

В повоєнні роки обсяги промислового й супутнього йому житлового 

будівництва значно зросли: були відновлені й реконструйовані раніше 

закладені, й засновані нові робітничі селища. Так, наприклад, закладене в 

1946 р. селище «Будівельник» («Строітєль») було серед найкращих в 

країні. Його створили на тодішній південній окраїні міста за проектом 

дніпропетровських (М. Клебанов, О. Петров) й київських (Я. Штейнберг, 

М. Агуф, Г. Граужис) архітекторів. Селище й сьогодні відрізняється 

раціональним й продуманим плануванням, що надійно відгороджує його 

від міського транспортного шуму. Фасади прикрашені орнаментальними 

вставками в стилі українських традицій (художник Г. Довженко). 

Наприкінці 1940-х років у місті будуються затишні, озеленені житлові 

комплекси з 2-3-поверховими будинками за типовими проектами першого 

післявоєнного покоління: селища Металіст, Верхнє та ряд інших. 

В 1952 р. в районі о. Чаплі почали будувати одну з найпотужніших у 

Промисловому Придніпров’ї (і найбільшу на той час в СРСР) 



електростанцію – Придніпровську ДРЕС (зараз ТЕС). Навколо неї одразу 

почало формуватися селище міського типу з такою ж назвою. Пізніше 

окреме місто Придніпровськ – одне з найбільш упорядкованих малих міст 

республіки [2, 4, 8] – стало складовою частиною Дніпропетровська (у 

складі Самарського адміністративного району).  

Наприкінці 1950-х рр. настає період крупного будівництва житлових 

масивів. Відтоді спеціальних робітничих селищ в місті не створювалося, 

хоча підприємства й засновувалися.  

Сьогодні для робітничих селищ міста Дніпропетровська притаманні 

ті ж самі процеси й тенденції, що й в інших районах. Як вірно вказують 

О.Б. Морозова й Л.В. Купрейчик [12], вже давно втрачений зв'язок 

підприємств із робітничими селищами, які навколо них формувалися, 

зокрема, не існує цього зв’язку за складом мешканців селищ, трудова 

діяльність нащадків переважної більшості яких вже не пов’язана із тими 

підприємствами; самі підприємства вже давно не є «господарями» 

територій селищ, не відстоюють їхніх інтересів й не несуть 

відповідальності за благоустрій й функціонування систем 

життєзабезпечення; часто й архітектурний стиль робітничих селищ 

замінюється сучасними забудовами, особливо якщо їхня територія близька 

до центрів ділової активності міста. 

Тож, вважаємо, що віднесення хоча б частини з них до категорії 

«історичних ареалів», де певним чином зберігається типовий 

архітектурний «ландшафт» як пам’ятник епохи й історії. 
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ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ И ГИДРОТЕХНИКИ 
 

В Вологодской области работает комплексная историко-научная 

экспедиция «Естественные и искусственные водные пути Севера России 

XVII-XIX вв.». Участники экспедиции в 2007 г. изучали Северо-Двинскую 

шлюзованную водную систему. Главной целью экспедиции было 

проведение историко-научного и гидролого-гидрохимического 

исследования водных систем, выявление изменений в природной среде до 

и после постройки каналов, а также ландшафтной обусловленности 

гидротехнических сооружений системы, изучение влияния старинных и 

новейших каналов и водных объектов на природную среду и прилегающих 

к этим сооружениям территорий.  

Впервые идея устройства канала между порожистой тогда Шексной 

и Кубенским озером была высказана еще в Петровские времена и 

предполагала строительство искусственной водной артерии на месте 

древнего Славянского волока, соединявшего бассейны Волги и Северной 

Двины (близлежащее село Волокославинское - «самоговорящий» памятник 

http://zem.te.ua/


той эпохи), в который входили река Порозовица, впадающая в Кубенское 

озеро и берущая начало в озере Благовещенском, и река Славянка, приток 

Шексны, вытекающая из Никольского озера.  

К работам на трассе канала приступили в 1825 г. Был прорыт 

искусственный шлюзованный канал от Топорни до Сиверского озера 

(около 7 км), превращена в канал (Кузьминский) речка Карботка (1,34 км), 

углублено русло реки Поздышки (3,4 км), соединяющей озеро Бабье 

(Покровское) с Зауломским. Последнее пришлось соединять каналом с 

Вазеринским озером, а следующее - Кишемское озеро - каналом (4,04 км) с 

рекой Итклой. Далее, следуя рекой Итклой и Благовещенским озером, 

водный путь переходил в реку Порозовицу, впадающую в Кубенское 

озеро. Впрочем, сложнее всего было не прорыть канал, а отрегулировать 

судоходство на участке местности, который в профиле представлял 

приземистую подкову с опущенными вниз «рогами». Эту 

гидротехническую проблему решили с помощью 13 шлюзов. Преодолевая 

водораздел между реками Шексна и Порозовица, строители устроили 6 

шлюзов на волжском склоне Белозерско-Кирилловской гряды (со стороны 

Шексны), поднимающих суда на 11,4 метра, и, когда канал переваливал за 

вершину, 7 шлюзов на двинском склоне, опускающих суда на 13,5 метра.. 

В итоге уже к 1828 г. канал превратился в своеобразную цепочку 

ставших сообщаться между собой озер и речушек общей протяженностью 

78,4 км. Канал был построен всего за три года. В мае 1828 г. канал Герцога 

Вюртембергского уже был открыт для судоходства. 

Для поддержания нормального уровня воды в Кубенском озере, у 

пристани Шера, на восьмом километре по течению реки Сухоны, под 

руководством инженера и писателя В.Шишкова, в 1834 г. были построены 

водоудержательная плотина со шлюзом, названной «Знаменитой». Общая 

длина Северо-Двинской водной системы составила уже 127 км. 

В 1882-1885 гг., были проведены работы по углублению дна каналов 

и перестройке шлюзов. Вместо прежних 13 шлюзов осталось 9. Самое 

масштабное обновление водной системы пришлось на 1916-1918 гг. За 

короткий период 1916-1917 гг. было построено 7 новых шлюзов, 5 

водоподпорных плотин, углублены и расширены каналы. В настоящее 

время она имеет в своем составе 6 деревянных ряжевых шлюзов, 5 

деревянных ряжевых водоподпорных плотин, 3 бетонные водоподпорные 

плотины, 5 судоходных искусственных каналов, 4 понтонные переправы.  

Несколько последних лет много говорится о возможности нового 

этапа в возрождении Северо-Двинской системы через развитие 

туристической отрасли. Тем более, что с образованием в 1991 г. 

национально-природного парка «Русский Север» часть бывшего канала 

Герцога Вюртембергского от истока реки Порозовицы до пристани 

Топорня вошла в его границы. Это наиболее интересный участок, 

включающий в себя рукотворные каналы, шлюзы, плотины и озера. В 



перспективе его можно использовать как водно-туристический маршрут с 

показом гидросооружений XIX - начала XX века. Кроме того, вдоль канала 

находится много интересных исторических, архитектурных и природных 

памятников: село Волокославинское, Ципина (Соколиная) гора, 

Кузьминские судоремонтные мастерские, гора Маура, Сокольский бор, 

Кирилло-Белозерский, Ферапонтов и Спас-Каменный монастыри. Эти 

памятники и множество других гидротехнических и природных объектов - 

плотин, мостов, водяных мельниц, шлюзов, бань, целебных и святых 

источников - делают Северо-Двинский водный путь ценнейшим 

комплексным памятником науки и техники, да и сама система в целом - 

объект внимания как памятник достижениям науки и техники XIX - начала 

XX вв. Наконец, Северо-Двинский водный путь - потенциально ценный 

туристический объект. 

Исторические водные пути – это особый тип пространственного 

(линейного) объекта наследия, который может быть включен в  

государственный реестр объектов культурного наследия. В настоящее 

время на территории Российской Федерации на базе исторических водных 

путей не создано ни одного музея-заповедника. Перспективной 

территорией для образования музея-заповедника и является бывший канал 

герцога Александра Вюртембергского, который соединял Шексну и 

Сухону, где сохранились шлюзы XIX в., другие гидросооружения, 

деревянные берега канала и возможно судоходство. Учитывая высокую 

степень типизации и унификации деревянных гидросооружений XIX - 

начала XX вв., фиксация сохранившихся сооружений в составе 

действующего шлюзованного пути будет памятником инженерно-

гидротехнического искусства того времени. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект 06-05-64593а. 
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ОБЪЕКТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЗАПОРОЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

История человеческой жизни свидетельствует, что способ 

производства обуславливает в конечном счете характер общественного 

устроя, экономическую, социально-политическую и духовную жизнь 

общества, поэтому история производства, состояние производственных 

сил, их уровень и характер способствуют пониманию жизни общества. 

Главной производственной силой являются люди, которые принимают 



участие в производстве материальных благ, однако, кроме людей 

необходимым элементом производственных сил являются также способы 

труда, техника и технологические процессы. Этим определяется роль 

техники в жизни общества [3]. 

Цель данной статьи заключается в анализе объектов индустриальной 

культуры, формирующих современный облик промышленных ландшафтов 

Запорожской области. 

Конец 20-начало 21 вв. определяют по-разному, но один из наиболее 

распространенных эпитетов данной эпохи − постиндустриальная: 

постиндустриальное общество, постиндустриальная цивилизация, а 

следовательно, до постиндустриальной цивилизации была цивилизация 

индустриальная. Соответственно был индустриальный этап в развитии 

производительных сил, культур, архитектурных стилей и, соответственно, 

ландшафтов: урбанизированных, промышленных, горнопромышленных. 

Эти ландшафты, возникшие на индустриальном этапе истории, несут 

всю совокупность научно – технических достижений и инженерных 

решений своего времени, структурно − функциональных особенностей 

технологических циклов и их территориальной организации, 

градостроительных находок при территориальной «компоновке»  

промышленных зон и архитектурных просчетов при сооружении заводов, 

фабрик и шахт, т.е. всего того, что можно назвать индустриальной 

культурой [8]. 

Запорожская область является крупным промышленным центром. 

Для ее экономики характерно развитие отраслей, связанных с 

производством и обработкой металлов, − черная и цветная металлургия, 

машиностроение и т. д. Мощный промышленный потенциал области 

формировался на протяжении длительного периода времени (19 – первая 

половина 20 столетия), благодаря чему здесь представлен очень большой 

спектр памятников индустриального градостроения или индустриальных 

ландшафтов. 

Индустриальные ландшафты Запорожской области имеют, прежде 

всего, историческое, познавательное и, нередко, архитектурно – 

эстетическое значение. Однако, они продолжают, в большинстве своем, 

выполнять свои производственные функции. Чаще всего объекты 

индустриальной культуры сосредоточены в промышленных, cелитебно–

промышленных транспортных ландшафтах, реже они встречаются в 

селитебных садово-парковых и горнопромышленных и очень редко – в 

мало измененных человеком ландшафтах [8]. Таким образом наибольшее 

количество объектов размещается в наиболее промышленно развитой 

северной части области и частично на юго-востоке. 

Все объекты индустриальной культуры можно разделить на 

несколько видов, каждый из которых выполняет определенную функцию в 

городском ландшафте:  



1. Памятники фабрично – заводского производства. К ним относятся 

заводы, электростанции, разные мастерские, корпуса предприятий и т.д. 

Сюда можно отнести Электрометаллургический завод  «Днепроспецсталь» 

им. А.Н. Кузьмина, начавший выпускать электросталь в 1932 году [5]. На 

данный момент завод относится к наиболее мощным производителям 

подшипниковых, нержавеющих сталей, жароустойчивых сплавов [1]. Еще 

одним гигантом индустриальной культуры является Запорожский 

металлургический завод «Запорожсталь» им. С. Орджоникидзе, который 

был введен в строй в 1933 году. В настоящее время завод «Запорожсталь» 

одно из мощнейших предприятий горно-металлургического комплекса 

Украины, и является главным поставщиком плоского проката для 

отечественного автомобилестроения, машиностроения, трубной отрасли 

[1]. Встречаются здесь и объекты, построенные и в 19 веке, например, 

здание современного Запорожского автомобильного завода, которое было 

сдано в эксплуатацию в 1863 году колонистом – голландцем Я. Коппом, на 

котором производились с/х орудия и машины (жнейки и т.д.) В 1929 году 

здесь впервые в СССР начали выпускать с/х комбайны. В 1958 году завод, 

который носил в то время название «Коммунар», подвергся коренной 

реконструкции в связи с переходом на производство малолитражных 

автомобилей «Запорожец» [2]. 

2. Памятники гидротехнического, путевого и железнодорожного 

строительства. К ним относятся те каналы, пути, мосты, станции и т. д., 

которые или были новым словом в своей отрасли, или отыграли 

существенную роль в развитии гидроэнергетики и путевого строительства. 

К этому типу памятников относится Днепрогэс (архитектурный проект 

В.О.Веснина). 1 – мая 1932 г. первый агрегат в то время самой мощной в 

Европе гидроэлектростанции выдал первые свои 560000 тысяч киловатт в 

промышленные артерии города. В этом же году был сооружен 

трехкамерный шлюз для прохождения судов типа «река − море» [1]. В 

1969 – 80 построен Днепрогэс – 2[6]. Таким образом Днепрогэс – это 

транспортный и пешеходный путепровод, т.е., станция одновременно 

выполняет и функции моста[1]. Еще одним индустриальным памяткой 

можно считать и Бердянскую судоверфь, которая была построена в начале 

19 в (1830г) [7]. В настоящее время Бердянский морской торговый порт 

имеет 10 причалов и пропускную способность − переработка до 3 млн. 

тонн груза и 20 тыс. вагонов в год[].  

По происхождению объекты индустриальной культуры очень 

разнообразны, но представлены они в любом случае объектами 

антропогенного или техногенного происхождения. Прежде всего к ним 

относятся промышленные или транспортные здания и сооружения – 

памятники промышленной архитектуры (иногда целые кварталы 

промышленной застройки), например созданные в 1930-е гг. элементы 

центра нового города Большого Запорожья – Соцгородок и поселок 



трансформаторного завода [8], соединенный двухярусными стальными 

железнодорожно-автомобильными мостами через старый и новый Днепр 

[1]. Окончательный вид центр принял в 60-е годы. 

Очень часто во многих городах объекты индустриальной культуры 

представлены разнообразными примечательными формами рельефа, 

старинными агрегатами, аппаратами, машинами (возведенные на 

постамент танки (Запорожье, Мелитополь), самолеты (Запорожье), старые 

паровозы (Мелитополь) и корабли, автомобили (трасса Москва – 

Симферополь, под Запорожьем, мемориал в честь воинов-

автомобилистов)) [4]. Сегодня к ним добавляют отслужившие свой век 

ковши, трансформаторы и т.д. Иногда возле крупного объекта 

индустриальной культуры можно встретить т.н. знаки индустриальной 

культуры (памятник металлургу возле завода «Запорожсталь»). Также 

можно встретить и малые архитектурные формы индустриальной 

культуры: старые фабричные стены, арки (здание типографии в 

историческом центре г. Мелитополя, в районе центрального рынка; здание 

гидромелиоративного техникума, вдоль ул. Б. Хмельницкого, также 

находящегося в г. Мелитополе ). 

Во многих промышленных городах Запорожской области, где есть 

объекты энергетики – ТЭС, АЭС, памятники индустриальной культуры 

представлены высокими сооружениями – дымовыми трубами, к которым 

добавляются градирни, которые дополняют композицию городского 

ландшафта [8].  

Таким образом, Запорожская область, которая является одной из 

наиболее промышленно развитых на Украине, обладает множеством 

обьектов индустриальной культуры, многие из которых еще длительное 

время смогут выполнять свои непосредственные функции: портов, заводов, 

электростанций. 
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ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ВИДОВЫХ ТОЧКАХ ГОРОДА 

 

Исторически сложилось, что во всех парках, скверах и других местах 

общественного отдыха устраивались видовые точки исключительно на 

живописную природу или красивые сооружения культовой или 

гражданской, иногда этнической архитектуры. Смотровые площадки, 

беседки и лавочки располагались так, чтобы уберечь взор отдыхающих от 

промышленных сооружений. Заводы, фабрики, комбинаты и другие, 

необходимые в современном мире производственные комплексы 

отделялись от жилых районов не только в целях соблюдения санитарно-

гигиенических норм, но также из-за их малой привлекательности с 

архитектурно-художественной точки зрения. Начиная с 1930-х годов, в 

период индустриализации, отдельные сооружения, а порой даже цеха с 

дымовыми трубами, доменными печами и градирнями попадали в 

городские пейзажи не только отдаленной от центра, а и центральной части 

города. Конечно, это делалось не с целью показать людям особенности 

индустриальной архитектуры (в частности, архитектуры выносного 

оборудования). Так происходило только из-за разрастания 

градостроительной структуры вокруг индустриального центра.  

Примером может быть вид со смотровой площадки в парке Славы в 

Киеве на две градирни и дымовые трубы, или, например, целый 

индустриальный пейзаж в центре Запорожья по ул. 12 Апреля, вид на 

промышленный комплекс «Криворожстали» с крутого правого борта реки 

Саксагань в Кривом Роге и др. 

Сегодня пейзаж современного украинского города – это во многом 

промышленный или селитебно-промышленный пейзаж. Если внимательно 

присмотреться, то можно увидеть, что практически во многих уголках 

современных городов находятся интереснейшие постройки и сооружения 

производственного назначения. Некоторые из них уже не функционируют 

или работают не по прямому назначению, но их внешний облик не 

перестает удивлять интересными инженерными решениями и красотой 

архитектурных форм, на которых можно смело ставить акценты при 

распланировке и благоустройстве городского ландшафта. В такие 



композиции интересно было бы задействовать здания цехов, дымовые 

трубы, градирни, разнообразной формы ЛЭП и др., дополняя их малыми 

архитектурными формами, повторяющими общие формы промышленных 

объектов взятых за основу самой композиции, а также растительность, 

сочетающуюся по форме, цвету, и при этом стойкую к загрязнению 

окружающей среды.  

 

 
Рис. 1. Вид со смотровой площадки в парке Славы. г.Киев (фото 

автора). 

 

Композиционное решение с промышленными объектами может быть 

создано как в непосредственной близости от самого объекта, так и  на 

большом расстоянии, когда все элементы единого решения сочетаются в 

одной или нескольких видовых точках общественного места отдыха. В 

первом случае можно создать городской центр отдыха населения, но при 

том условии, что объект не представляет никакой опасности для человека 

и уже не выполняет своей первоначальной функции. Тут возможны 

различные варианты. Это может быть небольшой сквер или парк, в 

котором люди могли бы отдохнуть и воспринимали бы промышленный 

объект, как органический компонент городской среды. Можно сделать 

музей промышленности или галерею искусств, как это сделали в Киеве с 

уже не функционирующим по прямому назначению зданием завода 

Арсенал, переделав его под культурный центр. Во втором случае главную 

роль играет объемно-пространственная композиция и перспектива.  

Если для единой урбанистической композиции используются 

действующие промышленные объекты, которые представляют интерес, 

следует иметь в виду, что на них чаще нельзя смотреть с близкого 

расстояния (из соображений безопасности и экологии), а некоторые 

специфику своих художественных и пространственных форм могут 

раскрыть исключительно с отдаленных видовых точек. Тут главным 

приёмом должно стать масштабирование. Фоном служит индустриальный 



пейзаж, а на переднем плане малые архитектурные формы повторяют 

абрисы самих объектов, но при этом расположены так, чтобы создавать 

цельную композицию.  
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА НА ЮНГФРАУ («ВЕРШИНУ ЕВРОПЫ») КАК 

ПАМЯТНИК ТЕХНИКИ 

 

Регион Бернский Оберланд (Швейцария) расположен в южной части 

кантона Берн – от Гштада на западе до перевала Сюзстен на востоке. 

Основную часть этого туристического региона занимают Бернские Альпы 

– наиболее высокий и живописный горный хребет в Швейцарии, крупный 

центр оледенения Альп, где находится 80 ледников, в том числе наиболее 

крупный в Альпах глетчер Алеч. 

Уже более века оказываются освоенными туристами подножия гор 

Айгер (3970 м), Менх (4099м) и Юнгфрау (4158 м), включенных в список 

объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО, благодаря 

железной дороге, сооруженной в сложнейших природных условиях и 

являющейся действующим техническим памятником. 

Путешествие на Юнгфрау по зубчатой железной дороге, 

проходящей по крутым склонам, начинается от поселка Гриндельвальд до 

Кляйне Шайдегге. Далее оно продолжается на специальных поездах, 

преодолевающих уклон до 25
о 

и поднимающихся на Юнгфрауйох (3454 м 

над уровнем моря). Из окна вагона открываются незабываемые панорамы 

окружающей местности. Поезд делает две видовые остановки – Айгерванд 

и Айсмеер, где осуществляется фотографирование ледника Алеч. На 

конечной остановке располагается центральный павильон, откуда можно 

ступить ногами на вечные снега, а также подняться на скоростном лифте 

за 90 секунд на 111 м к павильону бывшей обсерватории Сфинкс, где 

можно выйти на обзорную площадку. С нее видны: на юге – ледник Алеч, 

на северо-востоке – Менх и Айгер, на юго-западе – Юнгфрау. В павильоне 

путешествующих привлекает внимание Ледяной дворец, скульптуры 

которого вырублены в толще ледника, а также ряд музейных экспозиций, 

среди которых история сооружения железной дороги на Юнгфрау. 

Автором проекта этой железной дороги является Адольф Гайе-

Целлер(1839-1899). При его участии строительство дороги началось в 

1893 г., а уже спустя два года открылся путь от Кляйне Шайдегга до 

ледника Айгер. Практически  был создан памятник техники конца 19 века. 



Сооруженная железная дорога оказалась гармонически вписанной в 

окружающий ландшафт, не уродуя его. В целом же эксплуатация 

железной дороги предотвратила возможные неблагоприятные воздействия 

на природу при использовании других видов транспорта. 

Окрестности Гриндельвальда привлекают внимание практически во 

все времена года: и горно-лыжные трассы зимой по маршрутам разной 

степени сложности, и пешие маршруты по живописной местности летом. 

Природа и человек создали здесь своеобразный заповедник природных и 

техногенных ландшафтов, которые состоят в единении крутых скалистых 

стен, небольших плато, пологих склонов, ледников и творения человека – 

железной дороги на Юнгфрау. 
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ПАМ’ЯТКООХОРОННА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

МУЗЕЇВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Залізничне музеєзнавство, проблеми збереження пам’яток 

залізничного транспорту, організації екскурсійної, культурно-масової 

роботи музеїв такого профілю до нашого часу залишаються майже не 

дослідженими. Більшість сучасних підручників з музеєзнавства, 

історичного краєзнавства не має відповідних розділів, тому накопичення 

досвіду роботи музеїв залізничного транспорту, його вивчення, 

популяризація є актуальними та вимагають спеціального наукового 

дослідження. На основі багаторічного досвіду роботи у Псковській філії 

Центрального музею Жовтневої залізниці та спостереженням за сучасним 

станом розвитку музеїв українських залізниць автор статті пропонує 

розглянути деякі проблеми діяльності музеїв залізничного транспорту. 

За сучасною класифікацією музеї залізничного транспорту відносять 

до кількох профільних категорій музеїв: музеї науки і техніки, історичні 

музеї [6]. За іншою типологією їх відносять до галузевих музеїв, а також 

музеїв на громадських засадах. До 1917 р. на території Росії музеї 

залізничного транспорту функціонували, як правило, лише в галузевих 

навчальних закладах, їх експозиції постійно поповнювалися та активно 

використовувалися в навчальному процесі, в тому числі сприяли розвитку 

транспортного моделювання. 

В радянські часи на підприємствах залізничного транспорту почали 

створювати музеї історії підприємств, які знаходилися на їх території,  

мали свої експозиції, актив (ветерани, передовики виробництва, учасники 

революційних та бойових дій). Таки музеї мали свою специфіку: вони були 



призначені в першу чергу потребам комуністичного виховання молодих 

робітників, пропаганді кращих бойових та трудових традицій радянських 

залізничників. У 80-ті рр. ХХ ст. з розвитком краєзнавства, громадською 

активністю ветеранів-залізничників, учнів та вчителів залізничних шкіл 

починаються зміни у підході до проблем збереження історичної спадщини 

залізничного транспорту, збереження, музеєфікації територій, реставрації 

пам’яток транспортної архітектури, техніки. Вперше приділяється увага 

розробці туристичних маршрутів, до яких входило відвідування музею, 

підприємства, навколишньої історичної території.  

У 1979 р. було створено Центральний музей Жовтневої залізниці 

(Санкт-Петербург, Літейний пр., 62). Керівництво залізниці зробило все, 

щоб головний музей швидко отримав юридичний статус та державну 

категорію, що надало можливість вже у 1980 р. підпорядкувати йому 25 

виробничих музеїв галузі. Цей почин підтримали Одеська, Білоруська та 

інші залізниці. До роботи в музейній мережі залучили музейних фахівців, 

художників. Так, експозицію Центрального музею створював науковий 

колектив музею, кафедри Ленінградського інституту інженерів 

залізничного транспорту, кафедра інтер’єру ленінградського вищого 

художньо-промислового училища ім. В. Мухіної, локомотивного депо 

Ленінград-Фінляндський, майстерень Ленінград-Варшавської дороги [3]. 

Такий підхід забезпечував високий науковий та художній рівень 

підготовки експозицій, підготувати фахівців унікальної спеціалізації – 

залізничне музейництво. Це було особливо актуально, тому що й до 

нашого часу проблема підготовки такого рівня спеціалістів залишається 

гострою, так як треба поєднувати гуманітарні та технічні знання, а також 

знання з туризму, екскурсійної справи та маркетингу. За регіональною 

ознакою було творено Північну, Московську, Псковську, Петербурзьку 

філії Центрального музею. Така система забезпечила науковий підхід до 

систематизації, обліку та збереження фондів музеїв, постійний методичний 

контроль. Щорічні наукові конференції проводилися на базі кращих 

музеїв, сприяли обміну досвідом. 

Музеї філій були на балансі відділень Жовтневої залізниці, за їх 

фінансове забезпечення за наказом начальника залізниці відповідали 

начальники та головні інженери відділень дороги. Цінним досвідом 

організації роботи транспортних музеїв та збереження пам’яток історії та 

історичних територій стала діяльність громадських рад виробничих музеїв 

філій. До них входили керівники усіх підрозділів відділень дороги, голови 

рад ветеранів. Громадські ради збиралися періодично, результати їх 

засідань відображалися в наказах керівників виробничих підрозділів,  

швидко вирішувати різноманітні питання, у тому числі  збору та 

збереження культурної спадщини. При музеях виникли групи ентузіастів-

краєзнавців, пошукові групи. Експозиції поповнювалися новими 

експонатами, було зроблено фотофіксацію архітектурних пам’яток, 



інженерних споруд, музеєфікацію пам’яток техніки, розроблені маршрути 

ретропотягів. 

Науковим співробітникам музею необхідно було працювати над 

новими формами та методами роботи, розробити наукову концепцію 

експозиції кожного з музеїв мережі.  Колектив музею визначив зміст 

музею таким чином: залізничний музей це – місце збереження пам’яток, 

школа, меморіал, храм, театр, клуб, майстерня, лекторій; відвідувачі музею 

– затоки, учні, ветерани, патріоти, туристи, краєзнавці та любителі 

транспорту, фахівці, слухачі. Таким чином залізничний музей розглядався 

як культурний центр для багатьох категорій населення. 

Такий підхід не був випадковим. Історія населених пунктів 

(залізничних станцій) свідчить, що будівництво залізниць стало у другій 

половині ХІХ ст. головним містоутворюючим фактором, визначило 

специфіку, особливості, закономірності індустріального розвитку багатьох  

населених пунктів. В цей період сформувалися окремі залізничні території: 

комплекс вокзальних споруд з привокзальною площею; комплекси 

виробничих підприємств (майстерні, депо, пакгаузи, перші електростанції, 

система забезпечення водою тощо); райони компактного поселення 

залізничників (приватний сектор, казарми, дома для керівництва та 

фахівців, лікарні, початкові навчальні заклади тощо). 

Багато таких споруд будувалося за типовими проектами, частина 

збереглася  або була відбудована після німецько-фашистської окупації. 

Тому в процесі роботи  над концепцією розвитку залізничного музею треба 

було враховувати не лише тематичну структуру експозиції, але й 

розглядати навколишню історичну територію, як своєрідний історико-

культурний заповідник. Саме такий підхід дозволив вирішувати болючі 

питання збереження пам’яток історії та культури, включили залізничні 

райони міст до екскурсійних маршрутів.  

Так, до оглядової екскурсії по м. Псков обласним туристичним бюро 

було включено не лише показ Вокзальної площі та місця, де зрікся 

престолу останній російський імператор Микола ІІ, але й знайомство з 

експозицією музею псковських залізничників. На той час це була єдина в 

СРСР експозиція, яка відтворювала цю подію. Для школярів та студентів 

нами було розроблено екскурсію по станції Псков. В маршрут було 

включено вокзальний комплекс, для показу залізничних підприємств 

використали пішохідний міст, з якого розкривалася панорама залізничного 

житлового масиву, поворотне коло депо, електростанція кінця ХІХ ст., 

залізничні колії, башта та колонки водогонів тощо. Після знайомства з 

експозицією музею псковських залізничників, що був розташований на 

Вокзальної площі, екскурсія продовжувалася в адміністративному корпусі 

відділення залізниці, завершувалася відвідуванням диспетчерської 

відділення залізниці. 



Працівниками музеїв було розроблено різноманітні форми 

культурно-масової роботи. Однією з цікавих форм стала діяльність груп 

пошуку та любителів залізниць, любителів старовини, патріотичних 

гуртків. Активісти почали обстеження територій залізничних підприємств, 

інженерних споруд на магістральних коліях, облік історичних споруд. Ця 

важлива робота ускладнювалася негативним відношенням деяких 

керівників. Можливо, це стало однією з причин створення у червні 1990 р. 

Всесоюзного товариства любителів залізниць. Установча конференція 

товариства затвердила устав і програму, головою товариства було обрано 

С.О. Пашиніна. У першому випуску журналу товариства зазначалося, що 

розвиток любительської справи розглядається в тому числі й як 

організована та культурна форма дозвілля, що спрямована на збереження 

та вивчення історії залізничного транспорту, пропаганду науково-

технічного прогресу, а також з метою підвищення престижності 

залізничної професії [2]. 

У 1988 р. було розроблено методичні рекомендації щодо виявлення 

та наукового опису пам’яток науки та техніки (паровози). До рекомендацій 

було включено загальні відомості про паровози, питання музеєфікації 

паровозів (у тому числі класифікацію пам’ятників паровозобудування), 

технічні умови та прийоми установки паровозів-пам’ятників, поради щодо 

експлуатації паровозів-пам’ятників, список літератури, креслення. Автор-

укладач рекомендацій А.С. Нікольський та його колеги запропонували 

методику пошуку та музеєфікації залізничної техніки. Результатом такої 

роботи стало відкриття музею залізничної техніки на ст. Шушари, 

відкриття кількох пам’ятників-паровозів. 

На жаль, після розпаду СРСР почалося масове руйнування пам’яток 

техніки. Руйнувалися, перебудовувалися історичні архітектурні споруди, 

виробничі приміщення. Особливо болісним та незворотним було те, що з 

1991 р. почалося знищення паровозів, інших зразків техніки на 

металобрухт. Все це робилося за ініціативою керівників залізничних 

підприємств. Було закрито музеї на громадських засадах та знищено їх 

фонди. Ситуація почала змінюватися на початку ХХІ ст. Українським 

залізницям вдалося зберегти свої головні музеї, а зараз спостерігаємо їх 

подальший розвиток. Одним з таких музеїв є музей Донецької залізниці, 

почалися роботи на Львівській залізниці тощо. Позитивним зрушенням 

можна вважати те, що зараз ми маємо сайти любителів залізниць у мережі 

internet, музейні сайти історії науки та техніки. 

Але значна частина проблем ще залишається. Ми втрачаємо 

унікальні пам’ятки техніки, промислової архітектури, сучасні виробничі 

відносини та зміна форм власності впливає на стан збереження 

індустріальної спадщини. На нашу думку, зараз знайти спільну мову з 

власниками підприємств та музеїв залізничного транспорту ми можемо 

лише тоді, коли вони будуть зацікавлені в збереженні пам’яток минулого 



та історичної території. А це буде лише за умов активної роботи ініціаторів 

такого руху, наприклад товариства любителів залізниць, краєзнавчих 

клубів тощо. 

Одним з таких центрів може бути м. Кривий Ріг, що має унікальний 

потенціал для такого роду діяльності. До нашого часу збереглися численні 

пам’ятки промислової архітектури, інженерні споруди, вокзальний 

комплекс тощо. Нам необхідно ставити питання щодо створення 

Криворізького історико-культурного заповідника. У нас є, що зберігати, 

що показувати туристам та гостям міста, тому за умов створення такого 

заповідника Кривий Ріг залишається  залізничною столицею України, але й 

може стати визначним історико-культурним європейським осередком. У 

зв’язку з цим постає питання щодо створення наукової групи фахівців та 

краєзнавців, складання наукового обґрунтування створення заповідника, 

розробці наукової концепції його діяльності. 

Актуальним залишається розробка методик опису пам’яток техніки, 

промислової архітектури, юридичне оформлення статусу пам’ятника, 

специфіка відносин власника та туристичних організацій. Не вистачає 

історичної літератури, технічної, краєзнавчої  літератури. В останні роки 

по Криворіжжю та регіону було видано кілька цікавих видань. Серед них 

книга М.С. Богомаза «Придніпров’я рухається та тече…», в якої є багато 

цікавого матеріалу з історії залізничного транспорту, станцій Криворіжжя 

[1]. У 2008 р. було видано репринтне видання «По Катеринінській 

залізниці» [5]. 

Значну дослідницьку історико-краєзнавчу та екскурсійну роботу 

проводять вчителі середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Аналіз 

тематики наукових робіт, які учні готують до наукових конкурсів, дозволяє 

зробити висновки, що переважна більшість вчителів та учнів ґрунтовно 

ставиться до вивчення топоніміки, історії населених пунктів, родоводу 

окремих сімей тощо. Співпраця з координуючими туристичний та 

краєзнавчий рухи органами освіти може бути корисною для справи 

збереження індустріальної спадщини.  

Окремою проблемою залишається використання електронних мереж 

інформації. Наші навчальні заклади різних рівнів акредитації, установи, 

громадяни мають в користуванні комп’ютерну техніку, яка підключена до 

електронних мереж. Тому було б доцільно розміщувати історичні 

матеріали, відкривати форуми з проблем збереження та використання 

залізничної техніки, створювати віртуальні музеї, навчальні програми. Їх 

можна широко використовувати в навчально-виховному процесі, для 

знайомства людей з цікавою частиною нашої матеріальної культури. В 

останні роки в Україні почали діяти кілька ретропотягів. Можливо є сенс 

розробити туристичні маршрути з використанням ретротехніки, 

організацією відпочинку людей в мальовничих куточках країни.  



Серед наукових проблем особливо актуальною залишається 

формування понятійного апарату, термінологія, визначення ключових 

понять індустріальної спадщини. Отже ми маємо необхідний науковий 

потенціал, ентузіастів-фанатів транспорту, але потрібна координація 

роботи, постійні консультації, видання друкованого органу, проведення 

наукових конференцій. 
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ОБЪЕКТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 

ХРИСТОФОРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРЫХ УГЛЕЙ 

(КРИВБАСС) 

 

Вступление. Изучение объектов индустриального наследия, 

отыгравших в свое время градообразующую роль, к которым следует 

отнести и бывшие Христофоровские буроугольные шахты, является одним 

из приоритетных направлений исследований краеведческого и 

культурологического характера. 

Разведка и освоение запасов Христофоровского месторождения, 

выступили в середине ХХ в. решающим фактором в формировании 

производственной и социальной инфраструктуры поселка Христофоровка, 

способствовали скорому увеличению численности его населения, и 

соответственно – разрастанию в размерах, а также повышению 

экономической значимости. Если взять во внимание еще и тот факт, что в 

северо-западной части залежей (шахта №2) выработки так и не были 

доведенными до конца, а в целом месторождение полностью не 

оконтурено по всему периметру, при разведочных работах, плюс наличие 

значительных запасов каолинов в этих же пределах – то данного рода 

исследования, могут носить и прикладной характер. 



Христофоровское месторождение бурых углей – одно из 

крупнейших на Криворожье – расположено в западной части 

Криворожского района Днепропетровской области, в 35 км. к западу от г. 

Кривова Рога и в 6 км. к северу от ж/д станции Гейковка на линии: Кривой 

Рог – Долинская. 

Ряд геологических 

исследований, проведенных в 

30-40-х годах ХХ ст., дают 

основание полагать, что данное 

месторождение, в 

географическом отношении, 

почти целиком приурочено к 

левому склону трапециобразной 

долины р. Боковеньки – правого 

притока соседней р. Боковой, 

которая, в свою очередь, 

является правым притоком 

первого порядка р. Ингулец. 

Только сравнительно небольшой частью, месторождение заходит в 

пределы водораздела рек Боковеньки и Боковой, и его северо-западной 

границей, служит безымянная балка, относящаяся к системе р. Боковой. 

Юго-восточная часть месторождения – непосредственно примыкает к 

современной селитебной зоне пгт Христофоровка. 

 

 

 

Рис. 1. Выкопировка из 3-х верстной карты участка 

Христофоровской буроугольной партии, с нанесенными границами 

месторождения (1932 год). 

 

Морфометрические параметры разведочного участка: длина – 2,8 

км.; средняя ширина – 0,9 км.; площадь – 2,5 км² [5, 2]. Залежи 

христофоровских бурых углей были обнаружены во время экспедиции под 

руководством геолога Малеванского Г.В., в ноябре 1931 г., при проведении 

разведочных работ на каолин. В 1938-1939 гг. были проведены повторные 

разведочные работы Христофоровской партией Геолуправления УССР, 

под руководством Хоменко А.Н.. Последние разведочные работы были 

проведены в 1944-1945 гг. геологоразведочной партией Углеразведки, под 

руководством инженера Гершойга Ю.Г., по территории всего 

месторождения [4]. 

По результатам разведки мощность угольного пласта составила 6,6 

м, при средней мощности покрывающих пород в 30,53 м. Кроме бурых 

углей в районе месторождения были открыты каолины, жерновые 



песчаники, пески, глины, известняки, гнейсы и граниты, с запасами 

местного значения [1]. Качество бурых углей Христофоровки среднее. В 

среднем по всему месторождению зольность составляет 35,68% [1], но в 

пределах юго-восточного участка – всего 20,42% [4], что является высоким 

качественным показателем. 

Согласно сводной таблице месторождений Днепропетровской 

области [1, 3], Христофоровское месторождение, по количеству запасов, 

занимает 2-е место (13123-14931 тыс. т.), уступая Весело-Терновскому 

(26429,4 тыс. т.), и опережая при этом: Коломойцевское (9760,0 тыс. т.), 

Саксаганское (11495,2 тыс. т.), Днепродзержинское (5500,0 тыс. т.), 

Первозвановское (974,2 тыс. т.), и месторождение с. Криница (80 тыс. т.). 

В 1938-1939 гг. был создан проект разработки юго-восточного 

участка месторождения открытым способом, с помощью 

гидромеханизации. Построили водохранилище на р. Боковенька на 

площади 216 га. Глубина водоема у плотины была до 15-ти метров, 

изменено русло реки возле села, насыпаны дамбы-карты для отстоя 

отработанной воды, построены 12 домов под контору, столовую, 

общежитие, здание трансформаторной и насосной станции. С приходом 

фашистских оккупантов все работы по данному проекту были 

прекращены. Немцы начали строить вертикальные стволы: грузовой и 

вентиляционный, проходку главнооткаточного и вентиляционного 

штреков [3]. 

После освобождения села от немецких оккупантов, были начаты 

восстановительные работы Христофоровской шахты №1, которые были 

поручены тресту «Кривбассруда». По окончании войны, шахта была 

передана в распоряжение комбината «Укрбуруголь». В 1950 г. была 

проведена реконструкция: вертикальный ствол заменили наклонным, по 

которому были сконструированы ленточные конвейера, в результате 

которой, производительность шахты доросла до 1200-1300 т/сутки. 

В структуре подземных выработок шахты, ключевую роль 

выполнял главнооткаточный штрек, длинной 1700 м., перпендикулярно 

которому нарезались сборные, бортовые штреки, и лавы, длинной до 800-

850 м. В ширину лавы были 50 м., которые размещались параллельно друг-

другу через каждые 2,5-3,5 м (бортовые и сборные штреки). Параллельно 

главнооткаточному, проходил вентиляционный штрек, длинной 1600 м., 

который имел на своем протяжении 3 ствола. 

Практически все крепления выполнялись деревянным материалом, 

что и привело к тому, что в 1958-м году, после возгорания угольной пыли 

– сгорел главный ствол, который пришлось заново пройти немного в 

другом месте. По окончании выработок, на том или ином участке, 

производилась «посадка» лав, путем выдергивания деревянных свай. 

Просадка земной поверхности при этом, становилась заметной примерно 



через сутки, но в глубину не доходила более 1-го метра. Подобную данной, 

подземную структуру и технологию работ, имела и шахта №2. 

В связи с бурным развитием промышленности, возрастало и 

количество населения Христофоровки (на обеих шахтах в 1958-м году 

работало примерно 1800 чел.). Соответственно, это требовало расширения 

жилплощадей и строительства дополнительных объектов социальной 

инфраструктуры. 

Начиная с 1950 года, были сооружены: магазин, больница, пекарня, 

детский садик (1956 г.). В 1957-м году была выделена большая территория 

на правом берегу реки, под индивидуальное строительство. Так возник 

поселок Заречный. В конце 1950-х годов, было построено много 

двухэтажных и четырехквартирных домов (поселок Шахтерский). В 1957 

г. была проведена реконструкция старого помещения под местный дворец 

культуры, а в 1961-м году – построено новое здание школы. В 1958 г. – 

Христофоровка была отнесена к категории п.г.т. Общее количество 

населения, составило 2500 чел. 

К 1958-му году, шахта №1 исчерпала свои ресурсы и была закрыта. 

В этом же году, вступила в эксплуатацию шахта №2, с проектом 

разработки северо-западного участка месторождения. В начале работы, 

суточная производительность шахты, составляла в среднем 1000 т., но со 

временем, была доведена до 1200-1300 т. 

Эксплуатация данной шахты, была связана с неблагоприятными 

гидрогеологическими условиями, в связи с которыми, воду 3-го, и главным 

образом, 4-го горизонтов – не успевали откачивать. По расчетам, шахта 

должна была проработать 17 лет, но в связи с тем, что малокалорийные 

угли, с точки зрения, тогдашнего руководства страны, не оправдывают на 

них расходов, производство вскоре начали сворачивать.  

Перед закрытием шахты, в добыче перестала соблюдаться четкая 

последовательность выработок, во многих местах – не закреплялись сваи, 

что с одной стороны, вело к нарушениям в плане техники безопасности, но 

с другой – понижало себестоимость угля. В 1964-м году шахта №2 была 

закрыта. 

Что касается современного состояния бывших Христофоровских 

объектов горнодобывающей индустрии, то по большому счету следует 

сказать, что ввиду закрытия данных объектов более чем 40 лет назад, 

результаты подземных выработок и постройки поверхностного комплекса, 

сохранились в незначительной мере. 

Среди остатков бывшей шахты №1, на сегодня можно наблюдать 

лишь разровненный террикон, до высоты не более 1,5 м., довольно слабо 

задернованный сукцессионной растительностью. Местами наблюдаются 

участки просадочного рельефа, которые представляют собой плавные 

мульдообразные впадины продолговатой формы (рис. 2), что едва заметно 

повторяют подземные местонахождения главнооткаточного и 



вентиляционного штреков, а 

также лав, нарезанных 

перпендикулярно. Кроме 

данного рода антропогенного 

рельефа, также четко можно 

выделить блюдцеобразные 

просадки, которые образовались, 

вероятно, над главным и 

«наново» пройденным (после 

пожара на главном) стволами, глубиной на сегодня менее 1-го метра (рис. 

3). 

 

Рис. 2. Мульдообразная просадка над подземными выработками 

шахты №1. (фото Дворчука Э.В.). 

 

 

 

 

Рис. 3. Блюдцеобразная 

просадка, образовавшаяся, 

вероятно, над новым стволом 

шахты №1. (фото Дворчука Э.В.). 

 

 

Среди объектов поверхностного шахтного комплекса, на сегодня 

сохранились лишь фундаменты построек, а также поодиноко лежащие 

части бетонных конструкций. 

Более сохраненной в этом отношении является шахта №2, на месте 

которой, сегодня расположен современный завод огнеупорных глин и 

железобетонных конструкций завод. Так, административное здание 

бывшей шахты, в котором также размещались ламповая и буфет, будучи 

достроенным, стало использоваться в этих же целях заводом. И на 

сегодняшний день, это единственное, до сих пор действующее здание, 

сохранившееся до нашего времени от обеих шахт, которое выполняет 

функции АБК (административно-бытового корпуса) завода (рис. 4). По 

рассказам бывших сотрудников шахты, в нескольких метрах от этого 

здания, располагался главный 

ствол, от которого подземные 

выработки, шли в северо-

западном направлении.  

 

Рис. 4. Здание АБК 

завода. (фото Дворчука Э.В.) 



Что касается каких-либо форм просадочного рельефа, то в данном 

районе, его очень сложно определить, так как по периферии завода, 

довольно обильно встречаются отходы производства, в виде достаточно 

крупных в размерах так называемых «бракованных» блоков. Имеют место 

лесопосадочные насаждения, плюс данная ситуация усугубляется 

наличием верховья одной из балок системы р. Боковеньки, которая по 

внешнему виду, в какой то мере напоминает мульдообразную просадку. 

Гораздо заметнее сохранились отвалы шахты №2 (рис. 5), которые в 

высоту здесь достигают 3-х метров, полностью задернованные, и по всей 

вероятности, также представляют собой разровненный террикон. 

 

Рис. 5. Сохранившиеся 

отвалы шахты №2. (фото 

Дворчука Э.В.). 

 

Интересным и довольно 

хорошо сохранившимся 

объектом, являются поля 

фильтрации, в которые 

сбрасывались шахтные воды и 

производился сток из шахтерской бани. На сегодня, они представляют 

собой довольно различные по размерам (в среднем 50Х20 м) выровненные, 

расположенные смежно между собой участки, обвалованные со всех 

сторон невысокими (до 2-х м) земляными дамбами, и приблизительно по 

центру которых, сохранилась на сегодняшний день кирпичная 

водораспределительная башня, с помощью которой, собственно, и 

осуществлялся сброс. 

Также, большого внимания заслуживает подъездная железная 

дорога, ныне ведущая к заводу, первоначальным фактором строительства 

которой, было открытие шахты №1, а затем и №2, после чего она была 

продолжена. 

На сегодня, бывшие шахты и сопутствующие промышленные 

сооружения в целом находятся в очень низкой степени сохранности и 

требуют внимательного изучения и возможного сохранения в память о 

развитии местной угледобывающей промышленности на Криворожье. 
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ГОРНОЗАВОДСКОЙ (ОКРУЖНОЙ) ТИП РАССЕЛЕНИЯ НА УРАЛЕ 

XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

 

Проблема системного изучения расселения, порожденного 

промышленным освоением Урала и, следовательно, формирование 

техногенного ландшафта края в историографии поставлена не была, хотя 

вопрос о природе заводских поселков изучается давно и имеет 

неоднозначное решение. Обосновывая правомерность отнесения заводов к 

городским поселениям («город-завод», «горный город») историки 

архитектуры (например, Н.С. Алферов, Р.М. Лотарева) указывают на 

общие черты в их планировке, наличие в заводских поселках 

промышленных предприятий, на которых была занята подавляющая часть 

местного населения
1
. Архитектор С.А. Дектерев наряду с «заводскими 

поселениями (поселками, рудниками, соляными промыслами, приисками и 

т.д.)» обращал внимание на «поселения, обслуживающие 

промышленность: пристани, заводские села, деревни и пр.»
2
 Специальным 

объектом изучения они стали в работах Т.К. Гуськовой и Е.Г. Неклюдова
3
. 

В данном исследовании используется четырехэтапная схема М.В. Витова: 

определение типа заселения, типа расселения, типа поселения и формы 

поселения
4
, которая была опробована Г.Н. Чагиным при изучении 

сельского Урала
5
. 

Зарождение на Урале в XVIII в. крупной горнозаводской 

промышленности привело к появлению качественно нового типа 

поселения - заводского. Его основой, по мнению Р.М. Лотаревой, следует 

считать «функциональную организацию металлургического 

производства»
6
, которая, как известно, в условиях Урала приняла форму 

так называемой «окружной системы». Расположение заводских селений 

определялось особенностями размещения производства, для которого в 

качестве исходной основы были необходимы сырье (руда) и топливо (лес). 

Каждому заводу отводилась определенная местность, которая становилась 

его «дачей». Территория округа состояла из дач входивших в него заводов. 

При условии близкого расположения рудников и лесов местоположение 



завода определяла река, ибо единственным источником энергии в условиях 

того времени была механическая энергия воды. Поэтому, как и 

большинство сельских селений, края все заводские поселения Урала 

располагались по берегам рек и прудов
7
. Т.К. Гуськова права, когда 

утверждает, что заводские поселки нельзя относить к «азональному типу», 

поскольку географический фактор при их основании играл важную роль
8
. 

«В этнографических сочинениях, - писал выдающийся исследователь 

Русского Севера М.В. Витов, - нередко можно встретить описание 

планировки поселений, иногда описываются также особенности 

расположение их на местности, но один чрезвычайно важный аспект 

изучения поселений обычно выходит из поля внимания этнографов. Я 

имею в виду группировку поселений. В тех же редких случаях, когда 

исследователи обращали внимание на особенности группировки 

поселений, вопрос о происхождении этого явления ими не поднимался»
9
. 

Надо отметить, что группировка на местности уральских заводских 

поселений имела свои особенности. Уровень развития строительной 

техники того времени не позволял возводить плотины на полноводных 

реках, запасов же воды относительно небольших рек и прудов не хватало 

для обеспечения движущей силой всего технологического процесса в 

металлургическом производстве. Этот цикл вынуждены были делить 

между отдельными доменными и передельными заводами, 

представлявшими собой в сущности разбросанные по территории округа 

цеха одного крупного металлургического предприятия. Доменные заводы 

приходилось располагать рядом с рудниками, а передельные - с 

доменными, причем по возможности на одной реке. Заводы внутри 

каждого округа, как правило, разбрасывались по всей его территории: 

расстояние между ними очень редко было менее 10 км.
10

 Таким образом 

ограниченность энергетики и рассредоточенные запасы сырья и топлива в 

основном и определяли группировку заводских поселений. 

Из окружных уральских хозяйств лучше всего исследован Нижне-

Тагильский округ. Поэтому на его примере можно показать формирование 

и освоение окружной территории, становления его поселенческой 

структуры. Строительство ведущих заводов будущего округа (Нижне-

Тагильского и Выйского) с обслуживающими их передельными заводами 

(Лайским, Черноисточинским и Висимо-Шайтанским) происходило в 1720 

- 1740-х гг. После раздела хозяйства А.Н. Демидова начинается 

непосредственное формирование территории округа и строительство 

нового тагильского горнозаводского комплекса. В 1760 г. был пущен 

Нижне-Салдинский железоделательный, а в 1774 г. - Верхне-Салдинский 

доменный заводы на реке Салде к северо-востоку от Нижнего Тагила. 

Прокладывается новый Салдинский тракт, соединивший эти заводы с 

центральным Нижне-Тагильским заводом. В непосредственной близости 

от тракта возникают две заводские деревни - Сиверная и Нелоба, к 



которым в начале XIX в. добавляются еще две: Акинфиева и Никитинская. 

В те же годы в окрестностях Нижнего Тагила появляются деревни 

Павлушина и Никольская, а около Черноисточинского завода деревня 

Елизаветинская. К 1816 г. на территории Нижне-Тагильского округа 

имелось уже восемь заводских поселков и 12 заводских деревень. В их 

число вошли и три деревни (Малые, Средние и Большие Галашки), 

купленные Н.А. Демидовым в 1781 г. вместе с Галашкинской «дачей» у 

Строгановых, а также и построенный в 1771 г. невдалеке от этих деревень 

на сплавной реке Утке, впадающей в Чусовую, Висимо-Уткинский 

железоделательный завод. Его соединили с Нижне-Тагильским заводом и 

Усть-Уткинской пристанью два заводских тракта: старый Висимский 

(являвшейся продолжением Черноисточинского тракта) и новый, 

прорубленный в виде просеки прямо через леса («новая» или 

«Пристанская дорога»). Еще один тракт - Лайский - соединил Нижне-

Тагильский завод с Лайскими заводами и прошел дальше на север к 

Кушвинскому казенному заводу». С устройством в устье реки Утки Усть-

Уткинской пристани и пуском Салдинских и Висимо-Уткинского завода, 

как замечает Т.К. Гуськова, «завершается начальный этап экономического 

освоения Тагильского края»
11

. 

В первой половине XIX в. можно выделить следующие основные 

элементы поселенческой структуры округов: поселения при заводах, 

поселения при пристанях, поселения в местах добычи сырья (рудниках, 

приисках), деревни и села, которые с начала XIX в. стали называться 

«заводскими» или «подзаводскими». Главным структурообразующим 

элементом подобного расселения являлись заводы. 

Поскольку заводы стремились строить около источников сырья 

(Нижне-Тагильский - у горы Высокой, Кушвинский - у горы Благодать, 

Полевской - у Гумешек и пр.), то отдельных поселений в местах добычи 

руды (за исключением селения «Туринские рудники» в самом северном 

Богословском округе) долгое время не возникало. Их появление 

приходится на время бурного развития на Урале золотоплатиновой 

промышленности. Одно из ранних - Крестовоздвиженские прииски - 

возникло в Лысьвенском вотчинном округе в 1825 г., когда там было 

построено «несколько господских домов». 

Важнейшим элементом в структуре округа являлись пристани, 

обеспечивающие единственную в условиях того времени возможность 

вывоза продукции водным путем за пределы края, то есть связь с внешним 

миром. Возведение этих объектов также диктовалось определенными 

географическими условиями которые, существовали далеко не в каждом 

округе. Двумя главными водными артериями Урала считались реки 

Чусовая и Белая. Богословские заводы, например, пользовались Ослянской 

пристанью, принадлежащей соседним Кушвинским. Кушвинский округ в 

1860-е гг. имел две пристани: Илимскую для постройки судов, которая 



находилась «при впадении р. Илима в р. Чусовую, на западной стороне 

уральского хребта, в 30 верстах от Серебрянского завода» и Ослянскую 

для отправки караванов, расположенную «при реке Чусовой на западной 

стороне уральского хребта в 9 верстах от Серебрянского завода к югу на 82 

версты ниже Илимской»
12

. На главной Усть-Уткинской пристани Нижне-

Тагильского округа имелся свой строительный комплекс с гаванью и 

верфью, где осуществлялись ремонт и строительство судов
13

. Иногда 

пристань располагалась за пределами территории округа. Так, дача 

Уткинской казенной пристани была расположена в 73 верстах от 

«главной» дачи Екатеринбургских казенных заводов, к которым 

принадлежала. Построена она была довольно рано - в 1718 г., а в округах 

(как показывает история Нижне-Тагильских заводов) подобные 

сооружения продолжали возникать по мере их освоения. «Смотря потому, 

- пояснял А. Корельский, - где оказывалось более удобное и подходящее 

для стоянки барок местечко, возводилась плотина с шлюзами и 

устраивался небольшой пруд. По берегам речки и пруда селились рабочие, 

занимавшиеся постройкой барок и входившие в состав судовых команд 

каравана. Таким образом, возникали поселки, носившие названия 

пристанских селений, или просто заводских пристаней. В каждом из них 

имелся приличный заводской дом на случай приезда начальства и 

несколько просторных зданий магазинов для склада и хранения 

доставляемых с завода металлов и изделий»
14

. Пристанские поселения 

были небольшими. В 1820 г. Трекинская пристань насчитывала «при себе» 

28 домов. Их население увеличивалось в несколько раз только в период 

сплава за счет сезонных рабочих и пришлых вольнонаемных людей
15

. 

Вопрос о заводских селах и деревнях ставит проблему 

взаимоотношения сельского и промышленного расселения в крае. 

«Закономерного» пути развития при переходе от аграрного общества к 

индустриальному, когда сельские поселения перерастают в 

промышленные, горнозаводской Урал почти не знал. Сельская 

колонизация началась раньше промышленной, но заводы чаще всего 

строили «на пустом месте», поскольку цели у той и другой были разные и 

богатства региона они осваивали каждая по-своему. 

Можно выделить две модели взаимоотношения промышленного и 

сельского расселения. Первая наблюдалась во владельческих округах. 

Вотчины осваивались путем сельского расселения (исключая соляные 

варницы, при которых также возникали промышленные поселения). 

Строительство заводов на их территории началось позднее. Наиболее 

обжитой частью вотчины Всеволожских, по замечанию В.В. Мухина, была 

прикамская, где находились старые промышленные очаги и крупные 

населенные пункты, возникнувшие вдоль традиционного камского пути; 

где в многочисленных селах и деревнях, разбросанных в плодородных 

равнинах Обвы и Иньвы и вдоль самой Камы, жила подавляющая часть 



населения. Только к третьему десятилетию XIX в. восточный Кизеловско-

Александровский и северный Заозерский районы стали довольно 

населенными и освоенными в промышленном отношении частями 

вотчины
16

. Хотя сооружение заводов происходило по правилам окружной 

системы, но округа в данном случае оказались «вписаны» в структуры 

вотчин. Это нашло отражение во внешнем облике некоторых заводских 

поселков. Описывая Юго-Камский завод Лысьвенского округа Бутеро-

Родали, Х. Мозель счел нужным специально объяснить, что там «школ и 

училищ нет, а те, которые желают учиться... отправляются в село 

Верхнемулинское», бывшее центром их владений
17

. 

Опережение аграрного расселения промышленным четко 

прослеживается на Южном Урале, заводы которого в большинстве своем 

были построены во второй половине XVIII в., а масштабная русская 

крестьянская колонизация Оренбургской губернии развернулась в XIX - 

начале XX вв. Из-за неблагоприятных климатических условий на севере 

Урала дело ограничилось только промышленным освоением. М. 

Походяшину, по замечанию Н.И. Павленко, «пришлось не только строить 

завод, но и проявлять заботу о создании удобных к нему подъездов. 

Строительство было отдалено от населенных пунктов и уездных центров 

ближайших Соликамского, Чердынского и Верхотурского уездов 

непроходимыми лесами, горами, и болотами, и поэтому необходимо было 

расчистить дороги для подвоза продовольствия, инструментов и 

разнообразных припасов, а также для прохода рабочих. Надо было, кроме 

того, построить дорогу к судоходной реке, способной связать завод 

дешевыми водными путями с важнейшими торгово-промышленными 

центрами Европейской России»
18

. Хотя самые северные заводы Урала 

вскоре стали казенными, положение с освоением их территории 

изменилось мало. По отзывам авторов 1860-х гг., «заселенность» 

Богословского округа была «самая бедная, кроме заводов Богословского, 

Петро-Павловского, Николае-Павдинского, Турьинских рудников, в 

смежных землях на юг от заводских селений в 60-90 верстах селение 

Караульское, Коптяковское, Бусалова, Мелехина, а со стороны северных и 

восточных пределов живут вогулы небольшими селениями по берегам 

Сосьвы и Лозьвы»
19

. Еще при М. Походяшине на северных уральских 

заводах были созданы такие своеобразные поселения как зимовья, которые 

не потеряли своей актуальности и в середине XIX в. По сведениям Х. 

Мозеля, там проживали казенные мастеровые, «доставляющие пристанища 

для проходящих и проезжающих». Данные конторы округа показывают, 

что состояли они из 1-8 дворов и в деревни не переросли. Впрочем, 

населенные пункты этого округа официально именуемые деревнями мало 

чем от них отличались: в Филькиной было 9 дворов, в Чекленцовой - 3, в 

Еловской – 7
20

. 



Иная картина наблюдалась в Нижне-Тагильском округе. 

Исследовательница его истории Т.К. Гуськова всячески подчеркивает 

«пустынность» этого края в начале XVIII в.: немногочисленные и 

малонаселенные государственные деревни были удалены от Тагильских 

заводов на сто и более верст
21

. За XVIII - первую половину XIX вв. 

положение коренным образом изменилось: «заводские поселки и деревни, 

расположенные по заводским трактам, превратились в крупные (с 

десятками и даже сотнями тысяч жителей) поселения, сосредоточившие 

основную массу населения региона (к 50-м гг. XIX в. - более 96%). 

Малонаселенные и удаленные от заводов деревни государственных 

крестьян, занимавшихся в основном земледелием, в 40-е гг. XIX в. 

насчитывали около 1000 рев. душ, а в 1862 г. - 1337, против 26,7 тыс. рев. 

душ крепостных заводских крестьян - основного горнозаводского 

населения Нижне-Тагильского округа». Жители деревень Сиверной и 

Нелобы, расположенных вблизи Салдинских заводов, Больших Галашек - у 

Висимских заводов, Елизаветинской (Бобровки) - около 

Черноисточинского, занимались углепоставками. Рядом с не тронутыми 

лесными массивами возникли деревни углежогов Акинфиева (Талая) и 

Никитинская (Черемшанка). Недалеко от приисков были образованы село 

Шиловка (Воскресенское), деревни Анатольская (Грань), Авроринская 

(Каменная), Павло-Анатольская (Захарова)
22

. Таким образом, сельское 

расселение здесь подчинялось целям и задачам промышленного 

(окружного), происходило по его правилам и в связи с надобностями его 

развития. 

Взаимодействие промышленного и сельского расселения на 

горнозаводском Урале можно разделить на два этапа: до отмены приписки 

(в начале XIX в.) и после. На первом заводчики и казна воспользовались 

уже имеющимися результатами сельского расселения (т.е. уже 

возникшими поселениями крестьян). «В «досмотрах рудных мест» 90-х гг. 

XVII в., - сообщает Т.К. Гуськова, - одним из главных условий выбора 

мест для строительства заводов на Урале было названо наличие 

поблизости русских поселений». «Именно это соображение, - отмечает она 

далее, - определило расположение первых уральских заводов - 

Невьянского, Каменского, Алапаевского и других»
23

. «Порвав» с деревней, 

приписные крестьяне переселялись в это время, как правило, на сам завод. 

На втором этапе окружные власти сами создавали новые села и деревни. 

Именно в начале XIX в. подобные поселения становятся значимым 

явлением и по отношению к ним начинают применять термин «заводские». 

Следует согласиться с Т.К. Гуськовой, которая называет заводские деревни 

специфическим для Урала типом промышленных поселений. По сведениям 

1859 г., из 45 частных округов Урала они упомянуты в 32 и их общее число 

достигало более 730. Отсутствовали деревни либо в небольших 



хозяйствах, либо там, где вспомогательные вне заводские работы 

обслуживались наемным трудом
24

. 

Условиями промышленного, а не сельского расселения определялось 

не только время возникновения, но и место расположения заводских 

деревень, которые появлялись на территории округа не произвольно, а в 

местах сосредоточения вспомогательных заводских работ: при перевозках 

на трактах, при строительстве барок и сплаве на пристанях, при выжиге 

угля в куренях близ заводов. 

Можно проследить возникновение на Урале заводской (окружной) 

системы расселения, которая носила локально-дисперсный характер и 

имела свою специфику в типе заселения (завод - обязательно у пруда на 

реке, заводские деревни и села - на тракте, у завода, у пристани), в типе 

расселения (в соответствии с расположением промышленных объектов на 

территории округа), типе поселений (завод, заводские села и деревни, 

жители которых занимались обслуживанием металлургической 

промышленности края) и в форме поселений (наличие в застройке 

производственных, общественных и жилых зданий, выход 

производственных строений в центр поселений)
25

. Горнозаводское 

расселение в качестве порождения окружной системы складывалось 

параллельно с ней и явило свои развитые формы в период конца XVIII - 

первой половины XIX вв. 

Территория горнозаводских округов обустраивалась - становилась 

упорядочена, цельна и дифференцирована. Компоненты «окружного» 

расселения: заводы, пристани, поселения при рудниках и приисках, 

«подзаводские» и «заводские» деревни и села - удерживались взаимными 

связями, возникшими в результате деятельности человека по освоению 

территории. Олицетворением их стали дороги. «Все пространство, 

занимаемое Гороблагодатскими заводами, - сообщал в 1839 г. Горный 

журнал, - пересекается множеством различных дорожек и тропинок, 

ведущих на покосы, в курени, деревни, на рудники и в заводы»
26

. Для этой 

системы было характерно универсальное взаиморасположение 

вышеназванных элементов в окружных границах, а также стандартный 

порядок в пределах поселений: трехчастное деление (производственные 

сооружения - общественные здания - жилые дома) и «привязка» в 

размещении, прежде всего построек общественного назначения. 

Способ расселения (и горнозаводской Урал здесь не исключение) 

часто рассматривается как прогресс в овладении экологическим 

разнообразием природы. Поскольку с помощью системы расселения 

происходило включение фактора природы в «человеческое» пространство, 

то «окружное» расселение аккумулировало опыт взаимоотношения 

горнозаводской общности с внешней средой. Окружной способ расселения 

как наиболее типичный для горнозаводских районов адаптивно-

экологический вариант, в отличии от аграрной колонизации для своего 



жизнеобеспечения использовал иные стороны природной среды. 

Горнозаводское производство в форме окружной системы было основано 

на экстенсивном освоении не возобновляемых рудных и лесных ресурсов и 

могло развиваться только вширь. Аналогичная ему по своей природе 

добыча золота и платины означала следующую волну экстенсивного 

освоения. Этим задавался вектор распространения горнозаводской 

системы расселения, пределы которой были установлены только 

окружными границами. Естественным следствием подобного развития 

была трансформация заводских поселков, подзаводских деревень, 

пристаней и селений в местах добычи руды в сплошной окружной 

поселенческий континиум. На примере Нижне-Тагильского округа это 

хорошо показано Е.Г. Неклюдовым: «Небольшие «подливные» заводики 

(Авроринский и Антоновский у Черноисточинского, Анатольевский у 

Нижне-Тагильского заводов), построенные в 50-е гг., как правило, не 

становились центрами новых поселений и обслуживались жителями 

близлежащих заводских поселков. Постепенно они влились в состав 

расширяющейся территории этих селений (за исключением Антоновского, 

вокруг которого позже сформировалось небольшое самостоятельное 

поселение). То же к началу XIX в. произошло и со старейшими заводскими 

деревнями Плешковой и Вогульской. Они слились с Нижне-Тагильским и 

Выйским поселками, которые, в свою очередь, соединились в 30-40-е гг. 

XIX в. в единое поселение»
27

. Окультуренная природа становилась чертой 

горнозаводского ландшафта. В результате алаптивно-адаптирующей 

деятельности происходило превращение природного ландшафта в 

антропогенный. 

Заводское расселение следует считать промежуточным между 

городским и сельским. Оно было способом адаптации к определенным 

условиям среды. После истощения природных богатств, выразившееся, 

прежде всего в том, что заводы «сильно обрубились» и совпавшее по 

времени с пореформенным периодом, началось закрытие предприятий. За 

1861-1900 гг. эта участь постигла около 50 заводов. Затем число 

металлургических предприятий края сократилось с 109 в 1900 г. до 77 в 

1913 г.
28

 Заводские поселения стали терять своеобразие, превращаясь в 

сельские, либо в них набирали силу процессы урбогенеза. По численности 

населения многие заводы превосходили тогдашние уральские города, 

оставаясь официально сельскими поселениями. Революция 1917 г. 

упразднила окружные границы и реализовала значительный 

градообразующий потенциал заводских поселений. В лишениях тех лет 

также выяснилось, что расположение многих заводских поселков стало 

совсем «неудобным» для жизни людей. Еще в начале XX в., во время 

поездки по горнозаводскому Уралу, Г.М. Озеров слышал о том, что заводы 

надо «срыть и построить с другим географическим положением»
29

. Это 

был окончательный приговор окружной системе расселения. Хотя она во 



многом заложила современную городскую сеть края. По данным Л.Е. 

Иофа, из 46 населенных пунктов, возникших в дореформенное время и не 

имевших до революции статуса города, а получивших его к 1950 г., 41 

были «заводами»
30

. 
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ВОДОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС МІСТА ЯК ОБ’ЄКТ 

ІНДУСТРІАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ (НА ПРИКЛАДІ М. ЛУЦЬКА) 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок із 

важливими науковими та практичними завданнями. На відміну від 

багатьох індустріальних міст сходу і південного сходу України, розвиток 

яких відбувався, перш за все, за рахунок гірничопромислового освоєння 

території, більшість міст Західної України, в т.ч. і Луцьк, не можуть 

похвалитись значною індустріальною спадщиною. Інтенсивний 

індустріальний розвиток нашого міста відбувався лише починаючи з 70-х 

рр. ХХ ст. Але становлення господарського та комунального  комплексів 

міста у ХХ ст. відбувалось у дуже тісному зв’язку із розвитком міського 



водокористування. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення 

проблеми. Питанням історичного розвитку та сучасного стану 

водокористування міст присвячено багато публікацій, серед яких ми хотіли 

б звернути увагу на роботу В.К. Хільчевського [4], у якій проаналізовано 

розвиток міського водокористування в Україні (зокрема, формування 

водогосподарського комплексу м. Києва). Ці питання стосовно усієї 

колишньої Російської імперії розглядаються в роботі [3]. В монографії [1], 

підготовленій за участі автора, детально проаналізовано розвиток 

водогосподарського комплексу (ВГК) м. Луцька, основні етапи його 

становлення та об’єкти історичного спадку, із ним пов’язані. 

Цілі статті: виділення основних етапів становлення та розвитку ВГК 

м. Луцька; дослідження динаміки введення основних виробничих фондів 

ВГК; аналіз елементів ВГК як об’єктів індустріальної спадщини. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вода – необхідна 

умова життя. Тому не дивно, що сліди найдавніших цивілізацій знайдені 

на берегах річок Тигру і Євфрату – в Месопотамії, Нілу – в Єгипті, Інду й 

Гангу – в Індії, Хуанхе і Янцзи – в Китаї. Племена – носії трипільської 

культури у 3500-3000 р.р. до н.е. розселялись на території сучасної 

України, зокрема, на берегах Дніпра, Дністра, Південного Бугу [4].  

Практика у давні часи набагато випереджала теорію. Системи 

водорегулювання та водопостачання, на перших порах дуже примітивні, 

людей примушувало створювати саме життя. Зокрема, дамби й греблі для 

захисту від стихійної дії води, регулювання русел, прокладання каналів. 

Дещо пізніше почали створюватися іригаційні системи. З виникненням 

міст постало питання забезпечення їх жителів водою, а з ростом міст і 

питання про відведення стоків.  

Найдавнішою гідротехнічною спорудою вважається гребля Саддель-

Кафара в поселенні Ваді-ель-Гараві поблизу Каїру (Єгипет). Побудована 

вона між 2950 і 2750 рр. до н.е. з бутового каменю, але без будівельного 

розчину. До наших днів збереглися залишки цієї греблі, що мала висоту 37 

футів (11 м) [4]. 

Історія власне водопостачання теж нараховує кілька тисячоліть. Ще 

у давньому Єгипті для відбору підземних вод будувались глибокі колодязі, 

обладнані найпростішими механізмами для підйому води, 

використовувались гончарні, дерев’яні і навіть металеві (мідні та свинцеві) 

труби. Деякі автори навіть пропонують назвати ці цивілізації – 

“гідротехнічними”. Значний вклад у вміння управляти водою внесла 

Римська цивілізація. До наших днів збереглися акведуки, які служили для 

переходу самоточних водопровідних каналів через яри та долини [3]. 

Каналізаційна мережа використовувалась теж із давніх часів. При 

розкопках у Єгипті та Індії знайдено каналізаційні канали, збудовані ще до 



2500 р. до н.е. У VІ ст. до н.е. у Римі споруджено канал “cloaca maxima”, 

який зберігся до нашого часу. В той час такі споруди будувалися лише для 

палаців, храмів, громадських купалень. 

В епоху середньовіччя Дніпро належав до найбільш вивчених у 

гідрологічному відношенні рік світу. Найдавніші відомості про режим Дніпра 

збереглися із середини Х ст., що пов’язано з існуванням історичного “шляху з 

варяг у греки” [3]. При розкопках у Новгороді було виявлено  водопровід із 

дерев’яних труб, датований кінцем ХІ – початком ХІІ ст. Є відомості про 

самоточний водопровід із гончарних труб, збудований у Грузії в ХІІІ ст. У ХV 

ст. був споруджений джерельний водопровід для Московського Кремля. У 

першій половині ХVIIІ ст. збудовано водопровідні системи у Петербурзі, 

Петергофі, Царському Селі. В 1804 р. закінчено спорудження першого 

московського водопроводу, а в 1861р. – петербурзького міського водопроводу. 

В 1902 р. вступив у дію новий водопровід Москви із забором води з Москви-

ріки біля с. Рубльово. Всього в дореволюційній Росії (у т.ч. і Україні) 

централізовані системи водопостачання існували в 215 містах (близько 20% їх 

загальної кількості) [4]. 

В епоху феодалізму і особливо в наступний період розвитку 

капіталізму через зростаючу густоту населення погіршився санітарний 

стан міст. Часті епідемії (наприклад,  епідемія холери у Києві 1907 р.) 

викликали необхідність будівництва водопроводів, а потім і каналізації. 

Ситуацію з відведенням вод ускладнював вже в той час розвиток 

промисловості й збільшення об’ємів промислових стоків. Інтенсивне 

будівництво каналізації почалось в Європі лише з ХІХ ст. Перші підземні 

канали для відведення забруднених вод у Росії було збудовано в ХІ-XIV 

ст. (Новгород, Московський Кремль). Значного поширення каналізаційні 

канали набули лише на початку ХІХ ст. У дореволюційній Росії 

каналізацію мали лише 18 найбільших міст [2].  

Упродовж із V ст. до нашого часу у водокористуванні м. Києва П.І. 

Петимко із співавторами (1994) виділяють 6 періодів: перший 

характеризується відсутністю ВГК, другий –  появою самоточних 

водопроводів, третій – появою механічних засобів водозабору, четвертий – 

закінченням будівництва централізованого водопроводу, п’ятий – появою 

каналізації, шостий – сучасним станом ВГК міста [4].  

Ідея будівництва централізованого водопроводу в м. Луцьку, що 

зафіксована в протоколі засідання міського соціально-економічного 

комітету і підтримана магістратом, народилася 8.01.1925. Перший 

централізований водопровід було збудовано по теперішній вулиці 

Ярослава Галана, де тоді проживали високі чини міської управи. Уже в 

1930 р. розпочато комплексне будівництво водопроводу в м. Луцьку. 

Зокрема, було побудовано Дубнівський водозабір та каналізаційну мережу. 

Дубнівський водозабір складався з річкового водозабору, споруди для 

очистки річкової води (обеззалізнення), чотирьох артезіанських 



свердловин, насосної станції, резервуару чистої води та резервуару для 

палива. В 1936 р. було побудовано відстійник на річці Стир потужністю 

500 м
3
. Цим водозабором користувалися 25 років. Будувалося все за 

допомогою кирки, лопати і тачки. Але про високу якість робіт можна 

судити й сьогодні. Воду подавали лише в денний час і то непостійно: часто 

виходили з ладу дизельні двигуни [1]. 
 

 
Рис. 1. Схема водопостачання м. Луцька станом на 1937 р. (згідно 

польських архівних матеріалів). 

 

До 1937 р. всі вулиці в центрі Луцька були вже з водопроводом (рис. 

1). З насосної станції Біваки по вулиці Дубнівський ішов головний 

водопровід, який розгалужувався на вулиці Болеслава Хороброго, 

Ягелонську, Крульової Бони, Домініканську, Берка Йосилевича, Мучну, 

Караїмську, Краківську. Усього близько тридцяти вулиць мали водопровід. 

Протяжність мережі складала більше 18 км. Труби виготовляла фірма з 

Катовіце. Вони зроблені в добротній антикорозійній ізоляції і 

експлуатуються досі. Одночасно велись роботи й по будівництву 

каналізаційної мережі [1].   

Друга світова війна внесла корективи до функціонування 

водогосподарського комплексу м. Луцька. На жаль, фактичних даних за 

той час не збереглося. Уже в 1947 р. середньодобова подача води 

становила 1 тис. м
3
, а пропуск стічних вод очисними спорудами – 400 м

3
. 

Після війни, паралельно з розвитком народногосподарського комплексу 

міста, зростало і водозабезпечення. Розбудовувався Дубнівський водозабір. 

Зокрема, були споруджені: станція першого підйому води на річці Стир, 



біля десятка артезіанських свердловин.  

В 1956-57 рр. уведено в дію другий артезіанський водозабір – 

Омелянівський. Уже в 1971 р. середньодобова подача води становила 

29 тис. м
3
, а пропуск стічних вод – 26 тис. м

3
. Протяжність водопроводу 

становила 111 км, а каналізації – 57 км. У зв’язку з великою кількістю 

стічних вод виникла потреба в будівництві очисних споруд. Держава 

виділила 5 мільйонів карбованців для будівництва очисних споруд 

потужністю 120 тис. м
3
/добу. В той же ж час було розширено 

водозабезпечення для сіл Рованці і Підгайці. В 1974 р. введена в 

експлуатацію перша черга міських каналізаційних очисних споруд 

потужністю 40 тис. м 
3 

стоків/добу; в 1976 р. – нова насосна станція 

водопроводу на 40 тис. м
3
 води; в 1978 р. – нова станція обеззалізнення води 

на 80 тис.м
3
  води і резервуар чистої води на 137 тис. м

3
. З 55 діючих на 

сьогодні артезіанських свердловин 18 було закладено саме в період 1961-

1978 рр.  

З 1.01.1979 на базі Луцького управління водопровідно-

каналізаційного господарства створено виробниче об’єднання 

“Волиньводоканал”, куди ввійшли ще міські водогосподарські 

підприємства Ковеля і Нововолинська. В той час подача води в міську 

водопровідну мережу становила 103 тис. м
3
/добу, в т.ч. по Луцьку – 64 тис. 

м
3
/добу. Пропуск стоків по об'єднанню становив 118 тис. м

3
/добу, в т. ч. по 

Луцьку – 74 тис. м
3
/добу. В 1982 р. введено в дію каналізаційні насосні 

станції № 1, 2, 5, 5-а; ІІ і ІІІ черги очисних споруд. Загальна потужність 

міських каналізаційних очисних споруд склала 120 тис. м
3
/добу. В цей же 

ж час введено в експлуатацію 37 нових артезіанських свердловин. Саме на 

цей період припадає апогей розвитку ВГК м. Луцька [1].  

Водокористування м. Луцька в 90-х роках ХХ ст. і в перше 

десятиліття ХХІ ст. можна вважати за сучасний стан водокористування. 

Основні показники становлять відповідно: довжина діючої водопровідної 

мережі – 304 км при найбільшому діаметрі 800 мм; 3 станції 

водопідготовки, 5 насосних станцій, 55 артезіанських свердловин на 3 

групових водозаборах (Дубнівському, Омелянівському, Гнідавському) 

загальною продуктивністю 91 тис. м
3
/добу. Каналізаційна мережа – 

довжина 194 км при найбільшому діаметрі 1200 мм; 11 каналізаційних 

насосних станцій; міські каналізаційні очисні споруди пропускною 

здатністю 120 тис. м
3
/добу (рис. 2, табл. 1). 

 

Таблиця 1. Динаміка водокористування м. Луцька 

Основні показники 
Роки 

1950 1960 1970 1980 1990 2005 

Чисельність населення, тис. чол. 40.0 59.1 93.2 145.8 204.1 217.9 

Довжина водопровідних мереж, 

км 
22.4 48.4 94.0 152.0 248.0 304.1 

Загальна подача води, тис. м
3
/рік 777.8 2307 7900 15200 32503 27944 



Реалізація води, тис. м
3
/рік 697 2200 7000 15000 27541 22371 

в т.ч. населенню і комун. 

підприємствам 
426 1400 4804 12700 17699 18504 

промисловості 271 800 2196 2300 9842 3867 

Втрати води, тис.м
3
/рік 16 89 395 790 4962 4999 

% 1.3 3.9 5.0 5.2 15.3 17.9 

Собівартість, коп./м
3
 86.9 67.2 3.47 3.41 15.26 30.49 

Водоспоживання на 1 жит., л/добу 29 42 238 197 275 233 

Довжина каналізаційних мереж, 

км 
7.8 14.4 52.0 80.0 146.4 194 

Пропуск стічних вод через ОС, 

тис. м
3
/рік 

148 1181 14800 19000 35068 22841 

Кількість стоків на 1 жит., л/добу 10.1 54.8 435.1 357 471 287 

 

На жаль, загальна криза економіки України негативно відбилась і на 

динаміці основних показників водокористування м. Луцька. Як видно з 

табл. 1,  із 50-х років ХХ ст. до 1990 р. основні показники 

водокористування міста мали стійку тенденцію до збільшення обсягів. 

Починаючи з 1991 р., вони почали зменшуватись, а з 1996 р. більш-менш 

стабілізувались на рівні нижчому, ніж в 1990 р. Особливо невтішним є 

зростання безповоротних витрат води в системі водопроводу і каналізації. 

Це повязано з неефективною роботою інженерно-водогосподарських 

споруд, моральним і фізичним зношенням основних виробничих фондів, 

підвищеною аварійністю.  

Але основною проблемою водокористування м. Луцька на сучасному 

етапі є вплив водокористування на якість водних ресурсів. В результаті 

скиду стічних вод (іноді недоочищених) у р. Стир погіршується 

гідрохімічний і санітарний стан річки. За матеріалами Управління 

Мінекобезпеки у Волинській області нижче  очисних споруд міста Луцька 

зростає вміст: завислих речовин на 31%, сухого залишку на 22%, БСК 

повне на 37%, амонію сольового на 108%, магнію – 6%, гідрокарбонатів - 

2%, нітритів на 52%, нітратів – 29%, хлоридів на 2%, фосфатів на 44%, 

заліза на 14%; зменшується вміст розчиненого кисню на 6%, кальцію на 

2%, сульфатів – 1%. Реакція річкової води стає більш лужною. В 1998 році 

внаслідок неефективної роботи міських каналізаційних очисних споруд у 

р. Стир потрапило 23,4 млн.м
3
 забруднених чи недостатньо очищених вод. 

Тому екологія водокористування на сучасному стані постає необхідною 

умовою подальшого гармонійного розвитку урбоекосистеми м. Луцька [1].  

Отже, на основі вищесказаного можна зробити висновок, що 

становлення ВГК м. Луцька у своєму історичному розвитку пройшло 6 

основних етапів: 1)До 1925 р. 2)З 1925 р. до початку Другої Світової війни 

(1941 р.). 3)Перші повоєнні (1945-1956 рр.) роки. 4)1956-1979 рр. 5)1979-

1990 рр. 6)Сучасний стан.  

Забір води для забезпечення потреб м. Луцька здійснюється 



річковим водозабором і двома водозаборами підземних вод Луцького 

родовища: Дубнівським і Омелянівським. Дубнівський є груповим 

водозабором. В межах нього виділяється: власне, Дубнівський, Ново-

Дубнівський, Східний і Південно-Східний водозабори. Підготовка до 

експлуатації Гнідавського водозабору завершена ще в 1996 році, але він не 

експлуатується у зв’язку з достатністю для водопостачання міста 

Дубнівського і Омелянівського водозаборів. Ще одна ділянка Дубнівського 

водозабору – Вербаїво-Лучицька не експлуатується у зв’язку з підвищеним 

вмістом аміаку (6 мг/л при ГДК 2 мг/л). Усього на експлуатованих 

водозаборах налічується 47 свердловин [1]. Закладені вони в період з 1961-

1988 рр. З них 10 (21,3%) вже відпрацювали свій експлуатаційний термін 

(25 років). Найстаріші свердловини на Дубнівському водозаборі, а 

найновіші – на Південно-Східному.  
 



Рис. 2. Схема ВГК м. Луцька. 

 

Свердловини не дуже глибокі: глибина їх коливається в інтервалі 26-

170 м (в основному до 100 м). Статичний рівень змінюється від 3,8 до 17,4 

м (в основному 7-9 м ), а динамічний – 10-30 м (в основному 12-19 м). 

Вода від артезіанських свердловин по загальному трубопроводу 

діаметром 300-700 мм подається на станцію обеззалізнення. Проходячи 

через швидкі безнапірні фільтри, вона подається в резервуар чистої води 

(РЧВ). Потім вода знезаражується на хлораторних установках і станцією ІІ 

підйому подається в місто.  

Для перекачування води при її обеззалізненні та подачі у міську 

водорозподільчу мережу на сьогодні використовуються насоси, 

виготовлені ще на початку ХХ ст. (рис. 3). Причому вони ще в робочому 

стані і з невеликими ремонтами функціонують. Власне сама насосна 

станція побудована ще поляками у 1925 р. На сьогодні це навіть 

своєрідний “музей”. Підлога на станції викладена плиткою, на якій вибито 

час виготовлення – 1925 р., насоси та деяке інше обладнання – 1920-1930 

рр. Але, нажаль, використання такого старого обладнання зумовлено не 

потягом до “раритетів”, а відсутністю у підприємства коштів на 

переобладнання та модернізацію. 

 

Рис. 3. Насосний 

агрегат польського 

виробництва (1925 р.), 

який ще донедавна 

використовувся, а зараз 

знаходиться у музеї 

підприємства 

“Луцькводоканал”. 

 

 

 

 

 

 

Після введення в дію Дубнівського і Омелянівського артезіанських 

водозаборів частка підземних вод у водопостачанні м. Луцька стабільно 

зростала, а поверхневих – постійно знижувалась. Якщо до 1960 р. на 

річковий водозабір припадало до 85% об’єму водопостачання, то вже в 

1970 році – 30%, в 1980 – 8%, в 1996 – 3%, в 1997 – 0,83%, в 1998 – 0,89%, 

в 2005 – 0,86%. В наш час річковий водозабір використовується, 

практично, лише для забезпечення потреб у технічній воді підприємства 

“Луцькводоканал”.  



Для подачі стоків на міські каналізаційні очисні споруди (МКОС) 

працює 11 каналізаційних насосних станцій (КНС). Мережа КНС та 

каналізаційних колекторів охоплює все місто (рис. 2). З 11 КНС – 4 

вузлові: КНС-5, КНС-5а, КНС-1 і КНС-2. Усі КНС обладнані 

електродвигунами в незахищеному виконанні, що може призвести до їх 

виходу з ладу при затопленні машинного залу. 8 КНС потребують 

капітального ремонту, а 6 – реконструкції. Також потребують капітального 

ремонту колектори від КНС-4 до КНС-2, від КНС-5 і КНС-5а до КНС-3 та 

МКОС, від КНС-9 до КНС-4. Попередні процеси очистки стічних вод 

розпочинаються ще до очисних споруд, в каналізаційному колекторі. 

Підсумовуючи, відмітимо, що на склад міських стічних вод впливають такі 

фактори [2]: якість водопровідної води; наявність розчиненого кисню; 

температура води; вміст нітратів, нітритів, сульфатів; використання 

технічної води; довжина міського каналізаційного колектора; склад 

промислових стічних вод; харчовий раціон населення; структура 

функціонального використання і впорядкування міської території. 

Стічні води з каналізаційного колектора подаються на очисні 

споруди. Міські каналізаційні очисні споруди знаходяться на відстані 2 км 

на північний захід від міста, на території с. Ліпляни. Експлуатуються з 

1970 року. Введені в експлуатацію в три черги: І – 40 тис. м
3
/добу (1970 р.), 

ІІ – 80 тис. м
3
/добу (1974 р.), ІІІ – 126,175 тис. м

3
/добу (1978 р.).  

До складу їх входять (рис. 4): 1)Прийомна камера; 2)Горизонтальні 

пісколовки; 3)Прааератори трьох коридорні; 4)Первинні радіальні 

відстійники (d = 40 м, h = 4,1- 4,5 м); 5)Насосні станції сирого осаду; 

6)Аеротенки-змішувачі трьох коридорні; 7)Вторинні радіальні відстійники 

(d = 40 м, h = 4,1 м); 8)Мулоущільнювачі (d = 9 м); 9)Метантенки (d = 15 

м); 10)Мокрі газгольдери (d = 16 м); 11)Мулові ставки; 12)Повітродувна 

станція, суміщена з муловою насосною станцією; 13)Резервуар активного 

мулу (V = 250 м
3
); 14)Насосна станція метантенків; 15)Біологічні ставки; 

16)Виробничо-допоміжні споруди. 

 



 

 

Рис. 4. Технологічна схема очисних споруд. 

 

При даному складі МКОС мають наступні параметри: 

середньодобова витрата стоків – 126175 м
3
, середньогодинна витрата 

стоків – 5270 м
3
, середньосекундна витрата стоків – 1460 л, максимальна 

витрата за годину – 9576 м
3
, максимальна витрата за секунду – 2660 л, 

середньорічна витрата стоків – 46,29 млн. м
3
. 

Очисні споруди приймають на очистку господарсько-побутові, 

виробничі та частково зливові води з території міста. Абонентами міської 

каналізації є декілька крупних промислових підприємств. Тому стічні води 

містять великий спектр забруднюючих речовин, в т.ч. і солі важких 

металів. До складу очисних споруд входить типова станція біологічної 

очистки з доочисткою на біологічних ставках. Технологічна схема очисних 

споруд наведена на рис. 4. Стічні води потрапляють на прийомний 

майданчик очисних споруд, звідти по напірному колектору d = 1000 мм і d 

= 1200 мм в камеру гасіння напору. Далі стічна рідина проходить 

горизонтальні пісколовки і потрапляє в прааератори, де відбувається 

попередня аерація її повітрям із добавленням надлишкового активного 

мулу вторинних відстійників.  

Механічна очистка відбувається в радіальних первинних 



відстійниках, після чого стічна рідина поступає на біологічну очистку в 

аеротенки-змішувачі. Після аеротенків суміш стічної рідини з активним 

мулом потрапляє на вторинні радіальні відстійники, де відбувається її 

освітлення і відділення надлишкового мулу, який пізніше знову подається 

в аеротенки. Освітлена стічна вода після вторинних відстійників надходить 

на доочистку в біоставки, пройшовши які, скидається в р. Стир. 

Надлишковий мул потрапляє в метантенки, де проходить термічну 

обробку, а пізніше – в ущільнювачі. Потім оброблений мул потрапляє на 

механічне зневоднення. Ущільнений мул, який містить 10-15% води, 

використовується сільськогосподарськими підприємствами, що 

знаходяться поблизу, в якості органічного добрива. Пісок, затриманий 

пісколовками, потрапляє на піскові майданчики, а потім використовується 

у будівництві [1].  

Відведення очищених стічних вод у р. Стир здійснюється одним 

розосередженим випуском за межею міста. У місці скиду річка має витрату 

води у меженний період року 95% забезпеченості 5,04 м
3
/с (при нормі 

стоку 50% забезпеченості  – 30,8 м
3
/с), середню глибину 1,3 м, середню 

швидкість течії 0,65 м/с, площу водозбору 2020 км
2
 і лише за деякими 

показниками (азот амонійний, нітрити, залізо, нафтопродукти) 

поступається рибогосподарським нормативам.  

Висновки. Водокористування міста з населенням 218 тис. чоловік і 

густотою населення близько 4 тис. чоловік на 1 км
2
 площі чинить значний 

вплив на навколишнє природне середовище. Зміни, що виникають в 

навколишньому природному середовищі під дією цього тиску, доцільно 

поділити на: 1)Зміни ландшафту (рельєфу, клімату, ґрунтів, рослинності і 

т. д.); 2)Зміни кількісних характеристик водних ресурсів; 3)Забруднення 

водних джерел. 
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ГАРМОНИЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В 

ПРИБРЕЖНЫЕ ЗОНЫ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 

Прибрежные территории современных городов сложно представить 

без промышленных и инженерно-технических сооружений. Крупные 

города, расположенные на берегах морей или рек, имеющие портовые 

сооружения или судостроительные заводы, обладают своеобразным 

индустриальным характером, образуемым портовыми кранами, эллингами, 

стапелями верфей или самими судами, временно находящимися у 

причалов. В некоторых случаях хозяйственные и портовые зоны занимают 

значительные пространства прибрежных территорий, а иногда, к 

сожалению, и ценные в градостроительном отношении места [1]. Так, 

например, процесс промышленного производства предполагает создание 

необходимых запасов сырьевых и вспомогательных материалов, а также 

накопление, комплектацию и отправку готовой продукции, которая 

располагается в границах прибрежных территорий. Все это требует 

дополнительных хозяйственных и инженерных сооружений, которые 

зачастую не соответствуют потребностям населения в создании зеленых 

береговых зон городов. Такие вкрапления в прибрежную территорию 

промышленных и хозяйственных объектов чаще встречаются в старых 

городах, при проведении реконструкции которых, предприятия с вредным 

в санитарно-гигиеническом отношении производственным профилем не 

редко выносятся за пределы береговых зон или ликвидируются. 

В настоящее время существуют и положительные примеры 

организации инженерных сооружений в границах прибрежных 

территорий, например Ветровой экран Rotterdam, the Netherlands 1983-

1985, Maarten Struijs, Architect, Public Works Rotterdam. Ветровой экран 

это система свободно стоящих бетонных плит и земляных плотин, которые 

обеспечивают навигацию в канале Caland в гавани Rotterdams 

Britanniehaven. Этот проект частично спроектирован как скульптурный и 

ландшафтный, рождает новое понимание инфраструктуры как разработки, 

включающей противопоставляемые понятия культуры и науки. Канал 

Caland является водным путем, по которому транспортируются грузовые 

суда в порт Роттердама. Направление ветра в целом на этой территории 

является перпендикулярным направлению движения судов, и это может 

вызвать их столкновение с несущими опорами моста.  

Исследование ветрового потока в данном месте установило, что 

оптимальная высота для ветрового экрана составляет 25 м, а 

воздухопроницаемость не менее 25%. Автор, учитывая требования 



высотности, интерпретировал плиту в перфорированную модель, 

применив средства дизайна. Использование современного подхода с 

помощью дизайна полностью изменило типичное представление о 

ветровых экранах в форме непроницаемых стен. Экраны были разбиты на 

три фрагмента, которые сами управляют своим пространством и 

пропорциями, тем самым, создавая образ скульптурных произведений. 

Кроме того, эти три разные сегмента не стоят на одной линии и не 

перекрывают друг друга, а на оборот, подчеркивают самостоятельное 

существование каждого ряда, добавляя эстетическую составляющую 

дизайна. 

Различные конфигурации бетонных плит связывают каждый ряд 

монументального сооружения в единый контекст посредством либо 

визуального, либо функционального сходства. Полукруглые оболочки 

стоят на равнине также как и склады с цистернами нефти, образно 

добавляя ветровому экрану индустриальный характер. Таким образом, в 

отличие от традиционного ветрового экрана, который сохраняет 

постоянную высоту вдоль всей своей длины, каждый ряд ветровых экранов 

данного проекта меняет свою высоту, учитывая изменения рельефа вдоль 

береговой линии, длиной в 1700 метров.  

В настоящее время не менее актуален вопрос замещения 

хозяйственных функций общественными так, например, проект Snohetta 

галереи Тафьорд и отеля Тафьорд, Закариасдеминиген, Тафьорд 

(Норвегия). Галерея Тафьорд будет построена над одноименным ущельем 

рядом с дамбой Закариас. Девяносто шести метровая бетонная дамба, 

вторая по высоте в Европе, получила уже несколько архитектурно-

строительных наград. Основные конструкции галереи состоят из металла и 

стекла высокой степени прозрачности, которое устраняет дистанцию 

между наблюдателем, природной и искусственной средой. Для 

большинства посетителей галерея станет лишь первым перевалочным 

пунктом на пути к городу. Основное назначение здания это проведение 

тематических выставок, посвященных связи природы с искусственными 

высокими технологиями, которые будут раскрыты новаторскими 

средствами. На верхнем уровне дамбы планируется создание отеля на 40 

номеров, где посетители смогут насладится тишиной, величественными 

видами и испытать благоговение перед этим грозным краем. Галерея и 

отель будут связаны общим пространством вестибюля и ресторана. 

Комплекс должен стать достопримечательностью сам по себе, и служить 

своеобразными туристическими воротами в эту живописную часть 

Норвегии.   

Еще одним ярким примером включения общественной функции в 

промышленный объект является проект концерт-Холла, Herzog & de 

Meuron, Гамбург (Германия). Богатый историческими зданиями 

Гамбург, не может похвастаться изобилием ярких сооружений, 



принадлежащих к новейшим течениям в архитектуре. Филармонический 

комплекс, спроектированный Херцогом и де Мероном, призван исправить 

эту ситуацию. Комплекс будет построен на таможенном острове посреди 

Эльбы, как часть городского района ХафенСити. Комплекс филармонии 

предполагается водрузить на крышу массивного складского сооружения, 

спроектированного и построенного в 1966г. немецким архитектором 

Вернером Каллморгеном и внесенного в список исторических зданий, 

требующих сохранения. Чтобы сделать надстройку, конструкции старого 

здания предполагается усилить. Каскад эскалаторов вознесет посетителей 

через объем склада на высоту 35 метров, откуда открываются 

замечательные виды на шпили церквей и каналы. Похожая на оснастку 

уходящего в открытое море фрегата, конструкция будет содержать в себе 

концертный зал на 2200 мест, 600 местный зал камерной музыки, 

репетиционные помещения, конференц-зал, библиотеку, медиатеку, 200 

местную пятизвездочную гостиницу, а также группу из 33 жилых квартир 

вокруг площади с ресторанами и видовыми площадками. Прекрасно 

оборудованный Большой зал, в котором предусмотрена кинопроектная 

станет резиденцией симфонического оркестра северогерманской 

радиокомпании.  

Проект Jan Stormer Architekten, Жилой комплекс Гамбург 

(Германия), продолжает модную тенденцию преобразования инженерных 

сооружений в архитектурные объекты с добавлением новых функций. В 

данном случае основой для создания жилого комплекса послужила 

неразрывная сеть портовых складов на Эльбе. Ян Стормер, объединил 

склады и зернохранилище, создав комплекс, включающий 28 пентхаусов, 

700м
2 

 студий, выходящий на реку ресторан площадью 500м
2 

 и 

автоматическую парковку на 134 места. Большое внимание в проекте 

уделено энергосбережению: двухметровые кирпичные стены и маленькие 

окна сделали установку кондиционеров необязательной, дождевая вода 

фильтруется с помощью гравийной прослойки. В облике здания 

полированный гранит, и красный кирпич сочетаются с матовой серой 

сталью, позеленевшей медью и терракотовой плиткой. Над офисным 

блоком возвышается пятиэтажная остекленная масса пентхаусов. 

Одним из удачных примеров хозяйственного использования 

прибрежных территорий можно считать проект портового терминала в 

Иокогаме бюро Foreign Office Architects расположен на побережье 

Тихого океана, в 20 километрах от Токио. Авторы проекта предложили 

очень четкую планировочную структуру: на первом уровне терминала 

расположен паркинг, на втором — огромное пространство холла для 

пассажиров международных рейсов. Снаружи здание (100 м в ширину и 

400 м в длину) покрыто своеобразной мембраной — трехмерными 

плоскостями. За основу проекта взята концепция непрекращающегося 

пространства “No return system”. Предполагалось, что два основных потока 



— пассажиры и посетители терминала — станут свободно циркулировать 

в этом уникальном пространстве, не сталкиваясь друг с другом [2].  

Прибрежные территории с промышленной и хозяйственной 

застройкой, пожалуй, больше, чем прочие участки города, подвержены 

реконструкции. Это связано с тем, что для большинства современных 

промышленных предприятий характерен процесс постоянного 

совершенствования технологии не только с модернизацией и заменой 

оборудования, но и с функциональной реконструкцией производственных 

зданий и сооружений, открытых пространств. В современной мировой 

практике реконструкции хозяйственных объектов прослеживается три 

основных направления: 

 отделение промышленных и хозяйственных территорий от 

прибрежных зон с помощью элементов ландшафтного дизайна; 

 замещение и включение в промышленные и хозяйственные 

территории объектов общественных функции; 

 гармоничное включение промышленных и хозяйственных объектов в 

прибрежный ландшафт, путем их объемно-пространственных 

трансформаций (илл. табл. 1). 

 

 
 

При этом архитектурная и ландшафтная реконструкция 

промышленных территорий предусматривает анализ воздействия того или 

иного производства на окружающую среду и выработку максимально 



эффективных мер снижения отрицательных экологических и эстетических 

факторов. Остро реагируя на недостатки крупных городов, Фрэнк Л. Райт 

писал: «Я отстаиваю перед архитекторами свежее чувство земли, которое 

должно быть направлено на развитие ландшафта, а не разрушения его 

путем строительства» [3]. 
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ТАРАКАНІВСЬКОГО ФОРТУ – ВИЗНАЧНОЇ 

ПАМ’ЯТКИ ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ СПАДЩИНИ 

РІВНЕНЩИНИ 

 

Досить часто, мандруючи у вільний час у давно освоєні рекреаційні 

регіони, вітчизняні чи закордонні, захоплюючись тамтешніми пам’ятками 

історії та архітектурно-інженерної думки минувшини, ми навіть не 

обізнані з наявністю подібних об’єктів поруч, буквально у кількох 

кілометрах від рідної домівки, які можуть бути не менш грандіозними та 

захоплюючими. 

У 2007 р. завдяки групі ентузіастів, ініціатива яких була підтримана 

обласною державною адміністрацією, осередками Національної спілки 

журналістів та товариства “Просвіта” у Рівненській області було складено 

список об’єктів, що увійшли до переліку “Семи чудес Рівненщини”. 

До цього списку були включені визначні об’єкти історико-

культурної, архітектурної, інженерної спадщини, що розташовані на 

території області та можуть розглядатися як потенційні осередки 

організації туристичних маршрутів, рекреаційно-пізнавальних та 

просвітницьких міроприємств. Друге місце за результатами незалежної 

експертної оцінки посів у даному переліку Тараканівський форт – 

інженерно-фортифікаційна оборонна споруда, збудована наприкінці XIX 

ст., що знаходиться поблизу м. Дубно Рівненської області. 

Слід відмітити зростання інтересу до цього колишнього 

стратегічного військового об’єкту, зумовлене розрекламованим останнім 



часом екстримом, притаманним пам’ятці. Росте також бажання туристів 

доторкнутися до духовних цінностей минувшини, дізнатися, відчути, як 

жили, діяли наші предки, доторкнутися, говорячи образно, до свого 

історичного коріння. Все це зумовлює велику актуальність дослідження 

історії становлення та використання інженерно-технічних пам’яток свого 

краю, залучення їх до туристично-рекреаційного комплексу регіону з 

можливістю у майбутньому створення на їх основі нових, сучасних за 

інфраструктурою та формою подачі, туристичних об’єктів. 

Зупинимося детальніше на історії Тараканівського фортифікаційного 

оборонного комплексу та можливостях його туристично-рекреаційного 

використання у даний час. 

Після третього поділу Польщі наприкінці XVIII століття (1795 р.) по 

лінії Збараж-Броди-Берестечко-Сокаль пройшов кордон між Російською 

імперією та Австрією. Для оборони своїх західних рубежів царський уряд 

приймає рішення про будівництво системи оборонних укріплень. Під 

містом Дубно, яке на той час було прикордонним, для захисту залізничної 

лінії Львів-Київ будується й Дубенський форт, що став більш відомий в 

наш час під назвою Тараканівський (поруч знаходиться село Тараканів 

Дубнівського району). 

Тараканівський форт-заставу було побудовано у 1885–1890 рр., хоча 

нарощування земляного пагорба для його будівництва розпочалось ще у 

60-х роках XIX ст. Головним ідеологом будівництва низки укріплених 

районів на західному кордоні Російської імперії став герой оборони 

Севастополя, військовий інженер-фортифікатор генерал-ад'ютант Едуард 

Тотлебен. Саме він подав ідею розбудови малих прикордонних фортець із 

метою прикриття, зосередження і розгортання армій. Укладання 

Потрійного союзу 1879 – 1882 р. показало, що головна небезпека Росії 

загрожує з боку Заходу – Німеччини й Австро-Угорщини. Військове 

відомство вжило термінових заходів по інженерній обороні границь, 

сформульовані в мобілізаційному плані 1879 – 1880 р., складеному 

генералом Н.Обручевим, плані перетворення і переозброєння фортець із 

застосуванням далекобійної артилерії, затвердженому 27.Ш.1882. У 1884 – 

1887 р. було проведене інспектування фортець і воно підтвердило 

необхідність зміцнити на західному театрі форт Дубно. У директивних 

рішеннях цього часу вказується: "Побудувати укріплення перед Дубно, з 

метою перепинити ворогові доступ через Дубенське дефіле по залізниці з 

Брод у Рівне. Керівником будівництва форту був призначений інженер-

полковник  Борисов під керівництвом якого з 1885 по 1890 р. були 

виконані всі основні будівельні роботи та проведені земляні роботи [2,3,4].  

У 1891 р. господарський комітет з добудови Дубенських укріплень 

був перетворений у Тимчасове управління виконавця робіт на 

Дубенському форті. Начальником його був призначений інженер Бєліков. 

Роботами керував головний начальник інженерного департаменту, з 



управління якого надходили конкретні вказівки по будівництву – 

бетонуванню, озброєнню, установці герметичних затворів і т.д. 2 травня 

1892 р. було засновано Дубенське інженерне управління замість 

тимчасового управління виконавця робіт. Головою його залишився 

Бєліков. У 1897 р. Бєліков був призначений комендантом форту. 

Виконавцем робіт був інженер-полковник Баумгартен. Таким чином, 

можна припустити, що військовий інженер Борисов був автором форту і 

керівником його основних  будівель, а участь у перебудовах приймали 

інженери Бєліков і Баумгартен. 

 Слід відмітити, що план оборонних укріплень Тараканівського 

форту дуже близький до однієї з фортифікаційних споруд минувшини, що 

була у свій час збудована поблизу узбережжя Франції. Мова йде про 

знаменитий форт Буайяр, велетенські площі якого були так вдало 

використані для потреб розважальної індустрії. Широкому загалу 

українців навіть невідомо, що подібні споруди збереглись, образно кажучи, 

поруч з їх домівкою та чекають на ентузіастів та повернення з небуття. 

Гарнізонна церква Тараканівського форту була побудована й 

остаточно облаштована в 1901 р. Вона розташовувалася в казематах 

центральної казарми по центру західного фасаду на рівні двох поверхів. 

Вхідний портал оформлений у вигляді арки, у центрі якої дверний проріз і 

по обидва боки від нього вікна з овальними завершеннями. Це з арсеналу 

художніх засобів розповсюдженого в той час російсько-візантійського 

стилю. 

Верхня частина церкви імітує форми псковських дзвіниць ХШ ст. В 

оформленні стін використані прийоми так званого цегельного стилю, 

широко розповсюдженого в архітектурі громадських будівель Росії 

наприкінці ХІХ ст. Церква однокамерна, перекрита сферичним куполом. 

Неф відокремлювався від вівтаря іконостасом, за яким було підвищення 

для святих дарів. Над входом у церкву розташовувалася галерея для хорів 

на консольно винесених балках. Вікна церкви мали дрібні вітражі. 

Початково Тараканівський форт мав форму ромба зі сторонами до 

240 метрів. Ззовні він був оточений глибоким та досить широким ровом із 

земляними валами, укріпленими потужними стінами. В центральній 

частині форту була зведена двоповерхова казарма, до якої ведуть чотири 

підземні ходи, прокладені під другим земляним валом. Там 

розташовувались житлові, складські та господарські приміщення для 

артилерийської роти та штаб-коменданта форту. Периметр форту 

складений зі 105 так званих безпечних казематів. Щоб до них потрапити, 

необхідно було подолати подвійну лінію оборонних рубежів, могутні 

кам'яні стіни яких, товщиною до 2,5 метра, зовні викладені високоякісною 

цеглою, декоровані карнизами, пілястрами й арками.  

У казематах форту могло розміщатися 800 осіб. Кожен каземат мав 

своє призначення: для бойових дій, господарські приміщення, склади, 



лазарет, операційна, а ще — дезкамери, туалети, приміщення з колодязями 

і навіть окремий каземат-морг. Усі вони були оснащені вентиляцією й 

опаленням, була обладнана каналізація, водопровід, спеціальна установка 

для спалювання нечистот. Форт мав гарнізонну церкву, «вписану» в 

каземати центральної казарми. Фахівці стверджують, що верхня частина 

церкви імітує форми псковських дзвіниць ХIII століття. Саме її вхідний 

портал, оформлений у розповсюдженому в той час російсько-

візантійському стилі у вигляді арки, разом з якоюсь особливою естетикою 

цегляних лабіринтів, надає форту середньовічного колриту. 

На фортечному валові Тараканівського форту знаходилася вогнева 

позиція, що складалася з брустверів для гармат, банкеток для стрільців і 

тильних траверсів нагорі фортечного вала. Між ними розташовувався вал - 

ганг – шлях для переміщення гармат. У тильній частині форту 

розташовувався прикритий шлях через головний рів, куди по необхідності 

висувався зі спеціальних казематів металевий міст. Головний рів форту – 

сухий – був укріплений ескарповою та контрескарповою стіною. На 

контрескарповій стіні розташовувалися бойові бетонні каземати – кофри 

на вихідному північному, західному і південному кутах ромба зовнішніх 

укріплень. Зовнішній земляний вал було зроблено пологим і в підніжжі 

його проходив зовнішній або, передовий рів, укріплений металевими 

ґратами [1, 2, 5]. 

Деяке уявлення про план фортифікаційних споруд форту дають фото 

(рис. 1-4), що характеризують сучасний стан цих оборонних укріплень [4, 

5]. Детальне уявлення про інженерно-технічне облаштування та 

укріплення форту дає формуляр Дубенських укріплень, складений 

виконавцем робіт, військовим інженером полковником Баумгартеном і 

інженерним чиновником, титулярним радником Комаровим у 1905 році 

[1]. 

Гарнізон воєнного часу Тараканівського форту складав: фортечна 

артилерія – 1 рота; піхота – 2 роти. Озброєння форту: 6–и дюймових 

знарядь /190 пуд/ - 10 шт.; легких польових гармат на клиноподібних 

мортирах – 8 шт.; 57 мм капонірних гармат Корденфельда – 8 шт.; 3–х 

лінійних кулеметів – 10 шт.; 8–и дюймових сталевих (зразка 1877р.) 

мортир вагою 200 пудів – 4 шт.; півпудових мортир – 10 шт. 

Форт має форму чотирикутника зі зрізаним західним кутом, довжина 

ліній вогню бруствера – 230 сажнів (1 сажень дорівнює близько 2 м). 

Усього безпечних казематів форт має  105, з них: для проживання 

гарнізону – 32, під лазарет –5, для господарських потреб – 4, під склади – 

10, комплект фортечної артилерії – 5, під електричну і телеграфну станції - 

4, під колодязь і бак для води – 2, покійницька-1, під сходами, проходами і 

коридорами – 27, видаткових порохових льохів – 6. 

Приміщення для складів провіанту і всяких запасів можуть умістити 

2–місячний запас, необхідний для гарнізону форту. Усередині – 3 колодязі: 



один відкритий, для постачання артилерійської роти водою в мирний час, 

один у безпечних приміщеннях для забезпечення холодильників при 

гасових двигунах 2-х електростанцій і один у безпечних приміщеннях для 

постачання водою гарнізону під час облоги, з водопроводом для 

закачування запасу води в баки ємністю в 3000 відер. 

 

 
Рис. 1. Тараканівський форт: сучасний стан. Каземати та галерейні 

переходи між ними. Вигляд зсередини. 

 

 
Рис. 2. Тараканівський форт: сучасний стан. Аркові склепіння та 

перекриття. 



 

 

 
Рис. 3. Тараканівський форт: сучасний стан. Центральний вхід. 

 

 
Рис. 4. Тараканівський форт: сучасний стан. Зовнішній вал. 

 

 

Мостів було два: залізний висувний через головний рів форту для 

в'їзду у форт довжиною 10 саженів, шириною в 9 футів: рік будівлі 1893 р., 

http://www.irp.rv.ua/site/preview.jsp?image_id=576299054


а також дерев'яний на зводах через Ікву по казенному шосе, що веде з 

форту до станції Дубно південно-західної залізниці, довжиною 15,8 

саженів, шириною 2,8 саженів, збудований у 1885 р.Форт було 

телефонізовано у 1899 р. 

До 1900 р. форт використовувався як фортеця-склад. Через велику 

концентрацію військ на південно-західній границі недалеко від Дубно 

царський уряд дотримувався помилкової думки, що південно-західний 

напрямок менш небезпечний, аніж північно-західний і центральний 

напрямки театру воєнних дій. Очевидно, виходячи з цього, форт був 

скасований, але не зруйнований, а перетворений у військову в'язницю, що 

стало причиною своєрідного казусу у військовій історії: форт у 1915 р. був 

залишений російськими військами, але зайнятий і використаний 

австрійськими. Форт був зайнятий між серединою 1915 і кінцем вересня 

1915 р. Руйнування форту відбулися влітку 1916 р. під час Брусиловського 

прориву на південно-західному фронті. А також під час бойових дій 

Першої кінної армії проти білополякків. 

У період після першої світової війни форти закритого типу втратили 

своє колишнє значення і розглядалися тільки як ключова позиція від тієї 

або іншої ділянки фронту.  

Сучасний стан споруди добре описано у акті технічного стану форту 

складеному групою фахівців львівської комплесної архітектурно-

реставраційної майстерні інституту «Укрпроектреставрації» після 

дослідження, проведеного на замовлення відділу в справах будівництва та 

архітектури Рівненського облвиконкому ще у 1983 році. Згідно з 

результатами обстеження, проведеного фахівцями, сучасний стан 

Тараканівського форту характеризується як задовільний. Форт зберіг (в 

плані) форму ромба зі сторонами до 240 м. Зовні він оточений ровом 

глибиною до 6 м і шириною до 13 м. Рів відділений земляними валами, які 

укріплені цегляними мурами. Зовні мури мають ширину до 3 м. Втрати 

(руйнування) вказаних споруд складають 25 –30 %. Загальний технічний 

стан збереження мурів можна рахувати задовільним. Необхідні тільки 

незначні консерваційні роботи. 

Що стосується підземних казематів, то до центрального ядра форту 

від земляних валів з півночі, півдня, сходу і заходу ведуть широкі пандусні 

коридори. Вхід в західний коридор зруйнований, перекриття самого 

коридору і примикаючих до нього приміщень в аварійному стані. 

Враховуючи те, що форт відвідується багаточисельними, 

неорганізованими групами туристів, з метою уникнення нещасних 

випадків необхідно терміново закрити цю частину споруди і, по 

можливості, ліквідувати аварійний стан перекриття. Стіни і бокові 

перекриття коридорів викладені з цегли на цементному розчині. Підлоги 

бетонні, частково втрачені. Входи і виходи до коридорів мають збережені 

металеві коробки і гаки кріплення воріт. 



Цегляна 2-поверхова споруда центрального корпусу має в плані 

форму трапеції. План споруди вирішений в двох рівнях: західна частина 

корпусу є на 2 м вищою за східну. Потужні цегляні стіни товщиною до 2 м 

зовні облицьовані високоякісною цеглою, фасад кладки внаслідок 

замокання в значній мірі зруйнований. Віконні і дверні заповнення 

втрачені повністю. Під корпусом знаходяться три глибоких колодязі 

діаметром до 2 м, два з яких засипані битою цеглою. Єдиний збережений 

колодязь, глибиною до 20м, з'єднаний підземною галереєю з західними 

казематами. 

Цоколь будівлі мурований з каменю прямокутної форми. Висота 

цоколю до 50 см. Втрати складають 40%. Стіни мають тріщини шириною 

до 5 см. Загальний технічний стан стін незадовільний. Карнизи – цегляні, 

нетиньковані, муровані з формованої цегли, складного профілю, порослі 

кущами і деревами. Втрати складають 50%. Дах – складного профілю, 

покритий рубероїдом. В деяких місцях дах пошкоджений. 

Водовідвід здійснюється через лотки в товщі стіни. Лотки не 

забезпечують повного водовідводу, що призводить до подальшого 

руйнування споруди. Збереглось одне дверне заповнення в задовільному 

стані. 

Будь-які елементи інтер'єру не збереглися. Приміщення замокають і 

поступово руйнуються. Для того, щоб попасти в каземати, треба пройти 

через подвійну лінію оборонних рубежів. Оскільки в західній частині 

казематів робилися спроби організувати склади, приміщення тут 

знаходяться в задовільному стані, сміття відсутнє, стіни побілені. Інтер'єр 

решти приміщень казематів – незадовільний [1, 2,]. 

Фото (рис. 5-9) дають змогу детально уявити сучасний стан цих 

споруд та руйнувань, що були завдані часом [4, 5]. 

 
Рис. 5. Тараканівський форт: сучасний стан. Вхід до підземель. 



 

 
Рис. 6. Тараканівський форт: сучасний стан. Архітектурне рішення 

аркових перекриттів. 

 

 
Рис.7. Тараканівський форт: сучасний стан. Прохід між двома 

рядами валів. 

 

Яким же є сучасне життя форту та перспективи його туристично-

рекреаційного використання? Двоповерхова казарма із триповерховим 

підвалом, безліч бетонних перекриттів, арок і бійниць нині приваблюють 

мандрівників не тільки із сусідніх областей, а  і з країн близького 



зарубіжжя. Пам’ятка архітектури практично не охороняється, і плату 

за вхід та екскурсію брати нікому. Допитливого туриста просто не можуть 

не захопити добре збережені бетонні схованки для зброї та піхоти, з’єднані 

коридорами з безпечними казематами.  

 

 
Рис. 8. Тараканівський форт: сучасний стан. Галерея. 

 

 
Рис. 9. Тараканівський форт: сучасний стан. Сліди руйнування 

споруди. 



 

Тут знімались декілька фільмів про війну, епізоди кінострічки про 

оборону Брестської фортеці. Споруда приваблює кіношників не лише 

цікавою архітектурою, але й міцністю — вибухи снарядів тут можна 

не імітувати. До речі, працівники МНС, які час від часу проводять тут 

знешкодження гранат, дрібнокаліберних снарядів і навіть мін. Вони 

аргументують це тим, що такі вибухи цілком безпечні для форту з 

безліччю контрмінних галерей. Одного iз дубенських бiзнесменiв у 

2001 році суд змусив вiдмовитися вiд вирощування шампіньйонів 

на територiї форту. Вiн уже почав звозити техніку, бульдозерами 

знищувати культурний шар. Розглядалося питання про передачу об’єкта 

Українському вільному козацтву ім. Кирила Наливайка. Втім, поки що 

лише «дикi» мандрівники блукають фортечними мурами, і нікому 

застерегти їх від неприємностей – адже у казематах, особливо в підземній 

частині, — безліч капканів, мінні пастки, замасковані ями з гострими 

кілками, глибокі колодязі. Форт оповитий безліччю легенд, які б могли 

слугувати підгрунтям для екскурсійних турів. 

На даний час Тараканівський форт, цей пам’ятник інженерно-

фортифікаційної архітектури, колишній оборонний об'єкт, як виявляється, 

не втратив військового статусу. Принаймні, належить він  Міністерству 

оборони України. І не тільки форт, а й прилегла земля, майже шість 

гектарів. Тараканівський форт продовжує перебувати на балансі місцевої 

військової частини, яка не лише не бачить майбутнього цієї історичної 

пам'ятки, а й не докладає жодних зусиль, щоб захистити диких туристів-

екстремалів. Розглядається можливість передачі його у комунальну 

власність територіальної громади Дубенщи, райрада спільно з 

держлісгоспом планує впорядкувати прилеглу територію. До речі, ще з 

часів царської Росії там був хороший дендропарк, тож фахівці-лісівники 

нам допоможуть зберегти і відновити унікальні кипариси, інші цінні 

дерева. Сам форт планується законсервувати – позаварювати провалля, 

обгородити небезпечні місця, тобто довести до такого стану, в якому 

Тараканівський форт став би цікавим для інвесторів. 

Враховуючи історико-меморіальну, архітектурно-інженерну цінність 

та унікальність Тараканівського форту, відносно задовільний стан 

збереження основних споруд, вигідне місцерозташування (поруч – 

автомагістраль Київ-Чоп), створення на його базі історико-пізнавального 

туристичного комплексу є досить перспективним і з точки зору розвитку 

місцевої економічної інфраструктури, і з точки зору загального 

розширення та модернізації туристично-рекреаційного комплексу 

Рівненщини та всієї Західної України. 
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ СТАРОГО КРИВОРОЖСКОГО 

РУДНИКА ОСЫЧКИ 

 

На встречах студентов Криворожского педагогического института, 

знаменитый украинский писатель Павел Глазовой рассказывал о 

послевоенных годах и своем проживании в Кривом Роге. С особым 

восторгом и восхищением любил вспоминать о рыбалке и отдыхе в старых 

«французских» карьерах рудника Осычки. Минуло немало лет, когда нет с 

нами великого юмориста, а его воспоминания подталкивают нас к вопросу 

о руднике Осычки. 

Энциклопедия Криворожья 2 том: Осычки – жилмасив на юге 

Центрально-Городского района, возник в конце ΧІΧ в, как рабочий 

поселок Гданцевского чугунолитейного завода. В 1919-1923 гг. входил в 

состав Богоблагодатской волости. Находилось поселение французов. 

Существовало 2 карьера. Особо развивался в 30, 50-60 гг. ХХ столетия в 

связи с увеличением добычи руды шахтами РУ им. Ильича. Состоит в 

основном из частного сектора. Площадь до 500 га. Имеет 11 улиц, 

проживает 1,8 тыс. чел. 

Название происходит от зарослей осык в давние времена. Скорее 

всего этот тополь семейства ивовых дал название местности. Заросли его 

были, вероятно, широко распространены в этой местности. Хотя точных 

данных, какими были ландшафты, нынешних поселков «Всебратское», 

«Осычки», «Первомайка», «Антоновка» нет. Теоретически это были 

типчаково-ковыльные степи, с болотными урочищами, пойменными 

местностями покрытые луговой и древесной растительностью. Территория 

была практически не заселена. Первопоселенцы появились, вероятно, 

после строительства Екатерининской железной дороги, и ее ветки Кривой 

Рог–Долинская. 

Рудные залежи на этой территории были выявлены при разработке 

песчаного карьера, который добывал песок для строительства 

Екатерининской железной дороги. Руда была найдена на землях, которые 

принадлежали крестьянину Лихману, и потому сначала рудник назывался 

Лихмановским. Позднее такое же название получила и вся западная 

рудоносная полоса Кривбасса. Рудник вначале принадлежал 

Новороссийскому обществу, а потом Русско-Бельгийскому 

металлургическому обществу. Позднее он был назван Осычки. 

http://www.castles.com.ua/
http://www.irp.rv.ua/


Эксплуатационные работы начались на руднике с 1886 г. при 

недостаточный разведанности, что вызвало постепенное их прекращение. 

В 1898г. начался новый период разведки месторождения и была выявлена 

полоса рудных залежей. 

В настоящее время известны довоенные материалы Фукса Э.К. о 

неработающих рудниках Кривбасса. Он дает следующее описание 

рельефа: участок расположен в 1,3 км к юго-западу от ст. Кривой Рог, к 

югу от долины Ингульца, пересекает простирание Лихмановского пласта. 

При этом северная часть участка приурочена к полого-наклонному склону 

Ингулецкой долины. Длинна участка, тянущегося в меридиональном 

направлении, составляет 2,5 км, ширина 0,5 км. Естественные обнажения 

отсутствуют, мощность наносов, представленных суглинками и песками, 

составляет 12-17 м. Поверхность участка усложнена карьерами и отвалами, 

вдоль всей южной границы проходит железнодорожная ветка Кривой Рог-

Долинская, река Ингулец ограничивает участок с севера. 

Месторождение богатых руд Осычки являются продолжением на юг 

за р. Ингулец залежей рудника МОПР. Оно приурочено к западному крылу 

Тарапако-Лихмановской антиклинали и принадлежит к так называемой 

Лихмановской рудоносной полосе. Пластовые рудные тела приурочены к 

контакту амфибол-магнетитовых кварцитов 4 железистого горизонта и 

охристых сланцев гданцевской свиты. Рудником Осычки разрабатывалось 

более выдержанная восточная рудная залежь, которая разделялась по 

простиранию на шесть разрозненных рудных тел. Мощность рудных тел 

колебалась от 1-2 м иногда до 8 м, общей длиной до 1500 м, а 

параллельная рудная залежь разрабатывалась исключительно подземным 

способом рудником Эсперанс (длина по простиранию 700 м, мощность 2-

10 м, средняя – 5м). 

Рудник активно работал в период с 1886 по 1888 г. добывая в первые 

два года по 11 тыс. т руды, а в последний меньше 5 тыс т. 

Добыча руды сначала осуществлялась тремя карьерами. Первый 

карьер имел длину до 350 м, при ширине около 150 м, в северной и 50 м в 

южной его части. Отвалы вскрышных пород размещались к западу от 

карьера, в виде широкой параллельной полосы. За небольшим перешейком 

размещался второй карьер в виде впадины длиной до 250 м и шириной 

около 70 м. Отвалы, которые состояли из песка, глины, железистых 

кварцитов, приблизительно таких же размеров, размещались восточнее от 

карьера. Третий карьер рудника имел размеры 100Х60 м и отвалы с 

западной стороны. Глубина карьеров достигала 80 м. 

В северной части рудника руду добывали неглубокими шахтами №№ 

8, 9, 10, 13. В южной и восточной части шахтами №6, «Вера», «Надежда», 

«Владимир», №№ 11-12. Добыча руды подземным способом 

производилась благодаря сравнительно небольшой мощности и 

пластообразной форме залежей. Наибольшая глубина была на шахте №8 



(178 м) и ещё одна шахта имела глубину 150 м. Остальные имели глубину 

от 40 до 70 м. Подземная добыча была прекращена частично из за 

нерентабельности, частично в следствие требования областной инспекции 

из за несчастного случая с одним из рабочих, засыпанного сыпучими 

песками, которые прорвались в выработку.  

Фукс Э.К. также указывает на плохие гидрогеологические условия 

при отработке – это постоянный, мощный приток воды, увеличивающийся 

с глубиной. Именно эти воды заполняли южный карьер. В северных 

карьерах, примыкающих к Ингульцу, насчитывалось до 10 родников 

питающих заболоченные понижения и увлажняющие долину. Здесь же 

встречались радоновые воды. 

Таким образом, рудник работал не постоянно, с перерывами. 

Полностью прекратил работу в 1914 г. Рудник Эсперанс просуществовал 

до 1910 г. Добыча руды осуществлялась 6 шахтами и была прекращена из 

за выклинивания руды с глубиной в некоторых шахтах. 

В 60-80 гг. ХХ ст. эта территория представляла собой замечательный 

уголок природно-преобразованных антропогенных ландшафтов. Возраст 

отвалов высотой до 20 м составлял почти 100 лет. Сукцесионные процессы 

остепнили их, встречалось много редких видов растений и животных. Эти 

места были не только местом отдыха, но и лечения водами, 

лекарственными травами. Здесь проводились соревнования по мотокроссу, 

проявляли интерес дельтапланеристы. 

Во второй половине 70-х гг. ХХ ст., в связи с бурным развитием 

горнодобывающей промышленности, а также ростом населения, 

ландшафты бывшего рудника «Осычки» начинают исчезать. Сначала 

суглинки старых отвалов использовали при строительстве (переносе) 

железнодорожной ветки между ст. Кривой Рог-Западный и 116 км., в связи 

с разработкой карьера №3 Новокриворожским ГЗК на месте поселка им. 

Валявко. Старая ветка Екатерининской железной дороги также почти не 

сохранилась. Южный карьер по перемычке с северными, по нему проходит 

шоссейная трасса соединяющая нижние и верхние Осычки, стал 

засыпаться бытовым и строительным мусором. Несколько позже стал 

засыпаться второй карьер. 

В начале 80-х гг. ХХ ст. участки южных карьеров и отвалов были 

выровнены и отданы под дачные участки. В середине 80-х гг. был 

окончательно засыпан северный карьер, выровнен был участок за счет 

примыкающего к нему «смешанного» отвала и отдан под огороды. По 

нашим предположениям по нему проходила железнодорожная ветка от 

разъезда «Осычки». Вдоль нее, вероятно, и было поселение французов, 

которым, скорее всего, изначально принадлежал рудник. Никаких 

документальных данных по ведению хозяйства на этом руднике не 

сохранилось. 



На сегодняшний день экспедиция сотрудников и студентов 

педагогического университета обнаружила следующие частично 

сохранившиеся объекты индустриального наследия старого рудника 

Осычки (также рис. 1-4): 1)фрагмент карьерного отвала, состоящего из 

пустых пород кварцитов и суглинков по ул. Минина 53а; 2)три насыпи 

шахтных выработок на ул. Минина 53а; 3)три насыпи шахтных выработок 

на ул. Минина и Пожарского; 4)участок пробного карьера на нижних 

Осычках; 5)развалины железнодорожного разъезда «Осычки» по 

Екатерининской железной дороге; 6)участок насыпи откаточной железной 

доги вдоль ул. Пожарского; 7)сохранился едва заметный прогиб борта 

южного карьера на верхних Осычках (место рудника Эсперанс); 8)едва 

заметный прогиб карьера рудника Эсперанс южнее карьера Южный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1-2. Слева – Место и отвал дореволюционной шахты №13 (это 

место развилки грунтовых проселочных дорог). Справа – восточный борт 

Северного карьера и его рекультивированное днище под дачи. Все фото 

Казакова В.Л., 27.01.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3-4. Слева – ул. Пожарского, вдоль правой стороны от дороги – 

насыпь откаточной железной дороги от южного карьера рудника Осычки. 

  

  



Правое фото – современный вид местности развития рудников Осычки и 

Эсперанс. Все фото Казакова В.Л., 27.01.2007 г. 
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ДЕРІВАЦІЙНИЙ ТУНЕЛЬ РІКИ САКСАГАНЬ – ЗРАЗОК 

ГІДРОТЕХНІЧНОЇ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ КРИВБАСУ 

 

Величезне техногенне навантаження та антропогенний вплив на 

ландшафти території Криворіжжя внесло кардинальні зміни в один з 

геокомпонентів – гідрологічну структуру регіону. Водоносні горизонти 

спочатку були порушені зонами обвалення, а потім зім’яті, передавлені 

відвалами гірських порід і шламосховищами ГЗК. Розвиток промисловості 

увесь час вимагав збільшення постачання води, водночас існуюча 

гідрологічна сітка в певних місцях заважала розкривати поклади залізної 

руди. Усе це поставило перед гірничорудною промисловістю дуже складні, 

трудомісткі завдання, рішення яких вимагало і наукового, і фінансового 

забезпечення: розширення гірничодобувних робіт в зонах впливу рік 

Кривбасу – Інгульця і Саксагані, вимагало відведення їх вод в бік від 

покладів залізних руд. 

До одного з таких об’єктів гідротехнічного будівництва належить, 

так званий, Саксаганський дериваційний тунель. 

Ідеї відведення вод нижньої течії р. Саксагань від залізних руд РУ ім. 

Кірова та РУ ім. Дзержинського висловлювалися ще в середині 30-х років 

ХХ ст. Пропозиції щодо зарегулювання стоку р. Саксагань було 

підготовлено інститутом «Кривбаспроект» у 1945 р. У пояснювально-

технічній записці відзначалося, що в долині ріки Саксагань законсервовані 

значні рудні площі з загальним геологічним запасом 300 млн. т. Питання 

про звільнення цих запасів від поверхневих вод виникло ще у 1936 р. після 

детальної розвідки цієї ділянки. Для забезпечення зростання обсягів 

металургійного виробництва в Кривбасі, після його відновлення, необхідно 

було вирішити питання збільшення експлуатаційних площ і запасів 

промислових категорій багатих залізних руд за рахунок запасів, що 

залишилися в охоронних ціликах споруджень, водовідливу, по балці 

Іонова і Ковальській, й р. Саксагань. 

Зарегулювання ріки збільшувало експлуатаційні площі на 20-25%. 

Разом з тим із Саксаганню була пов’язана серйозна соціальна проблема. 

Багатоводною ріка буває тільки в період весняних паводків, а в інший час 

вона практично пересихає. Нерівномірність водного режиму обумовлює 

періодичний застій води в плесах і старицях, заболочування майже 1000 



гектарів площі. Ці місця густо заселялися личинками малярійного комара. 

У 1934 році 24% населення міста хворіли на малярію. Територія оточення 

р. Саксагань знаходилася в антисанітарійному стані, тому проведення 

антималярійних заходів стало додатковим чинником перебудови ріки. 

Ці завдання вирішувалися частковим зарегулюванням ріки Саксагань 

шляхом будівництва на ній Дзержинського водоймища і відведення (через 

підземний канал) ріки на схід від покладів. У 1949 р. «Кривбаспроект» 

виконав проект будівництва Саксаганського дериваційного тунелю 

довжиною 5322 м і діаметром – 3,5 м (рис. 1). Була побудована водоскидна 

шахта №6 глибиною 24 м і діаметром 8,04 м для скидання оборотних вод 

металургійного заводу «Криворіжсталь» по балці Південна Червона в 

дериваційний тунель. Цей ствол розрахований на тривалий період 

експлуатації і тому була передбачена товщина бетону 150 мм. 

 

Рис. 1. Структура та 

розташування Саксаганського 

тунелю. Умовні позначення: А 

– вхідний портал, Б – вихідний 

портал, 1-5 – будівельні шахти, 

6 – водоскидна шахта 

(техногенний підземний 

водоспад). 

 

 

Для прискорення будівництва 

було запроектовано п’ять 

породопідйомних шахт 

діаметром у 3,5 м і глибиною, в 

залежності від рельєфу 

місцевості – від 31,5 до 63 м. Частину тунелю (близько 2 кілометрів) 

передбачалося проходженням направляючої штольні, іншу частину – з 

породопідйомних стволів. Проходка відбувалася в обидві сторони від 

кожного ствола. Для провітрювання тунелю по його трасі були 

запроектовані 10 вентиляційних стволів прямокутного перетину 2,61х1,8 

м. За розмірами і прохідці тунель відноситься до групи тунелів середнього 

перерізу. 

Траса тунелю помічена в залежності від геологічних умов району і 

на своєму простяганні перетинає породи Криворізької синкліналі. 

Кристалічні породи з поверхні сильно зруйновані та прикриті рихлими 

відкладами наносного характеру, він проходить на глибині 15-30 м від 

поверхні цих порід. Отже, тунель збудований в кристалічних породах. 

В сучасній будові Саксаганський тунель складається з двох порталів 

– вхідного і вихідного (рис. 2). Вхідний портал тунелю розташовується на 



лівому березі Дзержинськоо вдсх. р. Саксагань (ділянка Галковський Кут 

біля селища Мудрьона). Вихід тунелю в р. Інгулець знаходиться на 1,2 км 

нижче природного гирла р. Саксагань (в районі південної частини селища 

Чорногорка). Вісь тунелю біля вхідного порталу прийнята на відмітці +35 

м, а у вихідного +28 м. Тунель має нахил 0,0013. Падіння ріки під землею 

незначне й запроектоване як для рівнинних рік. Оздоблення тунелю 

складається із зовнішнього бетонного і внутрішнього залізо-торкретного 

шарів. Вхід та вихід порталів мають запірні щити, які повністю 

знаходяться під водою. 

Вибір схеми відкриття фронту робіт по прохідці тунелю визначався 

наступними умовами: 1)значна протяжність тунелю (5,3 км); 2)неглибоке 

положення тунелю по відношенню до денної поверхні (не більше 70 м.); 

3)закладення підошви тунелю біля порталів нижче меженного рівня води в 

річці; 4)заданий період будівництва (3 роки); 5)прийнята середня 

швидкість проходження та бетонування тунелю на один забій 50 м/міс.  

 

Рис. 2. Вихідний 

портал Саксаганського 

тунелю. Фото Казакова В.Л., 

13.01.2007 р. 

 

 

Будівництво тунелю 

здійснювалося спеціально 

створеною дирекцією 

гідротехнічного будівництва і 

було закінчене в 1957 р. 

Пізніше в 1971 р., був 

побудований ще один 

короткий (300 м) тунель №2, що сховав вигин ріки в районі шахти 

Північна РУ ім. Кірова. Ріка й тут занадто близько підходила до гірничих 

робіт і обводнювала їх, створюючи небезпечні умови праці. По малому 

каналу вода р. Саксагань під землею прямує під нешироким вододілом 

меандри в Дзержинське водосховище. 

Будівництво Саксаганського дериваційного тунелю повністю 

змінило русло ріки. У даний час ми можемо спостерігати лише невеликі 

ділянки ріки у вигляді водосховищ, ставків та спостерігати рештки старого 

її русла. Ріку сховано під землею.  

З гідрологічної точки зору були утворені наступні техногенні 

феномени: 1)спрямлення самої нижньої ділянки р. Саксагань довжиною 7,5 

км; 2)в межах тунелю р. Саксагань виведена з поверхневого стоку і 

переведена в підземний; 3)р. Саксагань таким чином закінчується як 

звичайне джерело підземної води з дебітом до 2-6 м³/с; 4)за рахунок 



тунелю довжина р. Саксагань у природному стані скорочена на 2,5 км; 5)на 

місці обрізаного старого русла р. Саксагань фактично існує нова ріка без 

назви (можливий варіант «Стара Саксагань») зі своїм витоком, гирлом, 

руслом, водозбірним басейном; 6)частина водозбору ріки, яку вона мала на 

місці схилів і підземних вод з району будівництва тунелю, також виведені 

з водозбору взагалі; 7)в районі тунелю річковий басейн і водозбір разом 

обмежуються арміровкою тунелю під землею – у вигляді труби; 

8)водоскидна шахта в балці Південна Червона є унікальним 

спорудженням, яку слід трактувати як підземний водоспад техногенного 

походження. 

Все вище сказане надає нам право говорити про те, що 

Саксаганський дериваційний тунель – пам’ятник гідротехнічного 

будівництва Кривбасу пізньої індустріальної епохи – середини 50-х рр. ХХ 

ст. З ландшафтної точки зору, Саксаганський тунель – ландшафтно – 

технічна система. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ТУРИЗМА В РАМКАХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПУТЕШЕСТВИЙ 

 

На рубеже XX-XXI вв. стремительные темпы социально-

экономического, политического и культурного развития мирового 

сообщества способствовали трансформации туризма в глобальное 

социально-экономическое явление современности. Туризм с помощью 

современных информационных технологий и инноваций уже давно 

перешагнул границы национальных государств, тем самым, создав единое 

туристское информационное пространство. 

Для современного развития туристской отрасли характерен ряд 

специфических особенностей. Во-первых, в связи с усовершенствованиями 

научно технического прогресса значительно расширилась география 

туристических маршрутов. Во-вторых, произошли структурные сдвиги в 

соотношении региональных и международных туристских потоков в 

сторону увеличений доли последних. В-третьих, ежегодно на 

международный рынок туристских услуг выходят новые страны и 

туристские регионы, что связано со стабилизацией социально-

экономического и политического положения стран, ранее относящихся к 

странам догоняющего типа развития или, так называемым, развивающимся 

странам. Наконец, различные изменения и новые явления в общественной 

жизни нашли свое отражение в усложнении структуры потребностей 

человека, в соответствии с которыми развиваются новые формы 

экономики. Туризм – одна из крупнейших сфер мировой экономики, 

которая динамично развивается и в своем развитии ориентируется на 

потребителя. Потребность в приключениях, поиск новых ощущений, 

стремление открыть для себя новые миры подтолкнули развитие 

нестандартных видов туризма: приключенческого, экстремального и 

экзотического, которые набирают исключительную силу. 

В рамках одного только экстремального туризма можно выделить 

основные подвиды: водный экстрим, экстрим в воздухе, экстрим на земле, 

городской экстрим и некоторые альтернативные виды экстрима, к 



которым, как раз, относятся: военный туризм, космический туризм, 

«черный туризм» и индустриальный туризм.  

Относительно новым явлением для национального туристского 

рынка России является военный туризм. Стремление людей к познанию и 

осознанию своего исторического прошлого и настоящего не только со слов 

экскурсовода, но и по средствам практики, способствовали созданию 

уникального в своем роде туристского продукта. Так, к примеру, в Нижнем 

Тагиле, на базе местного оборонного гиганта Уральского вагонного завода 

рассматривается возможность использования танковой техники в 

туристских целях. Примерная развлекательная программа для любителей 

экстрима включает проезд на технике и стрельба из танка и прочего 

оружия. У завода есть мощный козырь: готовая и самая крутая в России 

трасса для экстремального танкового пробега, включая подводный участок 

пути, и уже оборудованный стрелковый тир, где можно палить хоть из 

гранатомета
1
.  

В настоящее время на туристском рынке России количество 

туристских компаний, предлагающих подобный вид отдыха, неизменно 

увеличивается. Среди туроператоротов по военному туризму следует 

отметить несколько компаний: «Комбат – Тур», «Агентство военного 

туризма», «Воентур М», «Extreme-tour», «Russian adventure»
2
. К примеру, 

компания «Воентур М», наряду с экскурсионными турами по России и за 

рубеж, приключенческими турами, эксклюзивными программами, 

предлагает туристам военно-исторические и военно-технические туры. 

Например: 1. Тур на Байконур «Космические запуски». 2. Развлечения в 

стиле «Military» (прохождение специальной трассы танкового полигона). 3. 

Полеты на военных самолетах. 4. Боевые стрельбы. Кроме того, оператор 

организует посещение закрытых музеев и объектов космического 

комплекса России, таких как: Центральный музей ФСБ России и многие 

другие
3
.   

Тем не менее, военный туризм в России остается фактически 

полулегальным видом деятельности. Это связано с тем, что стрельба и 

«покатушки» на танках и БМП никак не согласованы с Министерством 

обороны: менеджеры турфирм за счет личных связей договариваются о 

подобных услугах напрямую с  командованием воинских частей. Кроме 

того, стоит помнить о том, что турфирмы не страхуют своих туристов на 

время проведения стрельбы или «покатушек»
4
. Следовательно, турист сам 

решает, насколько экстремальным будет его следующее приключение.  

                                                           
1
 Титова Е.А. Военный туризм как новое направление на туристском рынке // Туризм и 

культурное наследие: Межвузовский сборник научных трудов. – Саратов. Изд-во 

Саратовского университета, 2004. – Вып. 2. С. 178.  
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К числу объектов для экстремального туризма, помимо военных 

объектов, относится также космос.  XXI в. открыл эпоху космического 

туризма: первым космическим туристом стал Денис Тито, ракетный 

инженер, совершивший в 60-летнем возрасте «путешествие к звездам». 

Цель такого путешествия заключалась прежде всего в утверждении 

возможности реализации космических путешествий как с медико-

биологической, так и коммерческой точки зрения. Коммерциализация 

космонавтики идет полным ходом – за прошедшие годы после полета 

Дениса Тито десятки компаний объявили о своем намерении осваивать 

этот принципиально новый сегмент рынка. Успешный эксперимент 

окрылили и российских специалистов. Приложивший немало усилий для 

того, чтобы полет американского миллионера состоялся, президент 

Ракетно-космической  корпорации «Энергия» Юрий Семенов сегодня 

говорит уже о том, что есть реальная возможность создать для туристов 

даже небольшую орбитальную станцию, на которой в течении 20 суток 

могли бы находиться три человека
5
. Однако пока, создание 

альтернативного транспорта для космических путешествий, специальных 

фондов и «любительских» ракет является альтернативой российских и 

американских ученых-конструкторов и пока основывается только на 

энтузиазме некоторых «космических органов». 

Современные условия существования человечества породили одну 

из самых странных форм туристских путешествий, получивших 

неофициальное название «черного туризма». В рамках, так называемого, 

«черного туризма» люди стремятся посетить довольно странные и 

туристсконеатрактивные «места отдыха», посещение которых у 

большинства обычных людей вызывает чувство неприязни, отвращения и 

даже страха. Это могут быть как заброшенные, так и функционирующие 

кладбища; места массовых казней и трагической гибели людей; местности, 

охваченные национальными конфликтами и военными действиями; места 

природных и антропогенных катастроф. История этих мест, хранящая 

память о катастрофах, геноциде, авариях и терактах притягивает к себе как 

магнитом «черных туристов».  

К примеру, одним из излюбленных мест нелегального посещения 

«черных туристов» является закрытый до сих пор г. Чернобыль. «Картина 

ужаснейшей катастрофы человечества ядерного века предстает перед 

любителями экстремального отдыха, отправляющимися в Чернобыльскую 

зону отчуждения», - гласят рекламные буклеты предприимчивых 

туроператоров, которые классифицируют посещение Чернобыля как 

экологический или экстремальный туризм. Стоит напомнить, что после 
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книга. 2004. С. 387. 



взрыва четвертого реактора в 1986 г. в радиусе 30 км от злополучной АЭС 

была создана закрытая зона. Теперь этот пункт назначения со страшной 

силой притягивает к себе любопытных. Только в 1999 г. в «зоне 

отчуждения» побывало более тысячи человек
6
. С каждым годом эта цифра 

неизменно увеличивается, вследствие возросшего интереса со стороны 

любителей экстрима и упрощении пропускного контроля на закрытую 

территорию города. Экстремальные туры сюда «полулегально» 

организуются уже в течении нескольких последних лет. Только 

посмотреть Чернобыльскую станцию ежедневно приходит 6-7 делегаций, а 

за весь март прошлого года  их было 83
7
. И это вовсе не удивительно, если 

идею о развитии туризма в «зоне отчуждения» поддерживают спикер 

украинской Рады Владимир Литвин и сам президент Украины Виктор 

Ющенко. В интервью Первому национальному каналу последний завил, 

что развитие «чернобыльского туристского проекта» может быть выгодно 

во многих аспектах. Также он убежден, что «чернобыльские села с 

открытыми дверями и окнами, заброшенным садом смогут произвести 

более сильное впечатление на туристов, чем трагические известный 

четвертый блок ядерной станции»
8
.  

Туристские агентства не замедлили откликнуться. На свет появился 

новый турпродукт в виде «классической» однодневной экскурсионной 

поездки.  Выезд из Киева, прохождение контрольно-пропускного пункта 

«Дитятки», въезд в «запретную зону», променад по Чернобыльской 

атомной станции, экскурсия к «Саркофагу» – бетонно-стальному укрытию, 

накрывшему радиоактивные массы и обломки, оставшиеся после взрыва.  

Особый кураж вызывают, конечно, прогулки по городу-призраку 

Припяти, все 47.500 жителей которого были вынуждены, бросив все, 

покинуть свои дома на следующий день после катастрофы. Самая опасная 

экскурсия – посещение стоянки тысяч зараженных грузовых машин, 

вертолетов, бронетранспортеров, побывавших в самом пекле аварии. На 

десерт - осмотр покинутых жилых зданий, школ, гостиниц, детских садов и 

даже встреча с престарелыми «жителями зоны отчуждения» (находка в 

духе бутафорских индейских вождей, радующих туристов в США). 

Чернобыльские туристические тропы, предлагаемые разными 

операторами, однако, практически не различаются. Все, как и положено в 

«зоне»: маленькие группы, передвижение строго по намеченной 

траектории, во главе – сталкер. Правда, не «то ли юродивый, то ли новый 

пророк», а вымуштрованный представитель МинЧС. 
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Специалисты по-разному оценивают подобные экстремальные утехи. 

Так, медики и эксперты по радиационной безопасности отмечают, что 

употреблять термин «туризм» в отношении Чернобыля вообще 

некорректно. Ведь традиционный туризм не предусматривает поездок, 

связанных с риском для здоровья. Кроме того, есть и закон «О правовом 

режиме территории, которая подверглась радиоактивному загрязнению в 

результате Чернобыльской катастрофы», который «не советует» 

развлекаться в опасной зоне. Ведь это местность, пораженная пораженной 

выбросом радиации в 50 миллионов кюри! «При прогулке по зараженной 

зоне без соответствующих приборов может создаться впечатление, что это 

не так страшно, - рассказал в интервью ПРАВДЕ.Ру эколог, директор 

общественного фонда «ГРАЖДАНИН» Максим Шингаркин. – Деревья на 

месте, дома на месте… Но! Вся зона засыпана не видимыми глазу 

мельчайшими, микронного размера «горячими частицами», каждая из 

которых при попадании внутрь смертельна для человека. Чернобыльское 

облучение, как таковое, не страшно. Страшна именно эта ничтожно малая 

пыль, которая, несмотря на прошествии двух десятков лет, сохранилась 

там просто в диком количестве»
9
.  

В это же время количество турфирм, предлагающих экскурсии в 

Чернобыльскую зону, все возрастает. Цена тура зависит от количества 

человек в группе: посещение в группе из 10-20 человек обойдется 

примерно в $70. Самые малобюджетные программы (видимо, без встречи с 

«жителями зоны отчуждения») стоят $60, но есть и VIP-экскурсии с 

персональным сталкером, стоят которые около $350
10

. Россияне, в свою 

очередь, к сему сомнительному мероприятию относятся с законным 

недоверием. Только 13% россиян, согласно проведенным опросам, 

любопытно посетить место, с которым связаны десятки тысяч смертей.  

Одним из альтернативных направлений экстремального туризма 

является, так называемый, индустриальный туризм. Это один из самых 

новых видов туризма, достаточно перспективно развивающихся на 

сегодняшний день в России. Последователи направления Urban Trip  

путешествуют по заброшенным стройкам, заводам и зданиям – забытому 

наследию городской культуры. Среди часто посещаемых урбанистами 

объектов есть старые военные и ракетные базы, детские лагеря, больницы 

и даже кладбища поездов. Единственные трофеи из таких походов – 

фотографии объектов, которые урбанисты затем выкладывают на 

собственных сайтах в Интернет. 

Urban Trip - это, по сути, обычный туризм. Никаких из ряда вон 

выходящих вещей в таких походах не происходит. Просто кому-то 

нравится смотреть на лес или озеро, а кому-то на разрушенные здания. В 

этом тоже есть своя романтика. Тем более, что объектов данного типа на 
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территории нашей страны пока еще предостаточно. В постсоветский 

период, начавшийся с распада СССР, огромное количество предприятий и 

заводов, принадлежащих государству, разорились и до сегодняшнего дня 

являются живыми памятниками своей эпохи.  

В чем же заключается экстрим данного вида путешествий? Ответ на 

это вопрос достаточно прост, «урбанисты» в рамках своего необычного 

приключения преодолевают множество препятствий, начиная от закрытых 

дверей и заваленных входов, до нелегального «просачивания» сквозь 

блокпост, хоть и заброшенного, но не потерявшего своей секретной 

значимости предприятия. Иногда это приводит к серьезным 

столкновениям со службой охраны или сторожевыми собаками. В 

полностью заброшенных предприятиях проблема другая – приходится 

встречать на своем пути «новых хозяев» - бомжей и сборщиков металла. 

Но и это далеко не все. Ветхость строений, многолетние разграбления и 

«растаскивание по кирпичам» сделали многие здания просто опасными для 

нахождения в них людей. Особый антураж путешествиям урбанистов 

создает время суток, конечно ночное с фонарями в руках и буйными 

фантазиями в головах.  

Но это не останавливает настоящих «urban -экстремалов». Они 

создают новые urban команды, собственные вебсайты в Интернете, где 

представляю отчеты о своих экстремальных путешествиях. Так, в 

Свердловске действует одна из самых известных своими достижениями 

urban команд, которую возглавляет основатель сайта екатеринбургского 

сообщества Urban Trip Николай Чуприянов. По его словам, в 

Свердловской области такие походы устраиваются уже не первый год. 

«Четкой системы организации походов нет. Некоторые уходят в одиночку, 

но вообще обычно в поход собираются 3-4 человека, чтобы было проще и 

интересней»
11

. 

На сайте любителей индустриального экстрима есть фотоотчеты из 

походов с ракетных баз под поселком Монетным, завода взрывчатых 

веществ в Реже, недостроенного горнобогатительного комбината под  

Асбестом, а также пустых казарм и бомбоубежищ. В Екатеринбурге 

самыми популярными местами урбанистов являются больница «скорой 

помощи» и Новоуральская промзона. Сейчас в планах урбанистов – 

расширить  географию своих походов до севера Свердловской области, где 

находятся остатки сталинских лагерей, а также до Челябинской области, 

уничтоженного в 2005 г. поселка ракетчиков Карталы. В плане посещения 

сталинских лагерей, данный вид туризма, а именно урбанистический 

плавно переходит в другой вид экстремального туризма – «черный 

туризм». Это лишний раз доказывает то, что отнесенные к экстремальному 

туризму разные виды путешествий тесно взаимосвязаны между собой.      
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Не отстают от екатеринбургских урбанистов и их столичные 

собратья. На московских сайтах урбанистов представлено великое 

множество фотографий из самых разных уголков индустриальной Москвы. 

Некоторые сайты содержат даже полное описание экскурсионных 

маршрутов, так, к примеру, маршрут «Подъездной путь завода Красный 

богатырь», любезно предоставленный rail фотографом Александром.  

Подъездной путь завода «Красный Богатырь», расположенного на 

Краснобогатырской улице в Москве, общей длиной около 3 км, идёт от 

станции Белокаменная, Малого кольца Московской окружной железной 

дороги. В настоящее время ввиду полной остановки завода «Красный 

Богатырь» путь почти не используется, и, как следствие, пребывает в 

плачевном состоянии. Возможно, скоро его вообще разберут, так как по 

плану развития района на месте завода должны подняться новые заросли 

«каменных джунглей». Это проблема не только Москвы, но и многих 

других городов. В связи с необходимостью новой застройки, города 

теряют свой самобытный облик и часть своего историко-культурного 

наследия, заключенного, как ни странно, в индустриально-промышленных 

объектах. 

Многие российские города пока еще также могли бы похвастать 

богатым изобилием данного туристского ресурса. Возьмем, к примеру, 

Петербург. У Петербурга есть все для того, чтобы представить уникальный 

в своем роде геопродукт, в котором бы уживались разные культурные 

пласты. Об этом на пресс-конференции, приуроченной к Международном 

дню защиты памятников, заявила председатель Комитета по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории 

и культуры (КГИОП) В. Дементьева. Она подчеркнула, что ни рейтинги, 

ни инвестиционные программы не в силах дать имиджу города больше, 

чем его «особость» - то, чем он отличается от других городов мира. Так, 

многие туристы хорошо знают петербургскую архитектуру XVIII в., 

начала XX в., но памятники промышленной архитектуры почти не 

известны. Неслучайно в  КГИОП сделали тезис о «спасении 

индустриального наследия» одним из приоритетных направлений 

деятельности в 2006 г.  

По словам начальника управления государственного учета 

памятников Б. Кирикова, красный кирпич и заводские трубы так же 

привлекательны для западных туристов, как музеи и парки. Петербург уже 

сейчас может предложить им интересные и действующие объекты – 

например, силовая станция на Пионерской улице, водонапорная башня на 

25-й линии Васильевского острова. Сегодня в городской реестр 

памятников включено 7 тыс. 783 объекта
12

. В. Дементьева не считает их 

количество чрезмерным, мотивируя это тем, что в мировой практике к 
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этому вопросу подходят еще жестче. Например, в Нью-Йорке здание 

автоматически становится памятником через 30 лет после постройки. 

Согласно ее данным, в России чуть ли не ежедневно гибнут памятники. По 

России, в отличие от Петербурга, нет их атрибутивного списка, и 

проследить эту статистику не получается. В таких условиях город не 

только сохраняет традиционно «свои» ценности, но и пытается развить 

индустриальный туризм довольно популярный в Европе. Возможно ли 

перспективное развитие индустриального туризма в России покажет время, 

которое в совокупности с бесхозяйственным отношением к 

индустриально-промышленным объектам, увы, неумолимо.  
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В МАЛЫХ ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ 

 

Понятие «индустриальный туризм» еще окончательно не 

сформулировано в современной научной литературе. Существует 

несколько подходов к определению данной дефиниции. 

В большинстве научно-популярных источников «индустриальный 

туризм» в своей трактовке приближается к понятию «сталкерство», 

рожденное в эпоху краха советского государства, которое привело к 

деградации индустриальных ландшафтов. Таким образом, индустриальный 

туризм в данной трактовке является неорганизованным исследованием 

разрушенных, заброшенных индустриальных объектов. 
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С постепенным восстановлением промышленного комплекса на 

постсоветском пространстве меняется представление об индустриальном 

туризме. Данный подход нашел отражение в работах ряда украинских, в 

том числе криворожских, исследователей. Приведем формулировку, 

предложенную Пацюк В.С.: вид активного туризма, сконцентрированного 

в промышленных районах, который имеет целью изучение 

индустриальных ландшафтов, ознакомление с образцами индустриальной 

архитектуры, посещение действующих производственных предприятий с 

целью удовлетворения познавательных, профессиональных, деловых целей 

[3]. 

Такой подход к определению понятия индустриальный туризм 

расширяет объектную базу туризма для тех городских поселений, которые 

не обладают ценным историко-культурным или природным наследием, но 

имеют «угасающие» производственные территории и вместе с тем имеют 

выгодное рекреационно-географическое положение по отношению к 

центрам формирования туристского спроса. В Беларуси традиционно 

наиболее активно во внутреннем туризме используются малые городские 

поселения с ценным историко-культурным наследием. В то же время 

зачастую эти города (местечки) имеют ограниченный туристский ресурс: 

1-2 ценных объекта. Вовлечение в туристский процесс устаревших 

промышленных предприятий, создание на их базе различных центров 

интерпретации культурного наследия, национальных ремесел, 

этнографических производств приводит к увеличению рекреационной 

емкости малых городов, повышению их привлекательности на внутреннем 

и международном туристском рынке.  

Ряд малых городов Беларуси относится к категории моноотраслевых 

малых городских поселений. Развитие индустриального туризма в таких 

поселениях строится на «туристской эксплуатации» градообразующего 

предприятия (как правило, при наличии музея при производстве). Это 

обеспечивает заинтересованность местного населения в популяризации 

градообразующего производства в сочетании с широким кругом 

возможностей расширения и улучшения структуры занятости, получения 

дополнительных доходов. 

Выделение моноотраслевых малых городов (моногородов) Беларуси 

проводилось в рамках ряда научно-исследовательских работ и 

нормативных правовых актов. В данной статье рассмотрим две 

классификации. Одна основана на НИР, проведенной 

БелНИИПградостроительства [2], вторая – на программе развития малых 

городских поселений [1]. 

Согласно первой классификации к моноиндустриальным центрам 

Беларуси отнесены 17 малых городов, согласно второй – 20. Среди них 8 

городов попали как в первый, так и во второй список. Все малые города с 

глубокой специализацией, выделенные в рамках классификаций, будут 



относится к монообъектным центрам, которые имеют одностороннею 

направленность промышленного производства. 

Малые города, отраженные в классификациях (рис. 1-2), можно 

охарактеризовать с точки зрения пригодности для развития 

индустриального туризма. В основание характеристики положено 

разнообразие промышленных объектов. Все они попадают в группу 

монофункциональных комплексов для развития туризма, то есть в которых 

существуют условия для развития одного направления туризма: либо 

горно-промышленного, либо фабрично-заводского. 

Горно-промышленный туризм, который тяготеет к разработкам 

крупных месторождений полезных ископаемых, в Беларуси практически 

не представлен. Тем более ценными являются города, где есть 

возможность подобного развития: Микашевичи (РУПП «Гранит») и Руба 

(ОАО «Доломит»). Они оба представляют карьерные комплексы. 

Остальные малые моногорода относятся к фабрично-заводскому 

виду туризма. Среди них выделяются энергетический (Новолукомль – 

Новолукомльская ГРЭС, Белоозерск – Белоозерская ГРЭС), химический 

(Скидель), строительных материалов (Красносельский, Оболь), лесной 

(Ружаны), пищевой (Жабинка). Но направлением специализации наиболее 

характерным для малых городов Беларуси является стекольная 

промышленность, которая сформировалась в них еще в XIX веке 

(Березовка, Костюковка, Елизово, Татарка, Глуша). 

По своему значению выделяются следующие центры 

индустриального туризма – международные, национальные и 

региональные. Среди малых моногородов Беларуси нет объектов 

международного значения, которые бы определяли промышленную 

специализацию республики. Но ряд городов можно уверенно отнести к 

центрам национального значения – Микашевичи (РУПП «Гранит»), Руба 

(ОАО «Доломит), Новолукомль (Новолукомльская ГРЭС), Белоозерск 

(Белоозерская ГРЭС), Костюковка (ОАО «Гомельстекло»), Березовка 

(стеклозавод «Неман» и Красносельский (ОАО 

«Красносельскстройматериалы»). Центры регионального значения хотя и 

имеют определенную познавательную ценность, могут скорее 

использоваться в качестве вспомогательных объектов во время городских 

обзорных экскурсий. 

Основными формами вовлечения индустриальных объектов в туризм 

являются: а) знакомство с технологическим процессом производства; б) 

участие в процессе производства определенной продукции; в) знакомство с 

историей развития определенной промышленности; г) посещение 

производственных музеев; д) изготовление сувенирной продукции на базе 

основного производства. 

На сегодняшний день в Беларуси практически не используется 

индустриальное наследие в туризме (за исключением ряда школьных 



экскурсий). В малых городах индустриальный туризм вообще не находит 

применения. Это объясняется рядом факторов: общей неразвитостью 

индустриального туризма; низкой туристской активностью, так как для 

малых моногородов характерен невысокий историко-культурный 

потенциал; депрессивным состоянием градообразующих предприятий; 

плохой адаптированностью ведущих производств для развития туризма; 

неготовность местного населения использовать туризм как форму 

получения прибыли. 

 

 
Рис. 1. Моноотраслевые малые городские поселения Республики 

Беларусь (классификация УП «БелНИИПградостроительства»). 

 

Развитие индустриального туризма является одним из 

перспективных направлений активизации малых городов, так как 

существуют все предпосылки для преодоления негативных предпосылок. 

Для развития индустриального туризма как такового в стране 

необходимо формирование представления о выгодности подобного 

туризма. Поддержка требуется на самом высоком уровне, в рамках 

программ развития малых городов, закрепление данного вида туризма в 

национальной программе развития туризма (так как понятие 

«индустриальный туризм» до сих пор не используется в официальной 



документации). Результатом должно являться готовность любого 

предприятия принять экскурсионную группу. 

 

 
Рис. 2. Моноотраслевые малые городские поселения Республики 

Беларусь (классификация согласно «Государственной комплексной 

программе развития регионов, малых и средних городских поселений»). 

 

Специфической особенностью малых моногородов является низкий 

туристский поток. И в таком случае индустриальные предприятия должны 

выступать в виде предпосылки генерирующей туристскую поездку. Они 

должны подменять в качестве туристских объектов историко-культурное 

наследия, тем самым формирую в качестве туристских центров, 

изначально не «туристские» города. В то же время возможно включение 

предприятий в городские обзорные экскурсии, богатых историко-

культурным наследием, для повышения разнообразия и привлекательности 

подобных экскурсий. 

Ряд депрессивных предприятий в малых городах вообще можно 

перепрофилировать на туристскую деятельность. Хорошей возможностью 

для развития туризма в Елизово, Глуше является перепрофилирование 

местной стекольной промышленности на производство сувенирной 



продукции, ознакомление заинтересованных туристов с технологическим 

процессом, восстановление старинных технологий производства стекла. 

Таким образом, в индустриальном туризме скрывается большой 

потенциал, который можно реализовать в малых городах и как 

сопутствующее направление развития, и как основной способ 

использования индустриального наследия. 
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ПІЗНАВАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ «ДНІПРОПЕТРОВСЬК – КОСМІЧНЕ 

СЕРЦЕ УКРАЇНИ» ЯК СКЛАДОВА ТЕХНІЧНОЇ ПРОСВІТИ 

 

Не викликає сумнівів, що технічна просвіта як процес 

розповсюдження знань про техніку, історію її створення і використання не 

менш важливе явище ніж художня, літературна та інші види просвіти. Щоб 

процес технічної просвіти здійснювався ефективно, треба пропонувати 

привабливі форми і методи розповсюдження технічних знань, які б 

дозволяли залучати молодь до технічної освіти. Нажаль сучасні реалії 

показують, що зацікавленість абітурієнтів до технічних професій незначна, 

а технічна культура знаходиться не в найкращому стані. Тому метою даної 

роботи є процес туроперейтингу (цей термін ми розуміємо за визначенням 

Ільїної [1]) як процес створення та реалізації туристичного продукту на 

запит, замовлення чи за стратегічним плануванням для туристів на основі 

індивідуального, групового або масового попиту на даний вид 

туристичних послуг. Головна мета може бути реалізована при виконанні 

низки завдань. 

По-перше, створення та реалізація турпродукту актуального для 

конкретного регіону та конкретного часу. На наш погляд, на сучасному 

етапі в Дніпропетровській області на порозі Євро-2012 найбільш 

перспективним напрямом туроперейтингу є створення нових тематичних 

екскурсій з метою підвищення туристичного іміджу регіону. Туристичний 



імідж певного регіону визначають найбільш видатні особистості, історико-

культурні та природні об'єкти. Але для промислових регіонів, до яких 

належить Дніпропетровська область, «іміджформуючою» умовою є 

ракетно-космічна галузь. 

Друге завдання, що випливає з першого: як сформувати об'єктивний 

огляд регіону, який недарма називають «космічним серцем України»? На 

наш погляд, це можливо зробити під час пізнавальних тематичних 

екскурсій технічного спрямування. Розглянемо науково-методичні 

особливості розробки змісту екскурсії та методики її проведення. 

Кожна екскурсія вирізняється цілеспрямованим показом об'єктів 

відповідно певній темі, тому головним, на наш погляд, є відбір 

екскурсійних об'єктів. Для формування об'єктивного образу 

Дніпропетровська як космічної столиці України пропонуємо під час 

екскурсії використати 5 підтем (блоків), відповідно до яких відібрати такі 

екскурсійні об'єкти: I – підприємства ракетно-космічної галузі; II – наукові, 

проектні, навчальні заклади; III –  урботопоніми, що пов'язані з космічною 

тематикою; IV – музеї; V – пам'ятники та пам'ятки скульптури, які 

пов'язані з життєдіяльністю видатних діячів ракетно-космічної галузі. 

Відмітимо, що видатні особистості, які внесли значний внесок у 

розвиток ракетно-космічної галузі, згадуються протягом всієї екскурсії. 

Розглянемо найбільш видатні об'єкти за вищевказаними підтемами: 

Підприємства. Найвідомішим прикладом підприємств ракетно-

космічної галузі є Південний машинобудівний завод. Під час перебування 

біля прохідної Південного машинобудівного заводу імені двічі Героя 

Соціалістичної Праці Олександра Максимовича Макарова екскурсанти 

знайомляться з історією заводу, який з 1951 року іменувався 

підприємством а/с 186, з 1966 р. – Південний машинобудівний завод, з 

1982 р. до назви додається ім’я Л.І. Брежнєва, з 1991 р. – ім’я О.М. 

Макарова. 

Текст розповіді під час екскурсії технічного спрямування повинен 

бути зрозумілим, хоча й насиченість технічними термінами повинна бути 

значною. Для кращого сприйняття змісту пропонується залучати 

порівняння, жартівливі вирази. Наприклад, у Дніпропетровську 

розповсюджений такий вираз про продукцію «Південмашу» - «трактори 

вертикального зльоту», його доцільно використати під час розповіді біля 

прохідної «Південмашу» про історію назв заводу, про режим секретності 

та паралельний з ракетами випуск тракторів до 1994 р. Підкреслюється, що 

ракетно-космічна галузь зробила Дніпропетровськ закритим містом з 1959 

до 1987 рр. для відвідування громадянами інших країн [2]. 

Наукові, проектні, навчальні заклади. Екскурсійна розповідь про 

наукові, проектні та навчальні заклади, які працювали та зараз працюють 

на ракетно-космічну галузь, спирається на інформацію про підготовку 

інженерних кадрів на фізико-технічному факультеті, інших факультетах 



Дніпропетровського державного (зараз національного) університету, в 

механічному технікумі. 

Урботопоніми, які пов'язані з космічною тематикою. Туристичний 

маршрут по Дніпропетровську пролягає вулицями та проспектами, які 

мають назви, присвячені ракетно-космічній тематиці. В першу чергу це 

антропоніми – назви на честь космонавтів (Гагаріна, Титова, Волкова та 

інш.), конструкторів (М.К. Янгеля, А.М. Макарова).  

Музеї. В Дніпропетровську існує аерокосмічний музей, де фахівці 

пропогандують досягнення регіону в галузі ракетобудування. В музеї 

екскурсанти отримують інформацію та ознайомлюються з унікальними 

виробами – міжконтинентальними бойовими ракетами SS-18 («Сатана»); 

SS -24 («Скальнель»), яким у 80-ті роки 20 ст. не було аналогів у світі, 

моделями штучних супутників Землі, а також моделями продукції, яку 

виготовляла ракетно-космічна галузь в зв’язку з конверсією військового 

виробництва: тракторами, тролейбусами, СВЧ-печами, кухонними 

комбайнами «Мрія» тощо. 

Тематичні пам’ятки та пам’ятки скульптури, які пов’язані з ракетно-

космічною галуззю. Серед багатьох пам’ятників Дніпропетровська 

приоритетними з точки зору презентації міста як космічного центру 

України є монумент космонавтики – складне металеве спорудження, що 

нагадує супутник на орбіті. Монумент розташований на місті перетину 

Запорізького шосе й проспекту Гагаріна на площі, яка з 2003 р. названа 

площа Космічна. 

Розробка екскурсії «Дніпропетровськ – космічне серце України» 

супроводжується створенням «портфеля екскурсовода» – зібрання 

експонатів космічної тематики для відтворення зовнішнього вигляду 

об’єктів або особистостей, які не можна спостерігати безпосередньо під 

час екскурсії, але важливі з точки зору повноти розкриття теми. Для 

«портфеля екскурсовода» екскурсії пропонується використати світлини 

видатних особистостей, введених в розповідь (К.Е. Ціолковського, М.К. 

Янгеля – генерального конструктора конструкторського бюро «Південне», 

Ю.О. Гагаріна – першого в світі космонавта, Л.К. Каденюка – першого 

українського космонавта, Л.Д. Кучми – екс-президента України). До 

«портфеля екскурсовода» розроблена наочна карта космодромів світу, 

карта стратегічних корисних копалин, необхідних для виробництва 

матеріалів для створення ракетно-космічної техніки. 

На майбутнє, актуальними темами пізнавальних екскурсій з точки 

зору технічної просвіти можуть бути: „Мости Дніпропетровська”, „Історія 

міського транспорту”, „Аеропорт – повітряні ворота міста” та інш. 
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ПАМЯТНИКИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ КРИВОЙ РОГ ГЛАВНЫЙ В 

СТРУКТУРЕ ТЕХНОГЕННОГО ТУРИЗМА 

 

В работе приведен пример вариант возможного включения объектов 

индустриального наследия (ОИН) в экскурсионную деятельность при 

формировании турпродукта и развития техногенного туризма на базе 

местных ресурсов. В промышленных регионах альтернативный туризм 

представлен преимущественно техногенным туризмом (другие 

употребимые названия – промышленный, индустриальный, 

политехнический). Это один из вариантов сохранения ОИН на 

коммерческой основе и прикладного направления их использования. 

Полноценное формирование турпродукта в промышленных 

регионах, остро требует решения задач разработки научно обоснованного 

содержания экскурсий в программах туров техногенного туризма. 

Авторами, на примере одной из возможных моделей тура в Кривбассе, 

раскрыто содержание экскурсии согласно проекта организации 

техногенного туризма. Основными заданиями при этом выступает оценка 

ресурсного потенциала территории для разных тем экскурсий и разработка 

их содержания – технологической карты как основного документа 

экскурсионного заведения или туристической фирмы. 

Основой работы стали емпирические исследования по изучению 

ОИН железнодорожной станции Кривой Рог Главный. Это главная станция 

Криворожского региона, поэтому представляет собой типичный и 

наиболее удачный по подбору объектов территорию. 

В основу исследования положена методика планирования и 

организации экскурсий, изложенная в работах Емельянова Б.В., Савиной 

Н.В., Дьяковой Р.А., Александрова Ю.М., Бурмистрова М.Д., Дмитриева 

Е.Г., Хуусконен Н.М., Глушанок Т.М., Караневского П.И. и др. 

Известно, что экскурсию рассматривают как методически 

продуманную демонстрацию интересных объектов истории, культуры, 

науки, техники, природы, в основе которой лежит их рассмотрение перед 

глазами экскурсантов и сопровождается рассказом экскурсовода. 

Экскурсия состоит из двух последовательно выполняемых процессов – 

подготовки и ее проведения. Процесс подготовки включает у себя подбор 

объектов рассмотрения, сбор материалов о нем, личное ознакомление и 

исследование объекта.  

Планирование экскурсии предусматривает реализацию 

последовательного алгоритма действий: определение цели экскурсии 

согласно мотиваций путешествующих людей, выбор темы, отбор и анализ 



литературы, составления библиографии, изучения других источников 

(архивных, научно-исследовательских, устных и тому подобное), отбор и 

ознакомление с экскурсионными объектами, обоснование кадастра 

объектов экскурсии, разработка маршрута экскурсии, ознакомления с 

маршрутом на местности и его хронометризация (определение времени, 

которое будет тратиться на трансферы тургрупы и ознакомления туристов 

с объектами показа), написание текста экскурсии, комплектования 

“портфеля экскурсовода”, определения методов и приемов проведения 

экскурсии, составления технологической карты экскурсии, внешнее 

рецензирование содержания экскурсии, утверждения экскурсии. 

Последним этапом разработок является составление 

технологической карты экскурсии. В содержании технологической карты 

содержится обоснованный маршрут экскурсии, перечень объектов показа, 

длительность экскурсии в целом и отдельных ее этапов, названия подтем и 

перечень основных вопросов экскурсии, указания к проведению экскурсии 

– организационные и методические. На примере ОИН железнодорожной 

станции Кривой Рог Главный нами разработана, в соответствии с 

методическими требованиями, технологическая карта экскурсии. 

Технологическая карта экскурсии 

«Памятники индустриального наследия железнодорожной станции 

Кривой Рог Главный» 

Разработанная нами экскурсия рассчитана на массовую аудиторию. 

Продолжительность оценена в 3,5-4 часа. Возможны сокращения. 

Цель экскурсии: историко-культурная, познавательная, научная. 

Задачи экскурсии: благодаря раньше отобранным экскурсионным 

объектам ознакомить туристов с историческими памятниками 

индустриального наследия железнодорожной станции Кривой Рог 

Главный, рассмотреть их современное состояние и использование.  

Маршрут пешеходной экскурсии по станции Кривой Рог Главный: 

парк – ул. Серафимовича – ул. Башкирская – ул. Привокзальная – ул. 

Ленинского Комсомола – перрон вокзала – пешеходный мост – ул. 

Транспортная – железнодорожные пути – ул. Ленинского Комсомола – 

привокзальная площадь. Маршрут линейно-кольцевой, замкнутый (рис. 1). 

Общие организационные требования: экскурсовод строго 

придерживается маршрута экскурсии, не нарушает правила дорожного 

движения, смотрит за безопасностью туристов. На подъездах используется 

автобусный транспорт. Сама экскурсия пешеходная, не требует больших 

физических и моральных сил. 

Вступление. Организационная часть: представление экскурсовода, 

рассказ о правилах поведения и безопасности. Название темы экскурсии, 

краткий перечень объектов, которые будут увидены туристами. Уведомить 

о длительности маршрута.  

 



Рис. 1. Схема маршрута 

экскурсии. ОИН: 1 – водонапорная 

башня, 2 – здание техконторы, 3 – 

жилой дом, 4 – административное 

здание, 5 – строения на территории 

локомотивного депо, 6 – магазин 

(бывшие сапожная мастерская, 

билетные кассы), 7 – здание вокзала 

Долгинцево, 8 – здания МВД и  

прачечной, 9 – привокзальная 

площадь, место снесенной церковно-

приходской школы и церкви Св. А. 

Невского, 10 – здание современной 

библиотеки, 11 – служебные 

помещения. 

 

Общая информационная часть: 

рассказ о расположении посещаемых 

объектов станции Кривой Рог 

Главный, их границы, размеры, 

историю, продуктивность работы, 

состояние.  

Основная часть экскурсии. 

Работа в местах остановок по осмотру экскурсионных объектов согласно с 

планом маршрута (табл. 1).  

Итоги экскурсии. Подводятся итоги экскурсии, краткое обобщение 

увиденного. Приглашения на другие маршруты.  

Расширение знаний об объектах индустриального наследия 

обеспечивает разнообразие структуры техногенного туризма. 

Тематические экскурсии основаны на богатстве, разнообразии и 

территориальном размещении отдельных образцов и комплексов 

индустриального наследия. Одним из таких примеров и есть данная 

экскурсия, которую можно рекомендовать туроператорам местных 

туристических фирм а агентств, а для местного бюджета – это всегда 

дополнительная статья доходов.  
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Таблица. 1. План и содержание маршрута за темой экскурсии 

№ 

п/п 

Маршрут  Место 

остановки 

Объект просмотра Время 

просм

отра 

Основное содержание 

информации 

Организацио

нные 

указания 

Методические указания 

1 Начало маршрута – 

Парк 

(20 м.) 

Жилые здания 

парка 

1. Характер 

строения жилых 

зданий 

2. Старые 

фотографии и 

документы на 

здания 

15 

минут 

Жилым зданиям, 

находящимся на 

территории парка, более 

110 лет. Они строились 

как жилые дома для 

сотрудников (начальства) 

железной дороги 

Подтема 

раскрывается 

сразу после 

общей 

информацион

ной части 

1. Использование старых 

фотографий при осмотре 

здания. 

2. Обратить внимание на 

кирпичную кладку 

зданий 

2 Парк – ул. 

Серафимовича (100 

м.) 

Библиотека 1. Само здание 

библиотеки. 

2. Старинные книги, 

сохранившиеся в 

ней 

30 

минут 

Здание библиотеки было 

построено в 1900 году. 

Раньше это здание было 

трапезной от церковно-

приходской школы. 

Позже было спортивным 

залом 

Подтема 

раскрывается 

при входе к 

зданию 

библиотеки 

1.Расказ о бывшем 

предназначении здания 

сопровождается показом 

фотографий. 

2.Расказ о размерах 

здания сопровождается 

показом технического 

паспорта 

3 ул. Серафимовича – 

ул. Башкирская (70 

м.) 

Здание МВД 1. Кирпичная кладка 

здания. 

2. Два здания 

«близнеца» 

 

 

15 

минут 

Здание МВД бывшее 

здание Жандр армерии. 

Было построено два 

одинаковых («близнеца») 

здания 

Подтема 

раскрывается 

при 

передвижении 

к зданию 

1. Обратить внимание на 

кирпич, из которого 

построено здание. 

2. Рассказ о бывшем 

предназначении здания с 

уст старых работников 

4 ул. Башкирская – 

ул. Привокзальная 

(20 м.) 

Здание 

вокзала 

1. Архитектура 

здания. 

2. Старые 

фотографии 

вокзала. 

 

30 

минут 

Здание вокзала является 

архитектурным 

памятником. Оно 

построено в 1890 году. В 

последние года 

происходила 

реконструкция вокзала 

Подтема 

раскрывается 

при 

пешеходном 

подходе к 

зданию. 

1. Рассказ о постройке 

здания, его 

предназначении. 

2. Обратить внимание на 

блямбу, вставленную в 

здание с надписью года 

постройки (1890) 

5 ул. Привокзальная 

– ул. Ленинского 

Комсомола 

Здание 

магазина 

1. Кирпичная кладка 

здания. 

2. Старые 

15 

минут 

Здание магазина было 

построено в 1900 г. Как и 

второе – напротив 

Подтема 

раскрывается 

перед самим 

1. Рассказ о кирпичной 

кладке этого здания  и 

здания напротив 



 

(20 м.) документы на 

здание 

зданием 

6 ул. Ленинского 

Комсомола – 

перрон вокзала – 

ул. Транспортная 

(120 м.) 

Водонапорная 

башня  

1. Сама башня. 

2. Чертежи башни 

10 

минут 

Башня была построена в 

1945 г. Ее высота 24,45 м 

Подтема 

раскрывается 

во время 

пешеходного 

перехода по 

мосту 

1. Обратить внимание, 

что это единственное 

старинное 

гидротехническое 

сооружение в этом 

районе 

7 ул. Транспортная 

(50 м.) 

Три старых 

здания 

(жилое, 

администрати

вное и здание 

тех. конторы) 

1. Сами здания. 

2. Тех. Паспорта на 

здания. 

3. Старые 

фотографии зданий 

25 

минут 

Здания были построены 

в1890 г. В данное время в 

одном из этих зданий 

находится начальство 

станции Кривой Рог 

Главный 

Подтема 

раскрывается 

по пути 

передвижения 

к зданиям 

1. Рассказ об основных 

функциях зданий. 

2. Рассказ 

сопровождается показом 

старых документов 

8 ул. Транспортная – 

железнодорожные 

пути – ул. 

Ленинского 

Комсомола 

(60 м.) 

Локомотивное 

депо 

1. Старые 

помещения и 

здания. 

2. Старые 

фотографии этих 

зданий. 

3. Музей на 

территории депо 

1 час Большинство зданий 

было построено еще 

в1884 г. В данное время 

все эти здания 

эксплуатируются, хотя 

многие должны 

подлежать ремонту и 

реконструкции.  

Подтема 

раскрывается 

по дороге к 

каждому 

зданию и 

непосредствен

но при их 

осмотре 

1. Рассказ о нынешнем 

предназначении зданий. 

2. Показ подлинной  

архивной справки, в 

которой говорится об 

открытии движения по 

железной дороге через 

Кривой Рог 

9 ул. Ленинского 

Комсомола – ул. 

Серафимовича – ул. 

Ленинского 

Комсомола 

Прачечная и 

другие старые 

здания 

1.Кирпичная кладка 

зданий. 

2.Старые 

фотографии  зданий 

15 

минут 

Прачечная была 

построена в 1935 г. (в том 

же что и здание МВД). На 

сегодняшний день она 

функционирует 

Под-тема 

раскрывается 

по пути 

передвижения 

по улице 

1. Использование старых 

фотографий при осмотре 

здания 

10 ул. Ленинского 

Комсомола  

(80 м.) 

Привокзальна

я площадь 

1. Место бывшего 

расположения 

церковно-

приходской школы. 

2. Показ 

фотографий 

закладки школы 

20 

минут 

Раньше на привокзальной 

площади стояла 

церковно-приходская 

школа. Здание 

библиотеки бывшая 

трапезная школы. Школа 

была снесена в 1959 г. 

Под-тема 

раскрывается 

по пути 

передвижения 

к площади 

1. Рассказ о  церковно-

приходской школе. 

2. Рассказ 

сопровождается показом 

фотографий 
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НА ТЕРЕНАХ 

КРИВОРІЖЖЯ ІНДУСТРІАЛЬНО-ТУРИСТИЧНОГО ПАРКУ 

 

В сучасних умовах у світі спостерігається феномен розвитку 

туризму. Туристичний рух охоплює все більше і більше населення Землі, 

включає нові країни та нові, непізнані до цього, туристичні об’єкти. 

Недаремно зазначають, що туристичними лідерами будуть ті країни, які 

створять якомога ширший і якомога різноманітніший туристичний 

продукт, що буде задовольняти попит різних категорій туристів. Саме тому 

в даний час розвиток туристичної пропозиції йде шляхом удосконалення 

як існуючого традиційного продукту, так і формування нового, що 

виходить за рамки традиційного уявлення. 

Україні, в час коли більшість країн вже зайняло традиційно 

прибуткові ніші на світовому туристичному ринку, необхідно з огляду на 

наявну ресурсну базу створити оригінальний туристичний продукт. 

В цьому руслі зростає необхідність та доцільність виведення на 

туристичний ринок пам’яток індустріальної культури, що є складовою 

національної культурної спадщини України. Вони являють собою 

свідчення поступального розвитку продуктивних сил. Вивчаючи їх, можна 

прослідкувати етапи поступового вдосконалення техніки, засобів 

виробництва. Як зазначав Костантинов В.О. «…збережені пам’ятки науки і 

техніки - це об’єкти своєрідного, розгорнутого в часі, неповторного 

експерименту взаємодії людини та природи. Вони розкривають перед нами 

картину розвитку науки та техніки в їх матеріальному втіленні, вказують 

на результати творчої діяльності як відомих вчених та інженерів, так і 

невідомих майстрів» [4]. 

До того ж спрямування туристичних потоків до даних об’єктів 

матиме двобічний ефект: з одного боку, ринок туристичних послуг 

потребує нових унікальних об’єктів, в якості яких саме можуть бути 

використані пам’ятки індустріальної спадщини, з іншого боку, для того, 

щоб привернути увагу громадськості та пропагувати індустріально-

культурну спадщину необхідно їх засвітити в туристично-екскурсійних 

проектах.  

Чи не найбільші перспективи по залученню туристів має Кривий Ріг, 

де розміщена ціла низка видатних пам’яток технічної діяльності, які 

ілюструють технічний поступ людства, розкривають взаємодію технічних 

та ідеологічних сторін людської культури. Недаремно Г.І. Денисик 

відзначає, що Кривбас є унікальним регіоном України, з точки зору набору 

і територіальної структури промислових антропогенних ландшафтів [1].  

Казакова Т.А. зазначає, що на порівняно невеликій території 

Криворіжжя (4,1 тис. км² сформувалися найрізноманітніші групи 

антропогенних ландшафтів різного віку. Регіон є своєрідним техногенно-



ландшафтним унікумом, тут просторово поєднані майже всі відомі 

різновиди промислових та інших змінених людиною ландшафтів. Частина 

з них пройшла тривалу історію розвитку, вже не експлуатується і може 

бути класифікована як об’єкти індустріальної спадщини [3].  

Згідно із предметною класифікацією об’єктів індустріальної 

спадщини, розробленою криворізькими краєзнавцями В.Л. Казаковим та 

В.В. Тітовим кадастр екскурсійних об’єктів включає перелік таких 

історичних не рухомостей, як гірничо-видобувних (понад 100 шахт, 

близько 90 кар’єрів, понад 100 відвалів, 12 провальних місцевостей, 

залишки 2-х рудо-підйомників, 2 відвідні канали рік), металургійних 

(споруди Гданцівського чавуноливарного заводу, 3 доменні печі 

довоєнного часу металургійного комбінату «Криворіжсталь», старі коксові 

батареї коксохімічного виробництва Криворізького коксохімічного 

заводу), дорожніх (кілька фрагментів Катерининської залізниці і 

рудничних залізниць, рештки 2-х залізничних мостів, бруківки вулиць 

старих робітничих селищ, стічні арки в місцях перетинання залізницями 

балок), будівельних (рештки 2-х дореволюційних цегельних заводів, греблі 

старих ставків та ін.), селитебних (робітничі селища, садиби промисловців, 

контори рудників) [2]. 

Ідентифікація індустріальної спадщини має завершуватись вибором 

організаційної форми її збереження та оптимального використання. На 

нашу думку, ефективним при цьому виявляється територіальний підхід - 

комплексне використання певної ділянки території, а не окремих 

«точкових» споруд. Виходячи з цього, ми вирішили запропонувати 

футуристичний проект індустріально-туристичного парку, що для 

Криворіжжя та й в цілому для України є новим туристичним продуктом. 

Індустріально-туристичний парк – культурно-освітня, науково-

дослідна, рекреаційна установа як правило локального значення, що 

створюється з метою збереження та відтворення антропогенних 

комплексів та індустріальних об’єктів, що мають наукову, історичну, 

пізнавальну та естетичну цінність. 

Важливими умовами організації індустріально-туристичного парку є 

багатство, різноманітність та територіальна концентрація окремих зразків і 

комплексів індустріальної спадщини, що криють в собі гносеологічну 

цінність. Якщо звернутися до світового досвіду, то своєрідний аналог 

такого парку є в Нижньому Тагілі, що є містом-побратимом Кривого Рогу. 

Так, в концепції розвитку Нижньотагільського музею-заповідника 

гірничозаводської справи передбачається його трансформація в 

індустріально-ландшафтний музейний парк, де будуть не лише збережені 

всі об’єкти індустріальної культури, але й відтворені природні ландшафти 

[5]. 

Досвід створення тематичних парків в світі свідчить, що вони, як 

правило, організовуються на вільній території в межах двогодинної 

досяжності від великих населених пунктів. З огляду на унікальну 



Рис. 1. Геопросторова організація  

індустріально-туристичного парку 

-    межі парку 

- кар’єри  

шахти, що функціонували  

- 1907 - 1966 рр. 

- 1925 - кін. 30-х рр. 

- після 1939 р.  

конфігурацію території Кривого Рогу цілком доцільно організувати парк у 

зоні міста. 

Проаналізувавши наявний кадастр індустріальних об’єктів, 

простеживши їх територіальні комбінації, ми вирішили, що 

найоптимальніші умови для створення парку «Індустріальне Криворіжжя» 

має північна частина міста, яка є відносно віддаленою від основного його 

центру.  

На першому етапі створення даного парку необхідно визначитися з 

його межами, а потім в ході теоретичних та польових досліджень зібрати 

відомості про місцезнаходження, розміри, характер використання, 

власників техногенних територій та об’єкти, що на них знаходяться. Як 

зазначалося, парк буде  знаходитись в північній частині міста, а саме 

охоплюватиме південно-західну 

частину Тернівського району 

(райони Краматорівка, ім. Рози 

Люксембург) площею приблизно 4 

кв.км.  

Дана територія приваблива як з 

точки зору багатого історичного 

минулого (тут наявні гірничо-

видобувні, транспортні, будівельні, 

селитебні пам’ятки, що 

відображають різні етапи розвитку 

промислового виробництва), так і в 

плані цікавого антропогенного 

ландшафту - тут представлене 

розмаїття індустріальних 

ландшафтів (рис.1.). Ось чому на цій 

території доцільне створення 

тематичного парку техногенної 

спрямованості. 

На другому етапі дається 

комплексна оцінка атрактивності 

індустріальних об’єктів, 

визначається їх пізнавальна цінність 

з метою встановлення загального 

туристичного потенціалу території 

даного парку. 

На третьому етапі 

розробляється проект даного парку та відбувається пошук потенційних 

інвесторів. 

На четвертому етапі відбувається облаштування території даного 

парку, що є так званою «територією індустріальної культури». Тематична 

частина стилізується в дусі індустріальної епохи. Обов’язковими 

елементами тематичних парків, окрім експозиції тематичної частини, 

 



виступають ландшафтні території, атракціони, вистави. Все, що 

знаходиться на території парку, повинне відповідати загальній ідеї, що 

підпорядкована тематичному спрямуванню, тому широкий вибір розваг, 

які пропонуються відвідувачам, повинні бути об’єднані загальною темою 

чи воокремлені за характерною ознакою. 

Модель індустріально-туристичного парку являє собою синтез ряду 

конкретних проектних рішень і спрямована на створення на його базі 

багатопрофільного туристичного центру регіонального значення, де 

ймовірний розвиток пізнавального, екстремального, спортивного, 

профорієнтаційного та інших видів туризму. 

В зоні тяжіння цього центру необхідно створити інфраструктуру, яка 

була б орієнтована на задоволення потреб туристів та відповідала 

міжнародним стандартам. Якщо ж оцінити наявний стан інфраструктури, 

те територія парку розміщена неподалік від основного транспортного 

коридору, який сполучає північну частину з центром міста, поряд 

знаходиться залізнична станція Роковата, яка може виступати основним 

пунктом призначення для немісцевих туристів. Неподалік знаходяться 

готелі «Колос» та «Північний», які, щоправда, не є «зірковими», більш-

менш розвинута мережа закладів харчування. Однак, всі ці сегменти 

туристичної індустрії не відповідають міжнародним вимогам, та не 

розраховані на прийняття великої кількості відвідувачів. 

Стосовно використання території самого парку тут повинні бути 

різні підходи - ті об’єкти та ландшафти, що мають історичну, 

археологічну, естетичну цінність повинні виконувати роль основних 

експозиційних матеріалів, ті ж об’єкти, які на мають такого аксиологічного 

значення повинні бути перетворені шляхом відтворення на їх основі 

природних ландшафтів. Прикладами є затоплення кар’єрів та створення на 

їх території ставків, насадження лісів на схилах відвалів, що в сукупності 

може бути трансформовано в своєрідну зону відпочинку. 

 На п’ятому етапі необхідно широко розрекламувати створений парк 

та залучити до нього якомога більше відвідувачів. Проте робота по 

удосконаленню території парку, насичення її цікавими об’єктами, 

розширення інфраструктурної мережі не повинна закінчуватись ніколи. 

До того ж, оскільки із викладеного вище видно, що у місті дуже 

багато об’єктів для показу, а також зважаючи на значні простори міста тут 

ймовірне створення декількох парків, що в сукупності можуть бути 

об’єднані в індустріально-туристичний комплекс. 

Проведений аналіз свідчить про необхідність трансформаційних 

зрушень в системі державного регулювання, структурі управління та 

організації сфери туризму з метою розширення обсягу споживання 

туристичних послуг. Саме тому одним із перспективних напрямків 

розвитку туризму є створення індустріально-туристичного парку, що в 

свою чергу забезпечить збереження та охорону унікальних природно-

антропогенних комплексів. Водночас, діяльність у даному напрямку 

дозволить розкрити перед українськими та іноземними туристами 



економічний потенціал нашої держави, що гідна посісти належне їй місце 

у світовому співтоваристві. 
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНТРОПОГЕННИХ 

ЛАНДШАФТІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОЇ СТАРШОЇ ШКОЛИ 

 

Одним з пріоритетних напрямків розвитку освіти України є 

підвищення освіти якості школярів, оновлення форм, методів організації 

навчально-виховного процесу, використання інноваційних та 

інформаційних технологій з урахуванням інтеграційних процесів 

європейського освітнього простору. Профільне навчання надасть 

можливість учням старшої школи розкривати ті сторони географії, які їм 

найбільш цікаві, корисні і зрозумілі, які оцінюються ними як необхідні в 

подальшому професійному житті.  

В 11 класах екологічного, природничого профілю рекомендований 

для вивчення курс “Геоекологія”, що покликаний наблизити учнів до 

розв’язання проблем взаємодії людини і природи, формувати екологічний 

стиль мислення старшокласників. Програма курсу складається зі вступу та 

чотирьох розділів, розрахована на 68 годин і передбачає розгляд 

теоретичних питань, проведення практикумів та практичних робіт, 



виконання старшокласниками творчих завдань (написання есе). Суттєвим 

доповненням вивчення курсу, на нашу думку, повинні стати екскурсії до 

антропогенних ландшафтів своєї місцевості, які дадуть можливість через 

реалізацію краєзнавчого принципу навчання географії, продовжувати 

формувати у учнів пізнавальний інтерес до географії, розвивати критичне 

мислення, сприяти оволодінню учнями методами географічних 

досліджень.  

Проведення екскурсій може здійснюватись до антропогенних 

ландшафтів чотирьох типів: 

 антропогенні селитебні ландшафти; 

 промислові (індустріальні) антропогенні ландшафти; 

 антропогенні пустищні ландшафти; 

 рекреаційні культурні антропогенні ландшафти. 

Вивчення кожного з зазначених типів антропогенних ландшафтів має 

свою дидактичну мету та місце в навчальній програмі курсу “Геоекологія”. 

Вже при вивченні Вступу, на перших уроках можлива екскурсія 

учнів до селитебних антропогенних ландшафтів. В умовах міста це можуть 

бути історичний центр, так звані “спальні” райони, райони нової котеджної 

забудови. Кожна з названих селитеб демонструє свій підхід до 

“вписування” житла людини в природний ландшафт, кожна дає 

можливість розглядати людину в її цілісному природничому, культурному, 

соціальному і техногенному оточенні. Дана екскурсія повинна в першу 

чергу мати мотиваційних характер, що налаштує учнів на вивчення всього 

курсу через призму геоекосоціальної цілісності. 

Друга екскурсія повинна відбутися при вивченні розділу ІІ 

“Природокористування”. При вивченні теми 1 “Природокористування, 

його види, історичні особливості природокористування” необхідно 

проведення екскурсії до виробничої зони населеного пункту. Це можуть 

бути кар’єр з добування корисних копалин, сільськогосподарські угіддя, 

водогосподарчий об’єкт і т.п. Головною метою даної екскурсії є 

дослідження учнями ступеню зміни людиною природного ландшафту в 

процесі природокористування, визначення його типу (раціональне, 

нераціональне). Ця робота повинна мати дослідницький характер, сприяти 

формуванню у учнів спеціальних умінь (дослідження змін що відбулися в 

ґрунті, фіто- та зооценозі, мікрокліматі, підземних та поверхневих водах, 

мікрорельєфі і т.п.). 

Тема 3 “Екологічна ситуація в Україні” розділу “Екологічна 

ситуація” дає можливість продемонструвати пустищні ландшафти – 

смітники, хвостосховища, непрацюючі кар’єри і т. п. Вивчення таких 

антропогенних ландшафтів спрямовує діяльність учнів не лише на їх 

характеристику (а таке уміння також буде необхідним учням екологічного 

профілю), а і здійснювати моделювання розвитку даних ландшафтів за 

умови розвитку без планового втручання людини з їх зміни, 

“окультурення”, перетворення. Дослідження старшокласниками 



пустищних ландшафтів дадуть можливість здійснювати перші спроби 

комплексного прогнозування екологічної ситуації в населеному пункті. 

Завершення курсу можливе проведенням екскурсії до культурного 

рекреаційного ландшафту: парку, ботанічного саду, зон відпочинку на 

штучних водоймищах і т. п. Дослідження даних ландшафтів має 

узагальнюючий характер, в контексті ідеї співіснування, співтворчості 

людини і природи. 

Проведення зазначених екскурсій можливе в позаурочний час, в 

межах роботи географічного гуртка, під час проведення обов’язкової 

літньої навчально-виробничої практики. Систематичність таких 

досліджень, визначеність місць проведення екскурсій, сприятимуть 

вивченню динаміки екологічних проблем певних територій. 

Особливостями проведення кожної з запропонованих форм роботи є 

діяльнісний підхід, активна навчальна позиція учнів, практично-

дослідницька діяльність, формування спеціальних умінь та навичок. Таким 

чином використання екскурсій до антропогенних ландшафтів в межах 

вивчення курсу “Геоекологія” в профільних класах старшої школи 

сприятимуть реалізації особистісно-орієнтованого та компетентнісного 

підходів, розвитку особистості учня. 
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ОБ’ЄКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ В СТРУКТУРІ 

СУЧАСНИХ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ 

 

Наявність проблеми. Національна (природна, історична, культурна, 

індустріальна та ін.) спадщина України на стільки масштабна, багатоаспектна 

й складна, що географи по-справжньому усвідомлювати й по-справжньому 

вивчати її почали лише наприкінці XX – початку XXI сторіч. І чим далі, тим 

більше стає зрозумілим, що вирішувати цю проблему науковцям прийдеться 

не одне десятиріччя. Це підтверджують перші публікації та конференції, 

присвячені переважно індустріальній спадщині [7, 8, 9, 10, 11, 15, 16]. 

Вивчення та збереження національної спадщини тісно пов’язане з усіма 

сферами сучасного життя й, особливо, вибудовою заповідної й екологічної 

мереж, а також є невід’ємною складовою формування національної 

свідомості громадян України. 

Попередні дослідження проблеми. Якщо врахувати значення вивчення й 

збереження національної спадщини України, то цій проблемі приділено мало 

уваги. Окремих публікацій щодо історичної та культурної спадщини загалом 

вистачає. Географи теж внесли свою частку, особливо стосовно створення 

заповідних об’єктів, серед яких є й такі, що відносяться до національної 

спадщини. Однак, якщо врахувати масштабність проблеми і час коли були 

опубліковані праці, то це був лише голос волаючого в пустелі, здебільшого 

ніким не почутий, або якщо почутий, то незрозумілий. Комплексного підходу 

до вирішення цієї проблеми не було, немає поки-що й зараз, хоча перші кроки 

уже зроблено. Серед опублікованих виокремлюються праці вінницьких 

географів [3, 5, 6], де вперше на вивчення національної спадщини було 

звернено увагу у зв’язку з формуванням єдиної природоохоронної мережі 

Поділля [3] та Правобережної України [4]. Пізніше, на початку XXI ст., 

комплексний підхід до вивчення окремих складових національної спадщини, 

особливо індустріальної, започаткував в Україні Ю.Г. Тютюнник [15, 16]. 

Видання його оригінальної праці «Объекты индустриальной культуры и 

ландшафт» [16], а також окремі публікації географів Кривого Рогу [10, 11, 12] 

є зразком того, як необхідно комплексно підходити до вивчення не лише 

індустріальної, але й національної спадщини України. 

Результати дослідження. Поняття «національна спадщина» надто 

широке і всеохоплююче. Це справедливо, бо в нього входить усе наше 

надбання: від території України, яка перейшла до нас від наших предків, до 



неповторного співу солов’я. Інша справа поняття «об’єкти національної 

спадщини» - це уже виокремлені частини території або окремі пам’ятники, що 

являють собою ту чи іншу цінність для держави, людей. Воно значно вужче і є 

складовою національної спадщини. Національна спадщина включає в себе як 

уже відому і частково описану спадщину – природну, історичну, культурну, 

індустріальну, так і ту, що ще не описана і чекає своїх науковців. Зрозуміло, 

що це не лише справа географів, але й найрізноманітніших фахівців, 

об’єднаних однією метою – дослідити й показати справжній стан та значення 

національної спадщини для України. При цьому не обов’язковим є те, що 

географи вивчають лише природну, а історики – історичну спадщину. 

Можливе й переплетіння, що підтверджують дослідження географами 

історичної, культурної та індустріальної спадщини. На перших етапах 

пізнання об’єктів національної спадщини, основним методом досліджень буде 

описовий. Захоплюючись новітніми методами досліджень, забуваємо за 

традиційні, котрі не втратили свого значення й зараз. В.В. Докучаєв за 

допомогою описового методу відкрив закон зональності природи. Упродовж 

тисячоріч людина настільки змінила природу, що на початку XXI ст. її 

потрібно вивчати й описувати заново, але це тема окремих роздумів. 

Маючи повний опис об’єктів національної спадщини, лише тоді 

можна буде реально їх класифікувати. Це наступний етап дослідження 

об’єктів національної спадщини України. Проте, як показує досвід, опис і 

класифікація проходять одночасно. Уже зараз є спроби класифікації 

об’єктів національної спадщини. У процесі розробки єдиної системи 

заповідних об’єктів Поділля, а потім і України, нами за Ф.М. Мільковим 

[13] було запропоновано виділити об’єкти національної спадщини у трьох 

групах ландшафтів: природних, природно-антропогенних й 

антропогенних. В антропогенних виокремлені власне антропогенні, 

ландшафтно-інженерні й ландшафтно-техногенні об’єкти. Опис, а за 

наявності умов, більш детальні дослідження об’єктів національної 

спадщини краще починати на локальному та регіональному рівнях. Це 

прекрасно підтверджують публікації вінницьких [5, 6] та криворізьких 

географів [10, 11, 12]. Як приклад, дещо детальніше розглянемо групу 

об’єктів національної спадщини, що належить до ландшафтно-інженерних 

та ландшафтно-техногенних систем приміської зони Вінниці. 

Ландшафтно-інженерні системи. До них віднесено ландшафтні 

комплекси, де гармонійно, здебільшого у минулому, поєднались унікальні 

властивості природи, історичні події, оригінальні господарські або 

архітектурні споруди. Створені упродовж сторіч, ландшафтно-інженерні 

системи не можуть функціонувати самостійно, без постійної підтримки з 

боку людини і техніки, тому, нарівні з географами (ландшафтознавцями) та 

істориками, тут плідно повинні працювати інженери й техніки, архітектори й 

економісти. 

До ландшафтно-інженерних заповідних систем приміської зони 

Вінниці віднесено історико-географічні центри містечок зі старовинною 

архітектурою, діючі культові споруди (церкви, костьоли, монастирі) з 



оригінально оформленими земельними ділянками навколо них, 

відреставровані й діючі садово-паркові ансамблі з палацами та садибами, 

діючі млини, заводи, фабрики та гідроелектростанції на малих річках, що 

функціонують як музейні комплекси тощо. 

Історико-географічні центри містечок. У приміській зоні Вінниці їх 

небагато. До таких віднесено центри або окремі частини таких містечок як 

Браїлів, Сутиски, Тиврів, Вороновиця та Літин. Їх детальна характеристика 

наведена в численних краєзнавчих та історико-географічних нарисах і 

статтях. Тут лише відзначимо, що історико-географічні центри названих 

містечок приміської зони Вінниці формувались на вигідних у військовому 

(здебільшого приурочені до оригінальних природних об’єктів – меандрів 

річок, мисів, крутих або горбистих схилів долин річок і балок тощо) і 

економічному (торгові шляхи, господарська зручність) відношенні місцях і 

будувались упродовж кількох століть. Їх старовинна архітектура, вузькі 

вимощені каменем вулички, навіть своєрідний «містечковий дух» мають 

неабияке значення у формуванні «образу» сучасних містечок. Оберігати 

тут потрібно не лише оригінальні архітектурні споруди, а й природу 

(наземну й підземну) ділянок, на яких вони розташовані. Це спільне 

завдання істориків, архітекторів, ландшафтознавців та органів влади. 

Діючі релігійні (культові) споруди із земельними ділянками навколо 

них. Оригінальність, а відповідно й необхідність їх охорони полягає в 

тому, що для будівництва культових споруд (церков, костьолів, монастирів 

у селах або їх околицях) завжди вибирались найкрасивіші ділянки 

(урочища). Навколо оригінальних культових архітектурних споруд 

відповідно оформлялись і прилеглі ділянки: висаджували липи, каштани, 

фруктові дерева, квіти. Як результат, у центрі села, рідше на його окраїні, 

формується й активно функціонує ландшафтно-інженерна система – 

здебільшого окраса цього села або містечка. Такі культові урочища 

(системи) функціонують зараз майже в кожному селі (іноді, особливо у 

містечках та великих селах, їх по 2-3) приміської зони Вінниці. Від інших 

ландшафтно-інженерних систем культові відрізняє спосіб охорони: тут 

діють «неписані» людські закони. Немає потреби охороняти їх 

спеціальними законами (хоча такі й існують). Об’єкти релігійного 

(духовного) призначення – зразок відношення людини до природи, 

культових споруд своєї місцевості, краю. Уже зараз зразками культових 

охоронних об’єктів приміської зони Вінниці є церкви з прилеглими 

ділянками у містечках Калинівка, Браїлів, Літин, селах Стара Прилука, 

Козинці, Лука Мелешківська, Демидівка, Павлівка та інших, монастир в 

селі Лемешівка тощо. 

Функціонуючі млини на річках. У лісопольовій частині приміської 

зони Вінниці наприкінці XIX – початку XX ст. й, частково, 50 – 60-х роках 

XX ст. вони були майже у кожному селі. Будували безпосередньо на річках 

або відвідних каналах. Біля млина – невелика водойма з греблею або 

гаткою, обсаджена вербами, тополями, калиною. Такі оригінальні 

ландшафтно-інженерні системи не лише регулювали воду і підтримували 



своєрідний режим, а й були окрасою села. Зараз діючих млинів на річках 

приміської зони Вінниці залишилось три. Їх, разом з прилеглими 

ділянками й водоймами, необхідно взяти під охорону й створити діючі 

музеї хліба, музеї історії водогосподарських споруд на малих річках тощо. 

Крім млинів, на річках приміської зони Вінниці цікавими об’єктами 

для заповідання у майбутньому є діючі малі гідроелектростанції (дивом 

збереглася і функціонує Сабарівська ГЕС на р. Південний Буг), можливе 

відновлення папірень, що використовували енергію води. Сюди віднесено 

й оригінальні кам’яні споруди – гатки, дамби, стінки, що регулюють воду в 

річках, оберігають зразки «епохи меліорації» тощо. 

Ландшафтно-техногенні системи (об’єкти). До них відносяться 

нефункціонуючі й покинуті ландшафтно-інженерні системи. Тут створені 

людиною техногенні елементи не підтримуються, і вони взаємодіють з 

природою пасивно. Частина з них – резерв ландшафтно-інженерних 

заповідних систем і в майбутньому можуть бути використані. 

До ландшафтно-техногенних заповідних систем віднесено 

нереставровані поки-що культові (церкви й монастирі), оборонні (фортеці, 

замки) й архітектурні (палаци, садиби) споруди з прилеглими до них 

ділянками (парками, водоймами, пустирями), зруйновані або занедбані малі 

гідроелектростанції та млини на річках, які ще можна реставрувати. Сюди 

віднесено й склоробні гути, поташні буди (с. Поташня), залізоробні рудні 

(с. Стадниця), які можна було б відновити як оригінальні музеї за зразками 

Польщі та Чехії; окремі ділянки старих ґрунтових (села Гущинці, Пеньківка, 

Балки), брукованих (села Прибузьке, Лаврівка, Якушинці) та сучасних, але 

покинутих (м. Вороновиця, північна околиця) ділянок доріг тощо. 

До особливої групи ландшафтно-техногенних систем відносять 

пам’ятки індустріальної культури – «компоненти й елементи ландшафтів 

техногенного походження, які, крім основних актуальних або 

ретроспективних функцій (реальних або імітаційних), пов’язаних з 

промисловим виробництвом, мають і чітко виражене естетичне (історико- 

або художньо-архітектурне) функціональне навантаження» [5]. Ці 

промислові споруди – цукрові, склоробні, машинобудівні та інші заводи і 

фабрики – будувались наприкінці XIX – початку XX ст., а потім в 50 – 60-х 

роках ХХ ст. Мабуть, через історичну близькість та екологічних причин на 

них не звернено увагу. Пам’ятки індустріальної культури найчастіше 

трапляються в селитебно-промислових та селитебних ландшафтах, менше – в 

дорожніх та гірничо-промислових. Пройде ще кілька десятиріч і вони стануть 

такими ж реліктовими ландшафтами, як споруди середньовічних цехів або 

заводів у країнах Західної Європи. До пам’яток індустріальної культури у 

приміській зоні Вінниці віднесено Турбівський каоліновий, склоробний і 

цукровий заводи, які зараз не функціонують, але розташовані в одному 

районі містечка, покинуті цегельні заводи у селах та ін. Враховуючи 

наявність оригінальної групи пам’яток індустріальної культури кінця ХІХ – 

середини ХХ ст., у містечку Турбів запропоновано створити музей під 

відкритим небом; розроблено й відповідний проект (рис. 1.). 



Перспективною, на наш погляд, може бути класифікація об’єктів 

національної спадщини за належністю до класів антропогенних ландшафтів: 

промислові об’єкти національної спадщини, сільськогосподарські, 

белігеративні, водогосподарські тощо. У такому разі, індустріальна 

спадщина, або об’єкти індустріальної культури, є складовою промислової 

спадщини, яка охоплює надбання України від верхнього палеоліту (40-35 тис. 

р.т.) до ХХІ ст.  

 

Рис. 1. Музей індустріальної 

культури ХХ ст. Містечко Турбів, 

Вінницька область. Заводи: 1 – 

склоробний, 2 – виробництва цукру, 

3 – виробництва каоліну. Кар’єри з 

видобутку: 4 – каоліну, 5 – граніту, 6 

– відвали розкривних порід кар’єру 

каолінів, 7 – покинута залізниця, 8 – 

межі музею під відкритим небом. 

 

У промисловій спадщині 

об’єкти індустріальної культури 

найбільш яскраво виражені, а тому 

привернули до себе увагу не лише в 

Україні. Прекрасним зразком 

дослідження, зокрема й ще одного 

підходу до класифікації об’єктів 

індустріальної культури, є праця Ю.Г. 

Тютюнника [16]. Взявши її за основу, можна з успіхом вивчати й інші 

об’єкти національної спадщини України. 

Для нас не менш цікавою є сільськогосподарська спадщина, 

представлена часто унікальними об’єктами тисячорічної 

сільськогосподарської культури. 

Символом української культури, українського способу життя, 

безперечно, є землеробство. Весь уклад життєдіяльності українця (його 

праця, звичаї, відпочинок та ментальність) були детерміновані природними 

циклами та сільськогосподарським календарем. Саме звідси фахівці виводять 

типові риси національного характеру: тонке відчуття гармонії довкілля, 

працьовитість, терплячість, м’який гумор, ліричність, відчуття господаря та 

певний індивідуалізм (усвідомлення самоцінності власної особистості), 

розвинуте почуття справедливості, що спонукає до безперервних пошуків 

правди. 

Землеробство є надзвичайно складним утворенням. Воно давало 

змогу здобувати не лише хліб насущний, а й хліб духовний. В обрядах 

землеробського культу сформувалася переважна більшість базових та 

надбудовних структур соціуму. Етнографи та культурологи вважають, що 

саме землеробські народи зробили найвагоміший внесок у розвиток 



світової культури. Навіть тепер, коли селянська праця давно вже 

вважається найбільш некваліфікованою і простою, спеціалісти поступово 

переконуються, що вона сприяє формуванню людськості в людині й 

потребує ще вищої кваліфікації, ніж праця індустріального робітника. 

Активізація досліджень об’єктів національної спадщини в різних 

регіонах України порушує ще одну проблему – їх картографування. На 

початку хоча би розробки системи відповідних позначок, щоб уникнути 

непорозумінь в процесі сумісних досліджень географів, істориків, 

архітекторів, екологів тощо. При розробці проблеми й обґрунтуванні 

єдиної заповідної мережі Поділля, зроблена спроба створити систему 

умовних позначень відповідно належності об’єктів національної спадщини 

до власне антропогенних, ландшафтно-інженерних та ландшафтно-

техногенних систем (табл. 1). Безперечно, що цю систему будуть 

удосконалювати, але уже зараз її можна використовувати (рис. 2).  

 

Таблиця 1. Система умовних знаків “Антропогенні заповідні об’єкти 

Поділля” 

Власне антропогенні об’єкти 

група символ обґрунтування  

Літолого-

геоморфологічна 
 Символізує окремі терикони; 

 кар’єри, як оригінальні форми рельєфу; 

 відвали розкривних порід; 

 шахти (копальні), видовбані печери. 

Гідрологічна   Символізує не функціонуючі, але оригінальні 

водосховища, ставки;  

 окремі водні комплекси, що формуються у 

відпрацьованих кар’єрах граніту, каоліну, піску 

тощо; 

 покинуті канали й копанки; 

 унікальні джерела. 

Педологічна   Символізує ділянки з оригінальними ґрунтами. 

Зоофітолоічна   Символізує ділянки з рідкісними видами тварин; 

 оригінальні польові ділянки; 

 цінні луки, пасовища; 

 ділянки з рідкісними видами рослин, сади у 

межах сільськогосподарських ландшафтів. 

Ландшафтно-інженерні системи 

Стародавні 

відреставровані 

промислові комплекси 

 Символізує старовинні заводи, фабрики, вино-

курні, гуральні, які діють в музейному режимі. 

Показово-дослідні 

системи 
 Символізує давні польдерні системи; 

 тепличні системи; 

 зрошувальні системи. 

Ландшафтно-техногенні системи 



Архітектурні пам’ятки  Символізує стародавні музеї під відкритим небом. 

Культові споруди із 

земельними наділами 
 Символізує унікальні церкви, монастирі; 

 собори; 

 костьоли; 

 скельні храми; 

 мечеті; 

 синагоги; 

 молитовні будинки. 

Фортифікаційні споруди  Символізує унікальні оборонні башти, фортеці, 

мури тощо. 

Музеї-садиби  Символізує цікаві меморіальні комплекси, музеї 

із присадибними ділянками. 

Паркові комплекси  Символізує парки з докорінно зміненою або 

штучною літогенною основою. 

Белігеративні об’єкти  Символізує кургани; 

 стародавні городища. 

Тафальні об’єкти  Символізує стародавні кладовища; 

 окремі кургани (могили). 

 

Рис. 2. Антропогенні 

заповідні об’єкти в 

межах Національного 

природного парку 

“Подільські Товтри”. 

Власне антропогенні 

заповідні об’єкти: 1–

Заказник “Кармалюкова 

гора”; 2–Іванковецький 

кар’єр; 3-

Приворотинський кар’єр; 

4–відвали в с. Сихкамінь; 

5–Нігинський відвал; 6–

Гуменецький відвал; 7–

видовбана печера в 

с. Залуччя; 8–

Приворотинська 

видовбана печера; 9–

Бакотська печера; 10–

Субічанська шахта. 

Заказники: 11–Сатанівська Дача; 12–Товтра “Самовита”; 13–Циківський 

заказник; 14–Довжоцький ботанічний заказник. Ландшафтно-техногенні 

системи: 15–Сатанівський замок; 16–Свято-Троїцький монастир; 17–

Вірменський костел в с. Жванець; 18–Петропавлівська катедра; 19–Костел 

Діви Марії в с. Китайгород; 20–“Пуща Відлюдника”; 21–Скельний 
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монастир в с. Субіч; 22–Бакотський скельний монастир; 23–Сатанівська 

синагога; 24–Чорнокозинецький замок; 25–руїни Рихтівського замку; 26–

Кудринецький замок; 27–Жванецький замок; 28–Стара Фортеця; 29–руїни 

Гуменецького форпосту; 30–Сатанівська перлина; 31–Кам’янець-

Подільський ботанічний сад; 32–Сатанівський курган; 33–Гуменецьке 

городище; 34–Грушківське городище; 35–Бакотське городище. 

Висновки. Розпочаті дослідження об’єктів національної спадщини 

України висвітлили багато проблем. Мабуть лише їх перелік та часткове 

обґрунтування зайняли б не одну сторінку. Це закономірно. Головне, що є 

початок. Поки-що дослідження не чітко скоординовані, ведуться лише в 

окремих регіонах, часто завдяки емоціям, котрі нас переповнюють щодо 

відношення до об’єктів національної спадщини. Разом з тим, перспектива є 

і перспектива значна. Уже зроблено перші кроки для гуртування 

науковців, що активно досліджують об’єкти індустріальної культури; 

поступово, але неухильно, зростає кількість праць присвячених опису 

об’єктів національної спадщини, що призведе до створення їх повного 

кадастру, дасть можливість провести класифікацію, скласти 

ландшафтознавчі карти і на їх основі розробити індивідуальні проекти 

відновлення, збереження та раціонального використання усіх об’єктів 

національної спадщини України. Це надскладні завдання, але яким іншим 

шляхом можна зберегти Україну? 
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Гайдин А.М. 

Відділення гірничо-хімічної сировини Академії гірничих наук України (м. 

Львів) 

ГЕОЕСТЕТИКА 

«Смотри,-он говорит,- 

Не лучше ли церквей 

Вот эти вышки 

Чёрных нефть-фонтанов…». 

С.Есенин. Стансы 

 

«…jak kiedys człowiek ruszał 

 w poszukiwaniu zwierza, surowcow, 

 tak dzis kusi go oferta buir turystycznych,  

zaprashająncych do pieknych zakąntkow swiata» 

A.Bőhm 

 

Гірничі роботи. Шалений розвиток гірничої справи у другій 

половині двадцятого століття залишив нам у спадщину сотні тисяч 

гектарів порушених гірничими роботами земель. При відкритій розробці 

корисних копалин це кар’єрні виїмки і зовнішні відвали. При підземних 

роботах це мульди просідання поверхні над виробленим простором та 

відвали шахтних порід. При свердловинних способах видобутку, коли 

рельєф практично не змінюється, це знищений родючий шар та забруднені 



землі. Поряд з гірничими виробками розташовані збагачувальні фабрики із 

сховищами відходів (хвостів) збагачення, відстійниками оборотних вод, 

техногенними водоймами. Всі об’єкти з’єднані мережею комунікацій. І все 

це в комплексі являє собою техногенний ландшафт, споглядання якого 

викликає у людині біль за матінку землю.  

Згідно гірничого закону порушені землі необхідно привести у стан, 

безпечний для людей і майна та придатний для використання у 

суспільному господарстві. Для цього необхідно визначити напрямок 

майбутнього використання відновлених територій, розробити проект їх 

відновлення, визначити джерела фінансування. Відродження ландшафту 

здійснюється в результаті взаємодії природного самовідновлення і 

постмайнінгу. 

Ландшафт. Доцільно розрізняти наступні види ландшафтів: 

а)первинний – той, що існував до освоєння території, б)історичний – той, 

що був до початку гірничих робіт, в)техногенний – той, що сформувався в 

результаті експлуатації родовищ корисних копалин, г)відновлений – 

створений в результаті самовідновлення та рекультиваційних заходів. 

Напрямок і спосіб відновлення ландшафту відображає рівень 

культури суспільства, стадії розвитку цивілізації. В застарілих 

нормативних документах панувала ідея повернення до історичного 

ландшафту, який був до початку гірничих робіт. Зокрема ставилося 

завдання рекультивації земель для сільськогосподарського використання. 

Проте за десятки років, які минули з часів освоєння родовищ, соціально-

економічні умови докорінним чином змінилися. Як пише А. Бём, «як 

колись люди рухалися у пошуках живності, сировини, мінералів, так нині 

його спокушають пропозиції туристичних закладів, запрошуючи  до 

прекрасних куточків світу» [5]. 

В розвинутих країнах стимулюють виведення земель із 

сільськогосподарського використання. Доведено, що в кліматичних умовах 

Європи для збереження екологічної рівноваги площа освоєних земель, з 

сільськогосподарськими включно, не повинна перевищувати 30%. Для 

України, де розораність земель становить 70%, це особливо актуально. 

Повернення земель до того стану, який був до початку гірничих робіт, 

означає повторення  помилок у землекористуванні, які були характерні для 

двадцятого століття. В той же час повернутися до первинного, 

доісторичного  ландшафту, який існував ще до заселення місцевості, 

взагалі не можливо.  

Звідси випливає мета постмайнінгу: створення посттехногенного 

ландшафту, безпечного для населення і майна, який гармонічно 

вписується в оточуюче середовище, відповідає естетичним вимогам і 

задовольняє існуючі і майбутні інтереси населення регіону. При тому 

витрати коштів повинні бути мінімальними, а якість новоутвореного 

ландшафту найкраща.  
Безпечний ландшафт. З метою мінімізації витрат гірничі виробки 

проектують таким чином, щоб вони були безпечними тільки в період 



проведення видобутку корисних копалин. Тому виробки є 

неврівноваженими системами, які потребують постійних витрат енергії для 

підтримки безпечного стану. Після завершення експлуатації 

розпочинаються геодинамічні процеси, які призводять до досягнення нової 

рівноваги: затоплення виїмок, заповнення виробленого простору 

обваленими породами, зсуви і розмив бортів кар’єрів, просідання земної 

поверхні та ін. Розвиваються також геохімічні процеси: окислення 

мінералів, вилуговування розчинних компонентів, утворення ореолів 

забруднених вод. 

Повністю запобігти цим процесам не можливо. Тому слід розглядати  

їх у взаємодії з конкретними об’єктами: будівлями, комунікаціями, 

мешканцями. Боротися з процесами врівноваження необхідно тільки в 

тому разі, як що вони загрожують конкретним людям або майну. При тому 

необхідно порівнювати активні і пасивні способи усунення небезпеки. Так, 

наприклад, на борту Роздільського кар’єру ще в період експлуатації виник 

зсув, який загрожував декільком житловим будинкам.  За первинним 

проектом передбачали спинити зсув шляхом відсипки підпорної призми 

об’ємом 9 млн. м
3
. Проведення додаткових інженерно-геологічних 

досліджень дозволило встановити межу зсувонебезпечної зони, в яку 

попали 10 сільських будинків. Мешканцям будинків виплатили 

компенсацію і це обійшлося державі в 10 разів дешевше. 

Екобезпека населення згідно ст. 18 Конституції України є обов’язком 

держави. Формування техногенного ландшафту здійснювалося 

підприємствами, які знаходилися у державній власності. Роботи по 

усуненню небезпеки, фінансуються із державного бюджету.  

Корисний ландшафт. Держава, вкладаючи кошти у ревіталізацію 

ландшафтів, одержує віддачу шляхом продажу відновлених земель, 

вартість яких наближується до вартості землі в містах, а іноді їх 

перевищує. Крім того, держава одержує прибутки: прямі у вигляді 

податків, посередні в результаті покращення здоров’я населення та 

підвищення іміджу владних структур.  

Властивості 

ландшафту в значній мірі 

визначають інтегральну 

якість життя, яку не 

завжди можна вирахувати 

через економічні 

показники. Тому в 

літературі останній час 

замість терміну 

«рекультивація» 

використовують 

«ревіталізацію» що 

означає повернення 

порушених земель до 

Рис.1. Озеро на місці Яворівського кар’єру 

до «рекультивації» берегів 



життя у всьому його різноманітті.  

Кінцевим продуктом проекту відновлення ландшафту є схема 

планування території. Основними напрямками використання відновлених 

територій у суспільному 

господарстві є сільське і 

лісове господарство, 

рекреація, заповідання. 

Акваторії можуть бути 

використані для рекреації 

або риборозведення.  

Розрахунки 

показують, що у 

більшості випадків 

вкладення у 

сільськогосподарську 

рекультивацію земель з 

врахуванням дисконту 

взагалі ніколи не окупляться. Товарне лісництво потребує вирівнювання 

поверхні та забезпечення прохідності, що також потребує великих витрат, 

термін окупності яких становить десятки років.  

Найбільше ефективним є використання відновлених територій і 

акваторій для рекреації. Роботи з підготовки порушених земель до 

використання в рекреаційному бізнесі можуть розглядатися як інвестиції, 

ефективність яких визначається розміром капітальних вкладень, 

очікуваним прибутком і терміном окупності. Згідно земельному кодексу 

України відновлені землі передаються їх попереднім власникам, а саме 

сільським радам. У свою чергу сільські ради можуть передати землі (за 

виключенням прибережних захисних смуг) в оренду або продати. В такому 

разі основним показником вартості є ціна ринкова земель, яку визначають 

шляхом аукціонів.  

Як показує досвід, ціна землі залежить від наявності водойм, 

комунікацій, рельєфу, мікроклімату, урожайності. Однак чи не найбільшу 

роль грають естетичні властивості оточуючого середовища.  

Гарний ландшафт. Звідси виникає завдання створення ландшафту 

високої естетичної цінності. Це завдання рішається на межі гірничої 

справи з ландшафтною архітектурою. Нещодавно в Польщі відбулася 

конференція, де вчені гірняки разом з архітекторами поклали початок 

розробці нової галузі науки – геоестетики – науки про те, як 

перетворювати порушені землі у райські куточки [5]. 

Ландшафтним композиціям властиві: єдність і пропорціональність 

складових елементів і всього пейзажу в цілому; декоративність форми; 

будова, співрозмірність і колір дерев та їх груп, що входять у  композицію; 

світлотіньові ефекти; ритмічна побудова композиції; забезпечення 

рівноваги і обрамлення. Естетичне сприйняття ландшафту є суб’єктивним, 

тому необхідно формувати його з врахуванням розташування, способу і 

Рис.2. Та ж сама ділянка берега після 

«рекультивації» 



швидкості руху глядачів. Якщо неможливо належним чином сформувати 

ландшафт, можна змінити видові точки і лінії, з яких ландшафт буде 

сприйматися. При виборі кольорової гамы потрібно врахувати сезонні 

зміни, намагаючись створити найкращі поєднання саме в період 

присутності найбільшого числа користувачів чи рекреантів. Велике 

значення має виявлення залишків доісторичного та історичного 

ландшафтів, вписування техногенних елементів рельефу у природний 

ландшафт.  

При оцінці вартості земель для рекреації приймаються до уваги 

наступні фактори: естетична привабливість, атракційність, наявність 

мілководь і пляжів, позитивні риси мікроклімату, чистота території, 

наявність і якість шляхів. 

Естетичну привабливість оцінюють за показниками, 

представленими наступною таблицею [2]. 

 

Параметри 

Характеристика насаджень 

Клас 

віку 

Бонітет Зімкнутість Оцінка 

в балах 

Наявність видових точок, далеких 

перспектив, «запозиченого пейзажу» 

V 

і більше 

І -ІІ 0,2     0,5 5 

Яскраво виражений горбистий рельєф,  

чергування відкритих, напівзакритих і 

закритих просторів з насадженнями 

горизонтальної зімкнутості і підліском 

Не потребує диференційованої 

характеристики 

4 

Спокійний дещо хвилястий рельєф, 

чергування відкритих, напівзакритих і 

закритих просторів менше виражене 

III   IV III   IV 0,4      0,7 3 

Монотонний рівний рельєф, відсутнє 

помітне чергування просторів 

I    II V 0,7      1,0 2 

Особлива сумісність несприятливих  

факторів: густі молодняки, 

заболоченість, непрохідність 

Не потребує диференційованої 

характеристики 

1 

 

Як видно із таблиці, найціннішими для рекреації є землі з горбистим 

рельєфом, з чергуванням закритих та відкритих просторів, з наявністю 

видових точок, старих дерев. Велике значення має наявність оглядових 

майданів, які дозволяють збагатити пейзаж дальніми планами.   

Території в зоні проведення відкритих гірничих робіт в основному 

відповідають вказаним вимогам. Кар’єрна виїмка оточена зовнішніми 

відвалами, що в комплексі утворює унікальний неповторний рельєф, дає 

широкий простір для творчості ландшафтного архітектора. Відвали 

інтенсивно заростають різноманітною рослинністю, вік якої досягає 

терміну експлуатації кар’єру. Високі кручі і ділянки відслонень відвальних 

порід збагачують  палітру довкілля контрастними кольорами. 

Так, наприклад, ділянки техногенного рельєфу в зонах діяльності 

сірчаних кар’єрів Львівщини, які за період з 1990 року до нинішнього часу 

самовідновлювалися, оцінюються в чотири бали. На жаль, територію 



навколо сірчаного кар’єру в Яворові вирівняли, а дерева, що досягали вже 

віку 15-20 років, знищили. В результаті землі навколо утвореного на місці 

кар’єру озера, оцінюються не вище 2 балів. Фактично за рахунок 

державних коштів причинені збитки, оскільки в результаті робіт вартість 

земель зменшилася.  

Атракційність – 

наявність природних або 

техногенних об’єктів, які 

представляють інтерес як 

об’єкт історичного, 

культурного, духовного 

значення, використовуються 

для приваблення туристів, для 

навчання та виховання дітей.  

На гірничих об’єктах це можуть бути залишки шахтних споруд, 

мінеральні утворення, геологічні відслонення, викопна фауна, рідкісні 

рослини, дерева, птахи. Так, на відвалах Яворівського кар’єру можна 

знайти бурштин та самородну сірку, а на берегах новоутвореного озера 

валуни граніту, принесеного з Карелії. Часто в бортах кар’єру – берегах 

озер – виходять джерела, які після каптажу можуть використовуватися для 

пиття.  

Наявність мілководь у новостворених озерах визначає їх 

рекреаційну ємність і рибну продуктивність. Як правило, борти кар’єрів є 

дуже стрімкими. У водоймах для купання глибина не повинна 

перевищувати 1.5 м. Оптимальний для купання профіль берегової зони 

озера представлений на рисунку 3. Створення мілководних ділянок 

можливе тільки за рахунок розноски бортів кар’єру. При тому одночасно 

забезпечується стабілізація берегової лінії озера, яка може деформуватися 

в результаті хвильового розмиву, ерозії і зсувів. За нормативами кожний 

гектар мілководдя забезпечує 200 рекреантів [4]. Економічні показники 

використання рекреаційного ресурсу прямо пропорційні площі мілководь. 

Для риборозведення найбільше продуктивні озера глибиною 5-8 м, в 

яких водна товща прогрівається і просвічується до дна сонячними 

променями. В таких озерах дно вкрите зеленими водоростями, що 

забезпечують корм для риб. На більших глибинах зелені рослини не 

живуть, дно покривається відмерлими залишками організмів, які 

утворюють сапропель. Діяльність сульфат-відновлюючих бактерій 

призводить до утворення сірководню [1]. 

Мікроклімат на порушених територіях визначається рельєфом і 

деревною рослинністю. Для західних областей України, де мало сонячних 

днів, велике значення є захист від вітру. Холодні вітри дують з північного 

заходу, тому протилежний берег продувається найбільше. Щоб 

захиститися від вітру, необхідно зберігати форми мікрорельєфу, які 

залишаються після гірничих робіт. Знищення рослинності і вирівнювання 

Рис.3. Оптимальний профіль 

мілководдя для купання 



берегів погіршує мікроклімат, зменшує цінність земель для рекреаційного 

використання.  

На вирівняних ділянках для захисту від вітру створюють групи дерев 

з підліском. Вздовж межі прибережної захисної смуги висаджують 

лісосмугу, яка грає захисну і декоративну ролі.  

Чистота є найважливішою умовою естетичної привабливості 

території. В 2005 році в Україні видані гармонізовані із законодавством ЄС 

будівельні норми, якими заборонено влаштування полігонів побутових 

відходів на відстані ближче 3 км від водойм.  

На жаль, часто кар’єри розглядають як місця для завалищ. 

Наприклад на берегах новоутворених Яворівських і Роздільських озер на 

Львівщині  розташовані сміттєзвалища. Сміття розноситься вітром навколо 

в радіусі до 1 км, ще далі відчутний сморід. Фільтрат із сміття витікає у 

водойми. 

Наявність шляхів повинна забезпечувати можливість під’їзду 

автотранспортом близько до води. В той же час шляхи повинні будуватися 

таким чином, щоб доступ до озер був контрольованим. Частіше всього 

передбачають будівництво кільцевої дороги з одним-двома виїздами на 

автотраси. Дорога і придорожні території повинні забезпечувати 

різноманіття пейзажів, які відкриваються з вікон автомобіля. В 

лісонасадженнях між дорогою і озерами необхідно залишати проміжки, 

через які видно блакитне плесо. На підвищеннях влаштовують 

майданчики, де можна спинитися і полюбуватися краєвидом. З 

зовнішнього боку кільцевої дороги передбачають місця для платних 

стоянок.  

Самовідновлення і постмайнінг. Як тільки гірнича техніка 

припиняє свою руйнівну діяльність, в дію вступають могутні сили 

природного самовідновлення. Результатом природних процесів 

становиться перетворення порушених земель в куточки «дикої природи». 

Самовідновлені техногенні ландшафти можуть переважати природні за 

різноманітністю, естетичною привабливістю, біопродуктивністю. 

Яскравим прикладом може служити один із зовнішніх відвалів 

Яворівського кар’єру. Поверхня відвалу представляла собою численні 

горби і безстічні пониження. Половину відвалу вирівняли, а іншу 

залишили в незмінному стані. Через 10 років на не вирівняній території 

виріс ліс, в безстічних озерцях оселилися безліч водоплавних птахів. 

Вирівняна половина заростає очеретом, який кожну весну горить, 

залишаючи чорну пустош.  

Спостерігаючи за результатами штучного відновлення і 

самовідновлення ландшафтів, нерідко доходиш до висновку: чим менше 

дається коштів на рекультивацію, тим кращій досягається результат. 

Таким чином, проектування робіт з відродження порушених 

гірничими роботами ландшафтів потребує синтезу знань гірничої справи і 

ландшафтної архітектури. Та окрім знань ця робота потребує відчуття 

красоти, естетичного уподобання, любові до рідного України та українців.  
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ЛАНДШАФТИ І РЕЛЬЄФ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ ЯК 

ОБЄКТИ СПАДЩИНИ 

 

Гірничопромислові ландшафти – це сукупність природно-

техногенних об’єктів і явищ, що утворюються в результаті експлуатації 

ресурсів геологічного середовища за допомогою потужних технічних 

засобів, зокрема при процесах видобутку й збагачення корисних копалин. 

Виходячи з функціонального призначення, вони приречені бути 

різноманітними й виразними у оточуючому середовищі. Геометричні 

розміри та оригінальні форми окремих елементів гірничопромислового 

ландшафту роблять їх домінантами у промисловому центрі або регіоні в 

цілому та створюють специфічний «техноландшафт» або технізований 

ландшафт, який легко запам’ятати й відрізнити від інших типів 

промислового ландшафту. Сприйняття цього ландшафту може викликати 

як негативні, так і позитивні психофізіологічні враження у людини [6]. 

Створені попередніми поколіннями, ці ландшафти мають велике 

історичне, наукове, соціально-економічне та естетичне значення, що 

дозволяє віднести їх до категорії об’єктів індустріальної спадщини (ОІС) 

[2, 4, 5, 7, 9]. 

Основними чинниками, що обумовлюють виникнення, формування й 

функціонування гірничопромислових ландшафтів як об’єктів спадщини є: 

 геологічні чинники: унікальні властивості геологічного 

середовища, які проявляються у концентрації мінеральної речовини на 

локальній ділянці; геолого-гідрогеологічні умови залягання запасів 

корисної копалини тощо; 

 науково-методичні чинники: рівень розвитку геологічних, 

технічних, екологічних, юридичних та інших дисциплін і наукових 

напрямків, що обумовлюють розвиток гірничопромислової галузі; 



 технологічні чинники: унікальність та ефективність 

технології видобутку, збагачення та транспортування мінеральної 

речовини; якість технічного обладнання; 

 екологічні чинники: нові еколого-геологічні властивості 

геологічного середовища гірничопромислового регіону, що утворюються 

внаслідок техногенно спричиненої активізації негативних геологічних 

процесів і явищ, які можуть вплинути на безпеку функціонування діючого 

виробничого об’єкт. 

В результаті взаємодії цих чинників гірничопромислові ландшафти 

набувають характерні риси й властивості, які створюють їх унікальний і 

неповторний облік. Їх планувально-архітектурний облік не може 

втомлювати одноманіттям, оскільки вони складаються сукупністю об’єктів 

різного призначення: кар’єрами й шахтами – для видобутку корисної 

копалини, відвалами та шламонакопичувачами – для зберігання відходів, 

адміністративними будівлями – для організації та управління процесами 

видобутку, житловими та громадськими будівлями – для розміщення 

робітників і надання їм побутових, культурних та інших послуг тощо. 

Окремі елементи гірничопромислового ландшафту можуть 

характеризуватися типовими властивостями для гірничопромислових 

регіонів або унікальними ознаками й характеристиками.  

Специфічними рисами гірничопромислових ландшафтів, завдяки 

яким вони легко упізнаються серед інших типів промислових ландшафтів, 

є такі: генетичні ознаки; наукове (геологічне) значення: автентичність та 

геологічна репрезентативність; морфологічні ознаки: неповторність і 

складність будови і форм; різноманіття просторової та планувальної 

організації; розміщення відносно земної поверхні (наземні, підземні) тощо; 

морфометричні характеристики (площа, об’єм, глибина); технологічні 

особливості: демонстрація технології певного історичного етапу розвитку 

гірничої справи; екологічні властивості: особливо негативний вплив на 

геологічне і суміжні з ними середовища; естетичні властивості: виразність 

у оточуючому середовищі; краса, художня організація та гармонійне 

поєднання елементів тощо. 

Слід підкреслити, що деякі техногенні об’єкти, зокрема, кар’єри, як і 

об’єкти природно-геологічної спадщини, мають однакову виключно 

важливу й специфічну властивість. Цією властивістю є можливість 

достовірного представлення стратиграфо-генетичних, мінералого-

петрографічних, структурно-геологічних, морфологічних особливостей 

регіону. Саме у цьому полягає їх особлива наукова цінність порівняно з 

іншими техногенними об’єктами.  

З метою проведення аналізу цінності об’єктів геологічної спадщини 

та спадщини гірничопромислових регіонів нами виділено комплекс 

критеріїв і показників (табл. 1) [8]. За цими показниками здійснено 

дослідження гірничопромислових ландшафтів Дніпропетровської області 

та здійснена спроба складання каталогу ОІС (табл. 2). 



Дніпропетровська область обрана для дослідження з огляду на те, що 

вона характеризується наявністю різноманітних видів і запасів корисних 

копалин, промислова розробка яких триває понад 130 рр. У західній 

частині області розташований однин з найвідоміших у світі Криворізький 

залізорудний басейн, відкритий В.Зуєвим ще у 1781 р. Всесвітнє значення 

має також Нікопольський марганцеворудний басейн, руди якого відкриті й 

досліджені В. Домгером у 1883 р. На території області розташована одна з 

найкращих у світі Придніпровська титаноносна провінція, розсипні 

ільменіт-цирконієві руди якої розробляються у межах Самотканського 

родовища з 1953 р. Інтенсивний розвиток процесів звітрювання 

кристалічних порід українського щита обумовив формування родовищ 

каолінів, серед яких Просянівське є найбільшим і найвідомішим у світі. З 

метаморфізованими гранітоїдами архейського віку пов’язані широко 

відомі поза межами України рожеві та сірі облицювальні граніти 

Токівського й Кудашівського родовищ. 

 

Таблиця 1. Критерії та показники цінності об’єктів геологічної та 

гірничопромислової спадщини 

Критерії Характеристики та ознаки об’єктів спадщини 

геологічної гірничопромислової 

1. Походження   Природне  Техногенне 

2. Ступінь 

збереженості 

(сучасний стан об’єкту, 

ступінь його 

неушкодженості й 

нерозтраченості) 

а) збережена 

б) частково збережена 

в) втрачена  

а) збережена 

б) частково збережена 

в) втрачена (засипана, 

зруйнована, 

рекультивована) 

3. Історичне значення цінність об’єкту щодо 

історичних подій, 

пов’язаних з ним 

відповідність певному 

історичному періоду 

промислового розвитку 

регіону  

4. Наукове (геологічне) 

значення 

а) автентичність 

(природність) 

а) автентичність 

(справжність, 

достовірність) 

б) геологічна репрезентативність, тобто 

представленість різноманіття вікових та 

генетичних властивостей та відповідність 

певному типу (стратиграфо-генетичному, 

мінералого-петрографічному, структурно-

геологічному, морфологічному тощо)  

5. Соціально-

економічне значення  

а) при виконанні геологічних досліджень та 

проведенні екскурсій 

– б) реалізація господарської 

функції при видобутку 



мінеральної речовини  

6. Естетичне значення а) сполучність літогенного компоненту з 

гідрогенним, біогенним та іншими компонентами 

ландшафту 

б) сезонна ритміка та кольорова палітра 

(різнобарвність, та зміна кольорів усіх компонентів 

ландшафту протягом сезонів року) 

7. Природні й 

техногенні умови та 

фактори стану 

об’єкту 

а) природні й техноприродні процеси, що 

впливають на стан об’єкту 

б) техногенні джерела ризику пошкодження або 

втрати об’єкту 

в) рекреаційне навантаження. 

 

На даний час у межах області загалом функціонує 97 кар’єрів, шахт, 

розрізів та розробок. Загальна площа порушених земель становить понад 

36,6 тис. га, у т.ч. рекультивованих 248.9 га. Зважаючи на наукове, 

історичне, естетичне значення, технологічну цінність та тривалий термін 

функціонування, певна частка гірничопромислових об’єктів області може 

бути віднесена до переліку об’єктів індустріальної спадщини (рис. 1). 

Серед них є унікальні за кількісними характеристиками гірничопромислові 

об’єкти Криворізького басейну, зокрема надглибокі кар’єри (h=320–390 м), 

шахти (h=1300–1515 м) і геологорозвідувальні свердловини (h=5432 м), що 

пробурені по кристалічних породах докембрію [1, 3]. До об’єктів 

спадщини, на наш погляд, слід віднести ділянки поширення техногенних 

форм рельєфу та небезпечних природно-техногенних процесів. Прикладом 

таких об’єктів можуть бути ділянки гірничих відводів ГЗК у 

Криворізькому басейні, які характеризуються розвитком форм рельєфу 

відвалів, хвостосховищ, кар’єрів, інтенсивним і катастрофічним розвитком 

провальних явищ тощо. У межах області функціонують найстаріші в 

Україні кар’єри з видобутку нерудної сировини, наприклад, Просянський 

каоліновий кар’єр (з 1894 р.) і Кудашівський гранітний кар’єр (з 1914 р.). У 

Дніпропетровську функціонує Рибальський кар’єр, який є єдиним місцем, 

де можна побачити залягання мандриківських шарів.  

З 90-х років ХІХ ст. починається розробка родовищ залізних і 

марганцевих руд. Нині на місці давніх рудників функціонують потужні у 

світовому вимірі гірничозбагачувальні комбінати, які зберегли пам'ять 

минулих поколінь про технології видобутку й збагачення руд і 

продовжують поповнювати її. Так, Східний ГЗК входить у десятку 

найбільших підприємств світу з видобутку уранових руд. Створені на базі 

експлуатації родовищ корисних копалин ВАТ «Суха балка», Просянський 

ГЗК та інші підприємства мають більш ніж 100-річний досвід роботи, який 

покликані передавати теперішньому і майбутньому поколінням.  

 

 



Таблиця 2. Перелік об’єктів спадщини гірничодобувних регіонів Дніпропетровської області 
№ Найменування об’єктів  Головні критерії виділення Місце знаходження 

Шахти  

1.  Шахта «ім. газ Правда» 
Морфометричні (надглибокі), історичні, геологічні 

м. Кривий Ріг 

2.  Шахта «Гвардійська» м. Кривий Ріг 

3.  Шахтa «Першотравнева» 
Функціональні (зміна функції з виробничої на 

експериментальну), історичні 
Павлоградський р-н 

Кар’єри 

4.  Рибальський гранітний кар’єр 

Геологічні, історичні  

м. Дніпропетровськ 

5.  Васильківський кар’єр кварцитів с.мт. Васильківка 

6.  Токівський гранітний кар’єр Апостолівський р-н 

7.  Кудашівський гранітний кар’єр Криничанський р-н 

8.  Просянський каоліновий кар’єр  Геологічні, історичні, морфометричні (площинні) смт Просяна 

9.  Кар’єр Південного ГЗК 
Морфометричні (надглибокі), геологічні, історичні 

м. Кривий Ріг 

10.  Кар’єр Новокриворізького ГЗК м. Кривий Ріг 

11.  Ганнівський залізорудний кар’єр  Морфометричні (площинні), геологічні, історичні м. Кривий Ріг 

Геологорозвідувальні свердловини 

12.  Криворізька надглибока свердловина НГ-8 Геологічні, історичні, морфометричні (надглибока) м. Кривий Ріг 

Гірничопромислові підприємства  

13.  Південний ГЗК 

Технологічні, історичні 

м. Кривий Ріг 

14.  Північний ГЗК м. Кривий Ріг 

15.  Інгулецький ГЗК м. Кривий Ріг 

16.  Центральний ГЗК м. Кривий Ріг 

17.  Новокриворізький ГЗК м. Кривий Ріг 

18.  ЦЗФ «Павлоградська» м. Павлоград 

19.  Орджонікідзевський ГЗК м. Орджонікідзе 

20.  Марганець кий ГЗК м. Марганець 

21.  Вільно гірський ГМК м. Вільногірськ 

22.  Східний ГЗК м. Жовті Води 

23.  Просянський ГЗК смт Просяна 

24.  
Ділянка відпрацьованого родовища підземного 

вищолачування–1 «Девладово» 
Технологічні, історичні, екологічні м. Дніпродзержинськ 

25.  ДП «КДЗРК» 

Технологічні, історичні 

м. Кривий Ріг 

26.  ДП РУ ім.Кірова  м. Кривий Ріг 

27.  
ВАТ «Суха балка» 

 
м. Кривий Ріг 



Окремі ділянки поширення форм техногенного рельєфу та розвитку небезпечних природно-техногенних процесів 

28.  Ділянки розвитку провального рельєфу ПнГЗК 

Геологічні, геоморфологічні, екологічні 

м. Кривий Ріг 

29.  
Ділянки поширення техногенних форм рельєфу 

(відвалів, хвостосховищ, кар’єрів) НГЗК 
м. Кривий Ріг 

30.  
Ділянки техногенної трансформації русла р. Інгулець 

(район НГЗК)  
м. Кривий Ріг 

Окремі будівлі гірничопромислових підприємств 

31.  Гірничне управління півдня Росії 

Історико-архітектурні  

м. Дніпропетровськ 

32.  
Адміністративний будинок об”єднань 

Кривбпсшахтопрохідна та Південруда 
м. Кривий Ріг 

33.  
Адміністративний будинок рудоуправління 

виробничого об’єднання “Південруда” 
м. Кривий Ріг 

Давні осередки металургійного виробництва  

34.  
Археологічно досліджені давні осередки 

металургійного виробництва 

Історичні 

с. Верхня Маївка 

35.  
Археологічно досліджені давні осередки 

металургійного виробництва 
с. Волоське 

36.  
Археологічно досліджені давні осередки 

металургійного виробництва 
с. Капулівка 

37.  
Археологічно досліджені давні осередки 

металургійного виробництва 
с. Вищетарасівка 

38.  
Археологічно досліджені давні осередки 

металургійного виробництва 
м.Кривий Ріг 

Музеї 

39.  Музей НГАУ 
Функціональні (науково-дослідні, культурно-освітні, 

збереження й експонування геологічних пам’яток), 

геологічні, історичні 

м. Дніпропетровськ 

40.  Музей Академії гірничих наук м. Кривий Ріг 

41.  Музей Центрального ГЗК м. Кривий Ріг 

42.  Музей Інгулецького ГЗК м. Кривий Ріг 

Рекреаційні об’єкти на місці гірничопромислових ландшафтів 

43.  Голубі озера (кол. Єлізаветівський піщаний кар’єр) 

Функціональні (зміна функції з виробничої на 

рекреаційну) 

м. Дніпродзержинськ  

44.  Червоний камінь (кол. гранітний кар’єр) м. Дніпропетровськ 

45.  
Зона відпочинку Орджонікідзевського ГЗК (частина 

Олександрівського кар’єру марганцевих руд) 
м. Орджонікідзе 

Природоохоронні об’єкти на місці гірничопромислових ландшафтів 

46.  
Богданівський державний ландшафтний  заповідник 

(кол. Богданівський кар’єр марганцевих руд) 

Функціональні (зміна функції з виробничої на 

природоохоронну та рекреаційну), геологічні, історичні 
м. Орджонікідзе 



 
 

Рис. 1. Карта індустріальної спадщини Дніпропетровської області. 

 



Важливе інформаційне навантаження несуть у собі рекреаційні 

об’єкти, утворені на місці гірничопромислових ландшафтів. Це улюблені 

мешканцями промислових міст зони рекреації Червоний камінь у 

Дніпропетровську, Голубі озера поблизу Дніпродзержинська і зона 

відпочинку Орджонікідзевського ГЗК. На території Орджонікідзевського 

ГЗК існує унікальний природоохоронний об’єкт, організований на місці 

колишнього Богданівського кар’єру. У цьому кар’єрі у 1952 р. вперше у 

світі було застосовано метод видобутку марганцевої руди відкритим 

способом. Аналогів Богданівському кар’єру у світі не існувало. 

Вражаючими є і його морфометричні характеристики – 4.1 х 6.0 км. 

Видобуток руди у кар’єрі здійснювався протягом 46 років. Після 

проведення масштабних рекультиваційних робіт ця територія була 

переведена у категорію державного ландшафтного заповідника. 

Таким чином, гірничопромислові ландшафти мають чітку 

просторову вираженість, являють собою цінності оточуючого людину 

середовища і цінності «другої природи» – матеріальної культури. Тому 

унікальні об’єкти й явища гірничопромислових регіонів необхідно 

вивчати, виявляти й зберігати.  

Основними напрямками збереження гірничопромислового 

ландшафту як індустріальної спадщини мають бути такі: 1)створення 

музейних комплексів, що зберігають і демонструють унікальні та 

специфічні гірничопромислові об’єкти (будівлі шахт, підйомні вежі, 

котельні, майстерні, побутові приміщення для робітників тощо); підземні 

виробки; пристосовані або знову побудовані будівлі – ресторани, магазини, 

концертні зали; 2)перетворення гірничопромислових об’єктів у музеї, що 

демонструють процес видобутку корисної копалини; 3)перетворення 

гірничопромислових ландшафтів на рекреаційні об’єкти, що є найбільш 

простим і очевидним заходом; 4)використання гірничопромислових 

ландшафтів з новим функціональним призначенням. 
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ЕКОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

АНТРОПОГЕННО МОДИФІКОВАНИХ І АНТРОПОГЕННИХ 

ЛАНДШАФТНИХ СИСТЕМ 

 

У 70-х роках минулого століття Арне Наессом була запропонована 

екологія поверхнева – антропоцентрична екологія, орієнтована на 

людину. Вона ставить людину над природою або поза нею. Людина 

розглядається як джерело всіх цінностей, а природі відводиться лише 

інструментальна і споживча цінність [12]. 

Об’єктивність і суб’єктивізм: перше – те, що існує в природі поза 

людською свідомістю, друге – те, як людина сприймає природну дійсність. 

А сприймає вона її не завжди із захопленням. Наведемо вражаючі думки, 

та водночас вони певною мірою відображають сучасне ставлення певної 

частки людства, до природи: «Мені завжди більш пасують прямі й ламані 

лінії міських вулиць, ніж звивини і кружляння польових перелісків. Навіть 

приміська подібність природи, із зів’ялими запиленими травами уздовж 

шосе, з тонкостовбурними пригніченими гайками з декількох десятків 

берізок, із лісом уперемішку із пнями, а на пластинах папороті налипи 

клаптів паперу – лякають мене. Природа величезна, я – малий: їй зі мною 

нецікаво. Мені з нею – також. У місті, серед придуманих нами площ, 

цегляних вертикалей, чавунних і кам’яних загорож – я, той що продукує 

думки та книги, здаюся собі якось більш значимим і потрібним, а тут, у 

полі, підставлений під небо я марно намагаюся перетнути простір, 

загублений і неймовірно малий, здаюся собі висміяним і ображеним. На 



природу з квадрату полотна… я з певними труднощами ще згоден: тут я 

дивлюся на неї. А там, у полі, небом прикритому, вона дивиться на мене, 

точніше крізь мене, в якусь свою вічну далечінь, мені, тлінному, з життям 

тривалістю мить, чужа і незрозуміла» (Сигізмунд Кржижанівський – [27]). 

З огляду на сказане, виникає уявлення, що антропоцентрична 

екологія, можливо, є простим відстороненням людини від складних 

природних залежностей, яких вона не розуміє. Значно легше проголосити, 

що природна складова є лише сировинним додатком до людини. Час 

глобальних еколого-географічних проектів (перекидання північних річок 

на південь, зрошення пустель, побудова електростанцій на р. Об чи у 

морських протоках тощо) був яскравим проявом саме поверхневої екології. 

На щастя, людство доволі швидко усвідомило, що воно саме є 

часткою природи і стосовно нього чинні ті самі природні закони і 

закономірності та що для нормального існування необхідна аж ніяк не 

конфронтація із власним природним середовищем, адже у дуальному 

протистоянні «ми чи вона» перемога завжди буде на її боці. 

Тож той самий Арне Наесс у 70-х роках минулого століття 

запропонував вже екологію глибоку,  яка не відокремлює людей та все 

інше від природного оточення. Вона сприймає світ не як сукупність 

ізольованих об’єктів, а як сітку феноменів, що фундаментально 

взаємопов’язані і взаємозалежні [12]. 

Сьогодні ситуація значно ускладнилася. Необхідністю стало 

дослідження закономірностей просторово-часового функціонування 

природного середовища, перехідних антропогенно модифікованого та 

антропогенного середовищ і їх складних просторово-функціональних 

конгломератів. 

Закономірно, що насамперед виникла потреба захистити (зберегти) 

природне оточення. На цій хвилі з’явилася созологія (від гр. sozo – 

зберігаю, захищаю та logos – учення, слово) – галузь загальної екології, яка 

розробляє наукові засади охорони та раціонального використання 

природного середовища, його екосистем, окремих популяцій рослин і 

тварин, включно з усіма формами взаємовідносин природи й суспільства 

[18]. 

Основним об’єктом її дослідження стало навколишнє середовище 

(навколишній осередок, довкілля). Термін введений екологом Якобом фон 

Екскюлем у 1909 р. На даний час це поняття має декілька споріднених 

визначень: 

1. Сукупність усіх матеріальних тіл, сил і явищ природи, її речовина 

і простір, будь-яка діяльність людини, які перебувають у 

безпосередньому контакті з живими організмами; сукупність 

біотичного і соціального середовищ, які разом впливають на 

людину і її господарство. Навколишнє середовище не тотожне 

навколишньому природному середовищу, воно містить його [8]; 

2. Сукупність природних систем й антропогенних елементів, які 

оточують певні природні територіальні системи [18]; 



3. Динамічна відкрита система, яка включає асоційовані людиною 

елементи (компоненти) природи, потрібні для її нормальної 

життєдіяльності, та незайману природу [24]; 

4. Необхідний для життєдіяльності людини простір, який піддається 

впливу суспільства, що у цьому просторі мешкає [26]; 

5. Сукупність умов (абіотичних, біотичних, соціальних), в яких 

живе і працює людина. За визначенням В.І. Вернадського, 

середовище, що оточує людину, поділяється на природну 

складову (біосферу) і штучну складову – ноосферу [2]; 

6. Сукупність усіх об’єктів, мінливість властивостей котрих впливає 

на систему, а також тих об’єктів, властивості яких змінюються 

внаслідок поведінки системи [29]. 

Узагальнивши наведені визначення, можемо констатувати, що 

навколишнє середовище – це сукупність природних, антропогенно 

модифікованих й антропогенних систем, які забезпечують нормальне 

просторово-часове функціонування людини, антропогенних і природних 

територіальних утворень. 

У цьому визначені потребує пояснення термін «нормальне 

просторово-часове функціонування». 

Поняття «нормальне» належить не тільки самій досліджуваній 

(аналізованій) системі, а також її навколишньому середовищу. Тобто це 

стан системи, який забезпечує гармонійні динаміку та еволюційні процеси 

плеромного типу (цілісне функціональне природно-територіальне 

утворення, яке виникає внаслідок взаємодії будь-якої ландшафтної 

системи з власним ландшафтним оточенням і яке здійснює контрольно-

коректувальні функції по відношенню до цієї системи) [20]. 

Навколишнє середовище одержало низку науково значущих 

синонімів, наприклад: соціально-екологічне середовище – охоплює 

штучно створене (наприклад, закриті приміщення) і сильно змінене 

природне середовище [21]; соціально-географічний простір – сукупність 

суспільних об’єктів, явищ та процесів у поєднанні з природним оточенням, 

або простір ойкумени заселений, яка освоєна або іншим чином залучена в 

колообіг життя суспільства [28]. 

Вочевидь, подібна конкретизація поняття «навколишнє середовище» 

зайва. 

В умовах інтенсивного антропогенного навантаження на природу, на 

думку окремих дослідників, об’єкт дослідження – екосистема – 

перетворюється на соціоекосистему. Мова йде про систему, яка 

орієнтована на підтримання динамічної рівноваги між суспільством і 

природою, що практично здійснюється через вплив на природно-

господарську систему – головний структурний елемент соціосистеми [31]. 

Тобто соціосистема повинна виконувати роль контрольно-обмежувального 

фактора щодо природно-господарської системи з метою забезпечення 

гармонізованого (нормального) розвитку певної ділянки біосфери 

(геосфери, ландшафтної сфери, соціоекосфери тощо). 



Сам термін «екосистема» залишений для надання екологічних 

функцій певним антропогенним варіантам систем. Наприклад: екосистема 

техногенна – екосистема, яка виникла або значно змінена під впливом 

техногенних факторів (наприклад, осушення боліт, підтоплення земель, 

вирубки дерев тощо); екосистема штучна – екосистема створена виключно 

людиною, наприклад, космічний корабель, де відбувається регенерація 

кисню і води, продукується жива речовина, використовується енергія 

сонячного випромінювання і підтримується життєдіяльність космонавтів 

[13]; екосистема антропогенна – екосистема, створена людиною і 

підтримується нею в умовно стійкому стані шляхом постійного залучення 

додаткової енергії [16]. 

Реально наведені визначення словесно обрамлюють техногенне, 

штучне або об’єднане антропогенне середовище будь-якої системи. 

Серед екологічних досліджень природних територіальних систем 

більш значущою повнотою вирізняються еколого-ландшафтні 

(ландшафтознавчі) дослідження – різновид еколого-географічних 

досліджень, специфіка яких полягає у застосуванні ландшафтного підходу 

у вирішенні екологічних проблем людини [15]. Їхня повнота 

забезпечується особливістю самого об’єкта дослідження – ландшафтними 

системами (від гр. systema – ціле, складене з частин). Інакше екологічно 

гармонізовані в просторі та часі інтегровані територіальні цілісності з 

емерджентною структурою, що мають спрямовано-контрольну функцію 

щодо самих систем, які утворює єдність різноманітних і різнорангових 

зв’язків між ландшафтоформувальними компонентами в межах певного 

простору ландшафтної сфери. 

Ландшафтознавство має значний досвід у класифікації 

різноманітних антропогенних втручань у просторово-часове 

функціонування територіальних систем. Тобто розглядаються соціально-

економічні функції ландшафту – функції, які задаються суспільними 

цілями, виконання яких покладається на ландшафт або у виконанні яких 

він бере участь. 

Еколого-ландшафтознавче дослідження на практиці зводиться до 

еколого-ландшафтознавчого аналізу, яке слід розуміти у двох аспектах: 

 ландшафтне дослідження екологічних умов життєдіяльності людини, 

її екологічних проблем, екологічних ситуацій, стану навколишнього 

природного середовища з метою його поліпшення, збереження і 

відтворення екологічних властивостей, екологічного потенціалу 

природних територіальних систем [15]; 

 ландшафтне дослідження екологічних умов «життєдіяльності» 

природних територіальних систем з метою визначення умов 

вихідного (природно обумовленого) їхнього просторово-часового 

екостану. 

Тож реально відбувається дослідження екологічного фону 

територіальних утворень – необхідного фону, створеного природним 

середовищем поза яким неможливо розглядати екологічний ефект 



антропогенного впливу [11]. 

Сам екологічний фон забезпечується безперервною дією 

екофакторів – конкретних властивостей природних територіальних 

систем, що мають екологічне значення і які можна охарактеризувати 

певними екопараметрами [15]. Екопараметри – величини, які 

характеризують сукупність зовнішніх взаємозв’язків системи плеромного 

типу. Плеромна приналежність екофакторів забезпечує функціональну 

цілісність внтурішньосистемних і зовнішньосистемних (екологічних) 

зв’язків. 

Загалом розгляд екологічних факторів багатоаспектний: як фактори 

довкілля, що впливають на певні природні системи. Сукупність 

необхідних для системи екологічних факторів називають умовами 

існування [25]; як умови середовища, на які природна система реагує 

реакціями пристосування. В цьому плані розрізняють абіотичні, біотичні, 

ландшафтні та антропогенні екологічні фактори. Реймерс М.Ф. [22] 

нараховує 37 видів екологічних факторів-умов середовища; як конкретні 

властивості (впливи), що мають екологічне значення. В цьому плані за 

генезисом екологічні фактори поділяють на природні й антропогенні; за 

приуроченістю до компонентів природи – на кліматичні, гідрологічні 

тощо, за механізмом взаємодії у ландшафтному комплексі – на геофізичні, 

геохімічні, біологічні й комплексні; за характером впливу на людину – на 

прямі й опосередковані [7]. 

У такому плані нас найбільше цікавить розгляд екологічних 

факторів (факторів середовища) антропогенних. У безпосередньому 

впливові діяльності людини на природні системи (безпосередньо або через 

зміни їхнього середовища) розрізняють чотири основних антропогенних 

фактори: зміна структури земної поверхні, зміна складу біосфери, 

колообігу і балансу речовин, що до неї належать, зміна енергетичного і 

теплового балансу окремих ділянок і регіонів, зміни, що вносяться в біоту. 

Загалом ці фактори вторинного характеру, вони «накладаються» на 

безперервний природний фон, створюють своєрідні антропогенні 

екологічні аномалії з різною інтенсивністю прояву [11]. 

Екологічні фактори як природні, так і антропогенно-модифіковані й 

антропогенні формують відповідні екоумови – природні чи антропогенно 

спровоковані умови, які впливають на життя, здоров’я, виробничу і 

невиробничу діяльність людей [6], просторово-часове функціонування 

природних територіальних систем, будь-яких інших об’єктів. 

Поєднання екоумов і обставин, що проявляється у відповідній 

сукупності та інтенсивності зовнішніх зв’язків, формує екоситуації. 

Природні екоситуації спрямовано підтримують системи (в тому числі 

людину та її матеріальні об’єкти) у стані гармонізованого саморозвитку. 

Антропогенно модифіковані та антропогенні екоситуації здебільшого є 

приховано, віддалено і прямо деструктивними щодо будь-яких природних 

чи антропогенних об’єктів. 

Територіальне поєднання екоситуацій, що зберігаються відносно 



незмінними упродовж певного часу (як правило, рік і більше) формує 

екостан систем [15]. Одним з його різновидів є екостан ландшафтного 

комплексу, який має два аспекти: 

 сучасний стан ландшафтного комплексу, інтерпретований під кутом 

зору екопотреб людини. Він – один із аспектів загального стану 

ландшафтного комплексу, що характеризується сукупністю 

екопараметрів його структури, які зберігаються незмінними 

упродовж певного часу (рік і більше) [14]; 

 сучасний стан ландшафтного комплексу, інтерпретований  під кутом 

зору його власних екопотреб. 

Розглянуті закономірності антропогенно модифікованих і 

антропогенних екологічних взаємодій у природі вивчає соціальна 

екологія – науковий напрям, який претендує на синтез усіх екологічних 

знань. Розглядається, як міждисциплінарна галузь знань про взаємодію 

суспільства з навколишнім середовищем і про системи керування ним.  

Свого часу видатний мислитель древності Цицерон зауважив, що 

природа стійка і настільки пристосована до збереження свого існування, 

що нічого більш пристосованого неможливо й уявити. Продовжуючи 

думку видатного мислителя, і більш конкретизуючи її щодо 

концептуальних залежностей, зверенемося до наукового факту єдності 

саморозвитку – сама Земля й усе, що на ній відбувалося вчора, 

відбувається сьогодні й відбуватиметься завтра, є наслідком загального 

процесу саморозвитку, самоорганізації матерії, підпорядкованого єдиній 

системі законів (правил), що чинні у нашому світі [17]. Та 

взаємовідношення людини зі спонтанно гармонізованим природним 

довкіллям найчастіше обертається для останнього деградаційними 

процесами. Суспільство упродовж уже тривалого часу шукає 

компромісних рішень своєї діяльності у природі, та, на жаль, чи то 

проблема занадто складна, чи то одержання негайних прибутків переважає 

виважене ставлення до природи. 

Антропогенну зміну станів територіальних систем необхідно 

здійснювати, зважаючи на науковий факт залежності систем і ситуацій 

від їх станів – будь-який геокомплекс (у тім числі ландшафт) розглядають 

як систему станів різної тривалості; будь-яку екологічну ситуацію – як 

результат зміни станів під впливом природних процесів та антропогенних 

впливів [11]. Більш того, згідно із науковим фактом диференціювання 

наслідків втручання у природу, будь-яке втручання у природу є 

диференційованим за типами ландшафтів, відповідно до їх положення у 

системі загальногеографічних закономірностей [10]. 

Антропогенні модифікації насамперед модифікують гармонізаційні 

механізми в територіальних системах. Так, згідно із правилом Солнцева 

(виведене В.М. Солнцевим у 1981 р.), використання окремого природного 

ресурсу завжди треба розглядати як експлуатацію конкретної природної 

територіальної системи певного рангу, тобто всіх компонентів, які її 

складають.  



Людство фронтально створює всебічний тиск на природу, і з цього 

факту слід виходити, аналізуючи ситуацію в системі природа-суспільство, 

де суспільство не є незалежним від тієї самої природи.  Правило 

прискорення розвитку свідчить що, чим скоріше під впливом 

антропогенних причин змінюється середовище життя людини в умовах 

ведення нею господарства, тим скоріше, за принципом зворотного зв’язку, 

відбувається зміна в соціально-екологічних характеристиках людини, в 

економіці та техніці, розвитку суспільства (знак процесу може бути 

додатнім і від’ємним) [18]. 

Проте, згідно із «законом незалежності біосфери» 

(сформульованому В.Г. Горшковим у 1990 р.), немає жодних підстав 

сподіватися на побудову штучних угруповань, які забезпечували б 

стабілізацію навколишнього середовища з таким самим ступенем точності, 

як природні угруповання [5]. 

За наведеним принципом, проблема полягає не у збереженні 

компонентної будови біосфери (ландшафтної сфери, біогеосфери тощо), 

що також є потрібним, а у збережені гармонізованих відношень між 

дискретними взаємозв’язаними структурами біосфери. Цю вимогу 

відображає принцип еквівалентності, який фактично є правилом, що 

дозволяє за антропогенного використання природних територіальних 

систем зберігати квазірівновагу певної ділянки ландшафтної сфери за 

умови заміни природної системи на антропогенну, в якій загальний 

речовинно-енергетичний обмін з оточенням буде наближеним до 

вихідного. При цьому варто зважати на правило оптимальної 

компонентної доповнюваності, згідно із яким жодна система не може 

самостійно існувати при штучно створеному значному надлишкові чи 

нестачі одного з компонентів [22]. 

Те ж стверджує принцип врівноважено-еквівалентний, який 

проголошує необхідність такого планування й проведення будь-яких робіт, 

під час яких експлуатовані природні територіальні системи за своїми 

функціональними характеристиками наближаються до вихідних. Це 

дозволяє природним системам, рангом вищими і надалі перебувати у стані 

квазірівноваги [19]. 

Найчастіше мова йде не про збереження квазірівноваги, а про 

витривалість природних систем, що вже є кроком назад і не завжди навіть 

за додатного вирішення проблеми існує здатність забезпечити збереження 

гармонізаційних (повних гармонізаційних) відношень. Водночас, якщо 

проблему ставлять у площині збереження екологічної витривалості (тобто 

антропогенної дії-впливу, що здійснюється в межах інваріантних 

можливостей міжсистемних гармонізаційних відношень, то її вирішення 

може бути прийнятним. Це підтверджує, наприклад, принцип 

збалансованого природокористування: розміщення і розвиток 

матеріального виробництва на певній території мусить відповідати її 

екологічній витривалості щодо техногенних навантажень [1]. Необхідно 

враховувати і залежності сформульовані правилом імовірності великих 



реакцій систем у відповідь на незначні впливи. У ньому розглядають 

ситуації, пов’язані з наявністю нелінійних зв’язків, ланцюгових реакцій і 

сигнально-інформаційних впливів – у певних умовах незначні збурення 

(флуктуації) здатні викликати будь-які за інтенсивністю і напрямком 

процесу реакції в межах системи, які здатні перевести її в новий стан, 

переформувати або зруйнувати, і це залежить від попереднього стану 

системи, поєднання впливів і неврівноваженості, притаманній геосистемам 

[30]. 

Природа безучасно не «споглядає» на суспільну діяльність, яка 

здатна зруйнувати її еволюційно сформовані гармонізаційні механізми. 

Відновні процеси починаються миттєво. Так, згідно з принципом 

компенсаційної різноманітності, внаслідок впливу антропогенного 

фактору на природні територіальні системи і, як наслідок, зменшення 

їхньої компонентної різноманітності, відбуваються спонтанно-

компенсаційні процеси, спрямовані на адекватне підвищення внутрішньої і 

зовнішньоструктурної різноманітності цих систем, яка супроводжується 

відповідним підвищенням різноманітності речовинно-енергетичних та 

інформаційних зв’язків. 

Тож досягнення квазірівноваги між відновними процесами природи 

й антропогенною діяльністю є першочерговим завданням. Про це свідчить 

принцип відповідності прямих  і зворотних зв’язків у системі 

«суспільство-природа» – якість природного середовища може бути 

забезпечена лише за умови, коли сила, частота і тривалість прямих зв’язків 

у системі «суспільство-природа» відповідають тим самим показникам 

зворотних зв’язків або реакціям природного середовища на антропогенний 

вплив [3]. 

Більш ситуацію конкретизує, наприклад, принцип випередженого 

вивчення гірничопромислових територій, який ґрунтується на тому, що 

для оптимізації гірничопромислових комплексів необхідний вихідний 

«зріз» екологічної ситуації в межах гірничопромислових територій, який 

слугуватиме еталонним зразком під час їхньої рекультивації. Це дасть 

змогу ефективно вирішити проблему взаємодії між природними та 

антропогенними геокомплексами в районах розробки корисних копалин 

[9]. 

Наведені принципи узгоджуються із загальним правилом міри 

перетворення природних систем (сформульоване М.Ф. Реймерсом) – у 

процесі експлуатації природних систем не можна переходити певних меж, 

завдяки яким системи зберігають здатність самопідтримуватись 

(самоорганізації і саморегуляції).  

На жаль на сьогодні ситуація у взаємовідносинах суспільства і 

природи така, що її характеризують вже як кризову. З концептуальних 

позицій становище чітко характеризує «закон антропогенної втрати 

екологічного потенціалу біосфери», який свідчить, що історія розвитку 

людських цивілізацій супроводжувалася і завжди і тепер постійним 

погіршенням природного довкілля, втратами екологічних потенціалів усіх 



експлуатованих природних екосистем і біосфери загалом та поступальним 

зростанням витрат на його штучне підтримування [4]. 

Отже, наростання цього процесу безперспективне насамперед для 

людства, у якого немає альтернативи співробітництва (співтворчості) з 

природою. 

Надзвичайно вдало цю ситуацію демонструє закон (принцип) 

збільшення ступеня ідеальності (Г.В. Лейбниця), ефект «чеширського 

кота» (Л. Керролла) – гармонійність відносин між частинами природної 

системи історично-еволюційно зростає (система здатна зберігати функції в 

разі мінімізації розмірів – кіт, що тане від хвоста, вже зник, але його 

посмішку ще видно).  

Цей загальносистемний принцип указує на те, що людство, яке 

перетворилося на глобальну геологічну силу, неминуче мусить 

консолідувати свої сили, перейти від конфронтації до співробітництва (що 

забезпечується переходом від екстенсивного збільшення численності 

людства до інтенсивного зростання його якості). При цьому обов’язково 

необхідно враховувати принцип великих гойданок (висунутий 

М.Реймерсом) – якщо в певному місці ми перетворимо пустелю на сад, то 

деінде сад обов’язково перетвориться на пустелю. 
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ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ НА ДНІПРІ 

 

Вступ. Упродовж багатьох століть на Дніпрі та його берегах 

створено безліч гідротехнічних споруд: мостів, гребель, дамб, загат та ін. 

Окрім використання у господарській сфері вони стали невід’ємною 

складовою ландшафту, цікавими пам’ятками матеріальної культури. Деякі 

з цих споруд, зокрема Дніпрогес, відіграють роль “візитки держави”. 

Найвидатніші об’єкти слугують джерелом технічних і географічних знань. 

Отже, узагальнення відомостей про гідротехнічні об’єкти, вивчення історії 

їх створення є актуальним завданням, яке потребує висвітлення.  



Мости. Хоча Дніпро має дуже значну довжину (близько 2200 км), 

мостів через ріку не так багато – усього кілька десятків. Найбільші і 

найцікавіші мости, які можна вважати витворами інженерної думки, 

збудовано в Україні, де Дніпро набуває найбільших розмірів.  

Найпоширенішими на українській ділянці Дніпра є мости балкової 

конструкції, які звичайно є автодорожніми. Залізничні мости, як правило, 

фермові. Менш поширені вантові та підвісні мости.  

Найвище за течією, а саме – на кордоні з Білоруссю розташовано два 

мости, що сполучають береги Дніпра біля місця вклинювання Київського 

водосховища. Вищим за течією є залізничний міст біля с. Неданчичі, 

нижчим за течією – автодорожній біля с. Дніпровське.  

Найбільше мостів на Дніпрі збудовано в Києві. Перший капітальний 

міст (Ланцюговий) було зведено в центральній частині міста ще в 1853 р. 

Його назва походить від особливостей конструкції, а саме – ланцюгів, що 

кріпилися до опор. Довжина мосту становила 776 м, ширина – 16 м. 

Автором проекту був англієць Чарльз Віньйоль. У Великій Британії 

виготовили металеві частини мосту, які спочатку доставили в Одесу, а 

потім у Київ [1, 2].  

У 1870 р. за проектом відомого інженера та підприємця А.Є. Струве 

у Києві було збудовано другий, а саме – залізничний міст через Дніпро на 

південній околиці міста. На той час за своєю довжиною (1,07 км) він був 

найдовшим в Європі [1, 3]. Третій (залізничний) міст у Києві, точніше – на 

його північній околиці, збудували в 1915 р. Він мав три прогонові 

конструкції по 110 м кожна і естакадну частину довжиною 1300 м.  

Влітку 1920 р. у ході військових дій усі три київські мости (два 

залізничних і Ланцюговий) було зруйновано [1–3]. Першим (у 1921 р.) 

відновили залізничний міст на південній околиці Києва. Відновлення 

Ланцюгового мосту виявилося значно складнішим, адже всі прогонові 

конструкції виявилися зруйнованими. Новий міст за проектом Є.О. Патона 

звели тут у 1925 р. Певною мірою міст успадкував зовнішній вигляд свого 

попередника, але назва змінилася – імені Євгенії Бош.  

У 1929 р. за участю Є.О. Патона відновили другий залізничний міст 

у північній частині міста. Спочатку він називався Подільським, теперішня 

назва – Петрівський. У 1937 р. у Києві розпочали будівництво другого 

автодорожнього мосту, а саме – Наводницького. Проте добудувати його до 

війни не встигли. Радянські війська, що залишали місто, були змушені 

19 вересня 1941 р. підірвати всі київські мости [1, 2]. 

Відновлення мостів у Києві розпочали вже наступного дня після 

визволення – 7 листопада 1943 р. За неймовірно стислий термін – 13 діб 

було споруджено дерев’яний залізничний міст поряд із залишками мосту 

А.Є. Струве. Невисоке розташування прогонових споруд визначило те, що 

він міг простояти лише до водопілля наступного року. Тому невдовзі 

збудували ще один дерев’яний міст, який був вищий за попередній і тому 

простояв до введення в дію капітального (1952 р.). 



Сьогодні у Києві є сім мостів: два залізничні, один пішохідний, два 

автодорожні і два суміщені – для руху метрополітену та автотранспорту.  

Першим за течією є Московський міст. Основні його технічні 

параметри такі: довжина –  816 м (у тому числі судноплавного прогону – 

300 м), ширина – 31,4 м. Верх пілона має позначку 206 м над рівнем моря, 

що приблизно на 115 м вище рівня води у Дніпрі. Конструктивно міст є 

вантовим. Його відкрили 3 грудня 1976 р. [2]. Московський міст 

вважається в Києві одним із найкрасивіших. Його головний інженер – 

Г.Б. Фукс, головний архітектор – А.В. Добровольський. 

Другим за течією є Петрівський залізничний міст, відновлений у 

1944 р. Наступний за течією є Парковий міст підвісної конструкції, 

зведений у 1957 р. Оскільки Дніпро в цьому місці має незначну ширину, 

відповідно невеликою є і довжина мосту – 429 м. Те саме стосується 

ширини – вона становить лише 7 м. Довжина судноплавного прогону – 180 

м [2]. 

Нижче розташований міст Метро (1965 р.), споруджений майже там, 

де свого часу був Ланцюговий міст. Найбільші його два прогони мають 

ширину по 117 м, уся ж довжина мосту – 684,5 м. Відкрили міст 5 

листопада 1965 р. Далі через Дніпро перекинутий міст ім. Є. Патона (1953 

р.), що є в Києві найдовшим – 1543 м. Довжина кожного з чотирьох 

найбільших прогонів становить 87 м. Особливістю мосту є значне 

використання електрозварювальних робіт [2]. 

Шостим за течією є Дарницький міст, зведений у 1952 р. майже там, 

де був міст А.Є. Струве. Сталеві ферми над судноплавною частиною русла 

мають довжину по 109 м. Останнім на Дніпрі в межах Києва є Південний 

міст, який спорудили у 1990 р. Його конструкція, як і Московського, є 

вантовою. Загальна довжина становить 1250 м (у тому числі 

судноплавного прогону – 271 м), ширина – 41 м. 

Тепер (2008 р.) у Києві зводяться одразу два мости. Перший – 

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід загальною довжиною 7,04 

км має з’єднати центральну частину міста із житловим масивом Троєщина. 

Міст над Дніпром буде аркової конструкції з довжиною судноплавного 

прогону 344 м. Очікується, що об’єкт введуть у дію в 2010 р.  

Другий міст споруджується за декілька метрів нижче Дарницького 

залізничного. Конструктивно і за зовнішнім виглядом він схожий на 

сусідній. Нижче Києва найближчий міст, а точніше мостовий перехід,  

розташований у Черкасах. Його особливістю є те, що з обох берегів 

насипані великі за довжиною дамби.  

Порівняно неподалік від Кременчуцької ГЕС розташовано 

двоярусний (Крюківський) міст у Кременчуці. Вперше його звели тут ще в 

1872 р. Відновлено міст після Великої Вітчизняної війни – у 1949 р. Міст 

має підйомну секцію для пропуску великих суден. Наступний за течією 

міст зведено у Дніпродзержинську. Він, як і Крюківський, розташований 

порівняно неподалік від ГЕС. Його ввели в дію в 1990 р.  



Нижче за течією розташовані мости у Дніпропетровську, яких 

нараховують п’ять. Найвище за течією розташований Кайдацький міст. Він 

у місті не лише найдовший (1732 м), а й найширший (36,4 м). Окрім трьох 

смуг у кожному напрямку по мосту влаштовано трамвайний рух. Цей міст 

має два судноплавні прогони по 104 м.  

Наступним є Амурський міст – точніше два поряд розташовані 

мости, що мають однакову назву. Більш давнім і важливішим є той, що 

розташований нижче за течією. Уперше його звели в 1884 р. і це різко 

прискорило розвиток Дніпропетровська, зв’язавши його з Донбасом. Потім 

було два руйнування. Відновили міст у 1955 р. По його нижньому ярусу 

прокладено залізничну колію, верхнім рухається автотранспорт. За кілька 

метрів вище за течією збудовано (1977 р.) одноколійний залізничний. 

Обидва мости мають підйомну секцію для пропуску великих суден.  

Нижче за течією у Дніпропетровську розташовані Центральний (інші 

назви – Білий, Новий) автодорожній міст і ще далі Мерефо-Херсонський 

залізничний. Останнім із зведених у Дніпропетровську мостів є Південний, 

рух по якому відкрито 21 грудня 2000 р.  

Нижче Дніпропетровська досить своєрідний міст перекинуто через 

вузькість Дніпровського водосховища біля с. Башмачка. Його особливості 

– підвісна конструкція, а також використання – по мосту прокладено лише 

аміакопровід “Тольятті–Одеса”.   

Наступний міст, що перетинає Дніпро, розташований у Запоріжжі. 

Він є суміщеним і досить незвичним – вгорі прокладено залізницю, внизу – 

автошлях. Ще одна особливість – дуже значна висота, що значною мірою 

пояснюється рельєфом місцевості.  

Тепер у Запоріжжі зводять новий мостовий перехід, який перетне 

основне русло, острів Хортицю і рукав Старий Дніпро. Фактично мостовий 

перехід складатиметься з двох близько розташованих мостів. На кожному з 

них влаштують по три смуги для руху автотранспорту. Міст над основним 

руслом буде вантовим; судноплавний прогін становитиме 260 м.  

Останні мости через Дніпро розташовані в Херсоні: на верхній 

околиці – залізничний Антонівський, а за два  кілометри нижче – 

автодорожній. 

Гідроелектростанції. Протягом ХХ ст. на Дніпрі збудовано каскад із 

шести ГЕС: Київської, Канівської, Кременчуцької, Дніпродзержинської, 

Дніпровської і Каховської (рисунок).  

Київську ГЕС почали будувати в 1960 р. Дніпро у створі ГЕС  

перекрили в листопаді 1964 р. Перший гідроагрегат було пущено в грудні 

1964 р., останній – у жовтні 1968 р. [2]. Особливостями Київського 

гідровузла є значна довжина напірного фронту (близько 42 км) та 

встановлення на ГЕС горизонтальних капсульних гідроагрегатів, здатних 

працювати за малих напорів. Так, перший гідроагрегат було введено в дію 

при напорі всього 3 м.  

Поряд з Київською ГЕС розташована ще й гідроакумулююча  

гідроелектростанція – Київська ГАЕС. Для своєї роботи вона використовує 



два водосховища (порівняно невелике на високому правому березі Дніпра 

та  Київське). Вони сполучаються шістьма сталевими трубами діаметром 

3,8 м, по яких циркулює вода. Уночі вода закачується насосами у верхню 

водойму, а в “години пік” – скидається вниз, виробляючи електроенергію. 

З огляду на значний перепад висот (близько 70 м) і великі скидні витрати, 

потужність є досить значною – 235,5 тис. кВт.  

Поряд з Київською ГЕС розташована ще й гідроакумулююча  

гідроелектростанція – Київська ГАЕС. Для своєї роботи вона використовує 

два водосховища (порівняно невелике на високому правому березі Дніпра 

та Київське). Вони сполучаються шістьма сталевими трубами діаметром 

3,8 м, по яких циркулює вода. Уночі вода закачується насосами у верхню 

водойму, а в “години пік” – скидається вниз, виробляючи електроенергію. 

З огляду на значний перепад висот (близько 70 м) і великі скидні витрати, 

потужність є досить значною – 235,5 тис. кВт.  

Другою за течією на Дніпрі є Канівська ГЕС, будівництво якої 

розпочали у першій половині 60-х років ХХ ст. Перший бетон був залитий у 

травні 1964 р. У листопаді 1972 р. було пущено перший гідроагрегат, у 1975 

р. – останній 24-й [4]. Гідроагрегати на Канівській ГЕС подібні до тих, що 

працюють на Київській ГЕС. Сучасна потужність станції – 447,5 тис. кВт.  

Схема розташування гідроелектростанцій Дніпровського каскаду 

(цифрами показано нормальний підпірний рівень і рівень мертвого об’єму, м) 
 

Третьою в каскаді є Кременчуцька ГЕС, спорудження якої розпочато 

в середині 1950-х років. Дніпро тут перекрили 4 жовтня 1959 р. [4]. 

Перший гідроагрегат було пущено у грудні 1959 р., останній (12-й) – 

восени 1961 р. У будівлі ГЕС, що спирається на гранітні породи, 

встановлено 12 вертикальних гідроагрегатів потужністю 52,08 тис. кВт 

кожний. Отже, загальна потужність електростанції становить 625 тис. кВт. 
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На ГЕС немає машинного залу – гідроагрегати накрито кришками. Це дало 

змогу зменшити вартість будівництва, але дещо погіршило зовнішній 

вигляд станції.  

 Четвертою за течією є Дніпродзержинська ГЕС, яку споруджували 

майже водночас із Кременчуцькою. Будівельні роботи було розпочато в 

1956 р. У листопаді 1962 р. перекрили Дніпро і розпочали наповнювати  

водосховище. У грудні 1963 р. було пущено в дію перші гідроагрегати; у 

листопаді 1964 р. – останній, восьмий [4]. Сумарна потужність станції 

становить 360,8 тис. кВт. На Дніпродзержинській ГЕС, як і на 

Кременчуцькій, немає машинного залу.  

П’ятою за течією на Дніпрі є Дніпрогес. Рішення про його 

будівництво було прийнято у 1920 р. у рамках плану “ГОЕЛРО”. Проект 

Дніпрогесу (головний інженер – І. Олександров)  розробили в 1921–1926 

рр. Його особливістю є аркова форма греблі, яка дала змогу збільшити 

довжину водозливного фронту і водночас підсилила стійкість греблі проти 

зсування і перевертання. На ГЕС передбачили встановити дев’ять 

основних гідроагрегатів та один допоміжний невеликої потужності. 

Особливість останнього – можливість його пуску вручну.  

Будівництво Дніпрогесу розпочали в березні 1927 р. Перший бетон у 

тіло станції залили 20 липня 1929 р., останній – 28 березня 1932 р. 

Обладнання почали встановлювати 1 червня 1930 р., а 1 травня  1932 р. 

було пущено перший гідроагрегат. Офіційний пуск Дніпрогесу, а саме – 

його першої черги у складі п’яти гідроагрегатів, відбувся 10 жовтня 1932 р. 

Після пуску останнього гідроагрегату (16 березня 1939 р.) потужність 

станції сягнула 560 тис. кВт і вона стала найбільшою в Європі. Поміж 

інших гідроелектростанцій на Дніпрі Дніпрогес вважається 

найкрасивішим. Значною мірою це пояснюється великою висотою греблі. 

Про увагу до зовнішнього вигляду станції свідчить і такий факт, як 

облицювання адміністративного будинку рожевим туфом з Вірменії. 

Під час Великої Вітчизняної війни Дніпрогес був двічі зруйнований: 

спочатку відступаючими радянськими військами (19 серпня 1941 р.), а 

потім – фашистами (у жовтні 1943 р.). Відбудову розпочали в 1944 р. На 

початку 1947 р. запрацював перший основний гідроагрегат, у 1950 р. – 

останній, дев’ятий. Потужність відновленої станції перевищила попередню 

і досягла 650 тис. кВт.  

Після того як на початку 1960-х років, було створено Кременчуцьке 

водосховище, стік Дніпра у створі Дніпрогесу істотно вирівнявся. Як 

наслідок – відпала необхідність у великій водоскидній греблі. Водночас 

з’явилася можливість додаткового використання річкового стоку для 

виробництва електроенергії.  

Будівництво Дніпрогесу-2 розпочали в 1969 р. Перший гідроагрегат 

пустили 25 листопада 1974 р., останній (восьмий) – 14 квітня 1980 р. 

Водночас з будівництвом станції було споруджено новий однокамерний 

шлюз і розширено (з двох до чотирьох смуг) автошлях по греблі.  



На жаль, машинний зал Дніпрогесу-2 дещо погіршив зовнішній 

вигляд водоскидної греблі, але уникнути цього було практично 

неможливо. Варто згадати те, що при будівництві Дніпрогесу-2 було 

споруджено новий однокамерний шлюз довжиною 290 м, який замінив 

старий трикамерний. Останній зберігся, але вже не використовується. 

Довжина його камер (120 м) менша за довжину круїзних суден (129,2 м), 

що курсують Дніпром [5]. Загальна потужність Дніпрогесу тепер 

становить 1538,2 тис. кВт. 

Шостою і останньою на Дніпрі є Каховська ГЕС. За терміном 

будівництва вона виявилася другою після Дніпрогесу – її почали будувати 

навесні 1952 р. Дніпро було перекрито 7 липня 1955 р. З вересня того ж 

року розпочато нарощування рівня верхнього б’єфу. Перший гідроагрегат 

на Каховській ГЕС пустили 18 жовтня 1955 р. У цілому на ГЕС 

встановлено шість гідроагрегатів, сумарна потужність яких на 1.01.2008 р. 

становила 317,4 тис. кВт.  

При створенні каскаду ГЕС значну увагу приділено будівництву 

дамб, які зменшили площі затоплення. Найдовшими поміж них є 

Бортницька (довжина – 15,85 км), “Проців–Кислів” (19,5 км),  “Конча-

Заспа–Плюти” (15,7 км) та кілька інших [5]. 

Набережні. Найдовші й найкрасивіші набережні збудовано в Києві 

та Дніпропетровську. Невеличкі набережні є і в інших містах – Могильові, 

Світловодську, Херсоні та ін.  

Кріплення правого берега Дніпра у Києві, а саме – мощенням і 

фашинами було розпочато біля Подола ще у XIX ст. Першу ділянку 

гранітної набережної довжиною 1,3 км було збудовано в 1935–1938 рр. Ще 

більшим виявилися обсяги будівництва у 1960–1970 рр. При цьому було 

реконструйовано раніше збудовану делянку [2]. 

Ще донедавна набережна починалася від Київської гавані і 

простягалася майже до мосту ім. Є. Патона. Останнім часом набережну 

подовжено у північному напрямку і тепер вона простягається майже до 

Московського мосту. 

Дуже довгою є набережна і в Дніпропетровську – від Кайдацького до 

Мерефо-Херсонського мосту. Варто згадати, що при її спорудженні було 

використано металургійні шлаки розташованого неподалік комбінату імені 

Г. Петровського, які не знали куди дівати. При цьому у тіло набережної 

сховано важливі міські комунікації. Зрештою, центральна частина 

набережної стала прикрасою міста.  

Тунелі. Упродовж довоєнних років на північній і південній околицях 

Києва велося будівництво двох залізничних тунелів, які не були 

добудовані. Найбільший обсяг робіт виконано на південному тунелі. На 

підходах до Дніпра будівництво велося у котлованах, на глибинах понад 

10 м – методом щитового проходження.  

Перед тим як будівництво припинили (середина липня 1941 р.), було 

пройдено близько чверті загальної довжини південного тунелю. 

Найдовшою (близько 500 м) виявилася ділянка, споруджена з поверхні на 



правобережній заплаві Дніпра. Ця ділянка добре збереглася, хоча і 

частково затоплена  внаслідок підняття рівня води від Канівського 

гідровузла [2]. 

Цікавим об’єктом виявився колектор діаметром 3000 мм, який 

проклали під Київською гаванню наприкінці 1986 р. Мета його створення –  

поліпшення теплопостачання Подола від ТЕЦ-2, розташованої на північній 

стороні гавані. Усередині колектора розмістили два трубопроводи 

діаметром по 800 мм, а також кабелі зв’язку. Після того як колектор 

виготовили, його відбуксирували у плавучому стані на заздалегідь 

підготовлене місце і шляхом привантаження затопили у траншею [2]. 

Загати і напівзагати. Лише один вигляд карт Дніпра, укладених до 

його зарегулювання каскадом ГЕС, свідчить про значну звивистість русла, 

що, звісно, ускладнювало судноплавство. Ось тому вже кілька століть на 

ріці виконують русловипрямні роботи, зокрема з використанням загат і 

напівзагат. Найбільший обсяг робіт виконано біля Києва.  

У цьому разі, як приклад, можна згадати перекриття на початку ХХ 

ст. Десенки – рукава Дніпра, що відокремлюється від Десни поблизу місця 

її впадіння у Дніпро. Метою будівництва тут загати стало спрямування 

основного русла ріки до правого берега, на якому розташована основна  

частина Києва. Варто звернути увагу на той факт, що спочатку в загаті 

залишили отвір, через який вода мала змогу потрапляти у раніше 

сформоване русло. Зменшення витрат супроводжувалося зменшенням 

швидкості течії і, як наслідок, – осіданням завислих наносів. Невдовзі, 

коли русло Десенки істотно обміліло, загату зробили суцільною – у ній 

залишили лише дві труби невеликого діаметра [2].  

Численними на Дніпрі є і напівзагати. Імовірно найвідомішим 

місцем їх розташування є ділянка ріки, прилегла до Тарасової гори, що у 

Каневі. Напівзагати, споруджені біля правого берега, дали змогу відхилити 

основний струмінь води від правого берега і тим самим зменшити його 

розмивання. 

Насосні станції. Найбільше насосних станцій та ще й великої 

потужності збудовано в межах української ділянки ріки. Це пов’язано з 

тим, що саме в Україні господарське використання Дніпра є найбільшим, 

зокрема для потреб зрошення.  

У нижній течії ріки, а саме – біля м. Каховка, розташована вірогідно 

найпотужніша насосна станція Європи, що подає воду у Головний 

каховський магістральний канал. На ній встановлено 16 насосів: 12 – по 

40 м
3
/с, два – по 25 м

3
/с і два – по 2,5 м

3
/с. Отже, насосна станція, що має 

потужність 165 тис. кВт, здатна подавати у канал 535 м
3
/с води. Для 

порівняння – жодна притока Дніпра не має такої водності. Більше того, 

навіть сам Дніпро інколи несе менше води.  

Потрібно згадати і про насосні станції, які перекачують стік приток 

Дніпра через збудовані на берегах дамби. Це, зокрема, стосується річок 

Ірпінь, Тясмин, Базавлук і кількох інших.  



Висновки. Гідротехнічні об’єкти, споруджені на Дніпрі, є 

численними і дуже різноманітними. Вони споруджувалися упродовж 

багатьох століть і є матеріальним свідченням інженерної думки і технічних 

можливостей країни. Зазначені об’єкти відіграють значну господарську 

роль і потребують вивчення.  
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З ДОСВІДУ РЕУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ПРИ 

РОЗРОБЦІ РОЗСИПІВ РОДОВИЩ ІЛЬМЕНІТУ ІРШАНСЬКИМ 

ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИМ КОМБІНАТОМ В 

ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Одним із основних чинників порушення земель нині є гірничо-

видобувний комплекс. Порушення земель виникає вже на етапах 

геологорозвідки. Досвід рекультивації земель Іранським ГЗК на 

Житомирщині унікальний і повчальний, йому вже більше 20 років, він 

заслуговує на вивчення і поширення іншими гірничими підприємствами. 

Іршанський ГЗК створений в 1956 році з метою видобутку 

ільменітових пісків та їх збагачення. ГЗК веде розробку родовищ 

титановмісних ільменітових пісків відкритим способом – кар’єрами з 

послідуючим збагаченням добутої сировини до промислової кондиції і 

відправки концентрату споживачам. Ільменітовий концентрат 

використовується як сировина в хімічній промисловості для виробництва 

пігментного двоокису титану, а також металургійними заводами – для 

виробництва металевого титану. 

При розробці будь-якого родовища відкритим способом відбувається 

неминуче порушення ландшафтів. У даному випадку цей вид впливу на 

навколишнє середовище через якийсь час буде компенсуватися в 

результаті рекультивації, невід'ємною частиною якої є зберігання 

ландшафту місцевості району робіт. 

Рекультивація – це комплекс гірничих, меліоративних, 

сільськогосподарських і гідротехнічних робіт з відновленням 

продуктивності і народногосподарської цінності порушених земель [3]. 



Будучи найважливішою складовою частиною комплексу захисних заходів 

для охорони навколишнього природного середовища, рекультивація 

скорочує термін відновлення порушених земель. На комбінаті питання 

поновлення порушених земель вирішують комплексно, застосовуючи 

методи технічної і біологічної рекультивації. Комплексний підхід у повній 

мірі реалізовано в проекті рекультивації порушених земель Південно-

східної ділянки Лемненського родовища. 

Ґрунтовий покрив ділянки проектування характеризується 

розповсюдженням типових для зони Житомирського Полісся дерново-

підзолистих ґрунтів різного ступеня оглеєння з низьким вмістом органічної 

речовини (до 1,0%) і фізичної глини, гумусовий горизонт яких, згідно 

ГОСТу 17.5.1.03-86, являється малопридатним за фізичними 

властивостями і хімічним складом для біологічної рекультивації [2]. 

В заплаві р. Лемня незначними по площі ділянками поширені 

болотні ґрунти, верхній гумусовий горизонт яких у відповідності з 

"Рекомендациями по снятию плодородного слоя почв при производстве 

горных, строительных и других работ" (Москва, "Колос" 1985 г.) зняттю і 

подальшому використанню для цілей землювання і рекультивації не 

підлягає із-за негативних фізичних властивостей (перезволоження, сильне 

оглеєння, малопотужний гумусовий горизонт). 

На землях Коростенського державного лісомисливського 

господарства та на заболоченій сіножаті з чагарником в заплаві р. Лемня в 

процесі корчування лісової рослинності вірогідне перемішування 

гумусового горизонту з нищезалягаючим безгумусним горизонтом, що 

значно понизить природну родючість ґрунтів. 

На орних землях СТОВ "Полісянка" на площі 3,2 га поширені 

дерново-підзолисті неоглеєні глинисто-піщані ґрунти (56 агровиробнича 

група). Потужність гумусового горизонту в межах 24-25 см. Вміст гумусу - 

1,2-1,3%. Реакція ґрунтового розчину слабокисла (рНКС 5,4). Вміст 

фосфору становить 5,1-10,0 мг/100г, калію - 8,2 мг/100г. Вміст фракцій 

фізичної глини (<0,01 мм) - 5-10%. 

Для виконання технічних умов на рекультивацію осушених земель 

СТОВ "Полісянка" проектом передбачено зняття родючого шару ґрунту 

товщиною 24см на сільськогосподарських угіддях з послідуючим його 

використанням для створення літогенних рекультивованих ґрунтів. 

Техніко-економічними показниками проекту намічено створення 

після повного її відпрацювання: лісонасаджень на площі 50,0 га, водоймищ 

- 8,3 га. В результаті застосування існуючих на Іршанському ГЗК 

технологічних процесів добування і збагачення корисних копалин, на 

відпрацьованій ділянці формується озерно-горбистий тип техногенного 

рельєфу де основними елементами виступають відвали розкривних порід з 

амплітудами коливання відносних висот 20-26 м (абсолютні відмітки від 

170 м до 196 м). 

В результаті добування корисних копалин і значного виносу 

ґрунтової суміші, які містять корисні копалини, на збагачувальну фабрику, 



на ділянці створюються значні котловиноподібні пониження, заповнені 

водою. 

Виходячи з цього, в етап технічної рекультивації необхідно включити: 

- зрізання і розрівнювання відвалів розкривних порід з переміщенням і 

розрівнюванням ґрунтової суміші на нищезалягаючу поверхню; - 

складування в чаші водоймищ продуктів відходів після збагачення 

ільменітових пісків (хвостів) шляхом гідротранспортного намиву з 

послідуючим плануванням території. 

Ділянка рекультивації знаходиться в басейні р. Лемня, яка протікає 

через південну частину кар’єру. Проектом розробки кар’єру 

передбачається відведення р. Лемня з кар’єрного поля через русло 

обвідного каналу. До розробки родовища рівень ґрунтових вод на ділянці 

знаходиться в межах від 0,5 м (в заплаві р. Лемня) до 4,0 м на водорозділах 

[1]. Режим ґрунтових вод території рекультивації обумовлений впливом р. 

Лемня, яка визначає сезонні і багаторічні коливання рівня ґрунтових вод. 

Розгрузка ґрунтових вод відбувається в бік річки, яка є головною дреною 

території рекультивації. 

Для запобігання скидання води, в процесі гідротранспортного намиву, 

в р. Лемня проектом розробки Південно-східної ділянки передбачено 

скидання води в хвостосховище. 

Враховуючи сформований в результаті добування корисних копалин 

озерно-горбистий тип техногенного рельєфу із значними амплітудами 

коливання відносних висот, етапом технічної рекультивації передбачені 

наступні заходи: - вирівнювання внутрішніх відвалів шляхом зрізання і 

розрівнювання їх та переміщення ґрунтової суміші на нищезалягаючу 

поверхню з метою вирівнювання рекультивованої території; - вертикальне 

і горизонтальне планування території; - складування в чаші водоймищ 

відпрацьованих продуктів (хвостів) після збагачення ільменітових пісків, 

шляхом гідротранспортного намиву, з послідуючим плануванням 

території. 

До початку гірничих робіт проектом передбачається зняття родючого 

шару ґрунту на сільськогосподарських угіддях з переміщенням його в 

тимчасові відвали. Повернення родючого шару ґрунту на рекультивовану 

територію передбачається по закінченні робіт з вертикального планування 

поверхні. Враховуючи те, що родючий шар ґрунту, заскладований в 

буртах, буде зберігатися 8 років, проектом намічається посів червоної 

конюшини по відкосах і вершинах відвалів. 

В процесі технічної рекультивації створюється рельєф, придатний до 

послідуючого використання ділянки під сільськогосподарські культури і 

посадку лісонасаджень. 

Рекультивація під сільськогосподарські угіддя обумовлена такими 

факторами: - можливість створення гумусового горизонту потужністю 21 

см за рахунок родючого шару ґрунту, що зберігається у відвалах; - 

створення після закінчення робіт по вертикальному плануванню рельєфу і 



сприятливого водно-повітряного режиму для вирощування 

сільськогосподарських культур. 

Рекультивація під лісонасадження обумовлена такими факторами: - 

технічною рекультивацією створюється рельєф придатний для 

послідуючого використання під лісонасадження; - придатність ґрунтів 

рекультивованої поверхні виключно під лісонасадження; - розміщення 

ділянки серед лісових угідь. 

Заходи по біологічній рекультивації – завершальний комплекс робіт 

по відновленню порушених земель, який здійснюється через рік після 

завершення технічної рекультивації. При розрахунку об’ємів витрат 

враховано характер створюваного родючого шару. Етап біологічної 

рекультивації включає посів і вирощування багаторічних трав і внесення 

підвищених доз органічних і мінеральних добрив із застосуванням 

зональних агротехнічних заходів, направлених на відновлення родючості 

порушених земель. 

Щоб зменшити кислотність ґрунтів і усунути присутність в ґрунті 

алюмінію, який несприятливо впливає на ріст і розвиток рослин, необхідно 

провести вапнування ділянки в розрахунку 4,5 т/га чистого вапна. Доза 

вапна розрахована по середньозваженій рН агрогрупи ґрунту. 

Період меліоративного стану ділянки – 3 роки. В першій рік 

освоєння ділянки передбачається: внесення гною – 40 т/га; внесення 

мінеральних добрив із розрахунку N100 Р80 К100, що в фізичній масі 

складає: аміачна селітра (34%) – 2,9 ц/га, суперфосфат гранульований 

(20%) – 4,0% ц/га, калійна сіль (40%) – 2,5 ц/га; внесення вапна – 4,5 т/га; 

оранка на глибину 20 см; вирівнювання поверхні ґрунту в 2 сліди; суцільна 

культивація з боронуванням в 2 сліди на глибину 6 см; передпосівна 

прикатка; посів багаторічних трав; післяпосівна прикатка; скошення 

багаторічних трав на зелений корм і сіно. 

Рекомендується такий склад травосуміші і норм висіву насіння: 

тимофіївка лучна – 9 кг/га; костриця лучна – 10 кг/га; стоколос безостий – 

13 кг/га; конюшина червона – 8 кг/га (травосуміші, рекомендовані для 

залуження сінокосів і пасовищ, Укрземпроект Київ – 1974р.). 

В наступні роки освоєння ділянки передбачається: 1) внесення 

мінеральних добрив (N30 Р30 К45), аміачна селітра – 0,9 ц/га, суперфосфат 

гранульований – 1,5 ц/га, калійна сіль – 1,1 ц/га; 2) ранньовесняне 

боронування в 2 сліди; 3) скошення багаторічних трав на зелений корм і 

сіно. 

Крім того, на третій рік освоєння ділянки, рано на весні після 

дискування передбачається підсів конюшини червоної – 7 кг/га, після чого 

слід провести її прикатку. Роботи по створенню лісонасаджень 

здійснюються після повного закінчення технічної рекультивації. Посадку 

лісокультур рекомендується проводити однорічними саджанцями ранньою 

весною в стилі строки на 7-10 днів раніше, ніж в звичайних лісорослинних 

умовах. Догляд за лісокультурами необхідно проводити до повното 

змикання крон, на протязі 4-5 років. 



На протязі першого року двохразове дискування 1-метрових смуг з 

"сідлуванням" ряду посадок з 2-х разовим рихленням і прополкою бур’яну 

вручну. В наступні роки кількість доглядів зменшується на одне 

дискування однометрових смуг і на одну прополку в рядках насаджень. 

Доповнення лісокультур рекомендується на наступний рік після посадки в 

розмірі 15%. 

Таким чином, можна констатувати, що через виконання комплексу 

відновлювальних робіт земель, які зазнали порушення, можуть бути 

повністю повернуті до народногосподарського використання. Отже, земля 

та її надра залишається основним надійним ресурсом зміцнення економіки 

регіону. Залучення в ефективний обіг рекультивованих земель та 

удосконалення земельних відносин має розглядатися як пріоритетний 

напрямок соціально-економічного розвитку Житомирщини. 
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ИСТОРИКО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОРНО-ДОБЫВАЮЩЕГО И СЕЛИТЕБНО-ИНДУСТРИАЛЬНО-

СТРОИТЕЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ЛАНДШАФТАХ ЗАПАДНОГО 

КРЫМСКОГО ПРЕДГОРЬЯ 

 

Западное Крымское Предгорье, протягивающееся с запада на восток 

от мысов Херсонес и Лукулл до р. Зуя и включающее Лесистую [11], 

Внутреннюю и Внешнюю куэсты, характеризуется: классическим 

куэстовым рельефом; многоэлементной экотонностью; высоким 

биологическим, ландшафтным, экологическим, природно-ресурсным 

разнообразием; давним заселением, разнообразным и крупноплощадным 

освоением; многочисленными, разнообразными, разновозрастными и 

разностадиальными антропогенно-трансформационными и 

восстановительными модификациями геосистем; разнообразным и широко 

распространенным индустриальным и иным антропогенным наследием в 

ландшафтах. Многие из приведенных ниже фактов сами по себе 

достаточно хорошо известны. Однако, рассмотрение их с позиций 



антропо-техногенного наследия в ландшафтах и формирования 

природоохранных сетей широкого распространения не получило [4; 24]. 

Автором предпринята попытка хотя бы частично восполнить этот пробел.  

На относительно небольшой территории Западного Крымского 

Предгорья с давних времен сложно переплетались различные виды 

антропогенного воздействия на природу. Поэтому разделить ныне 

представленное в ландшафтах данной территории антропогенно-

индустриальное наследие по любому из признаков – отраслевому, 

территориальному, хронологическому – не всегда легко. Нередко сходные 

виды деятельности на одних и тех же участках продолжались из эпохи в 

эпоху и следы более древнего хозяйствования перекрывались 

последующими. Наиболее запечатлелись в ландшафтах Западного 

Крымского Предгорья три крупноотраслевых вида наследия 

антропогенной деятельности: 

- агропромышленное, преимущественно собственно 

сельскохозяйственное, в виде как культурных сельхозугодий, так и 

обезлесенных, ныне малоиспользуемых, площадей с маломощными 

почвами, затронутой эрозией пашни, деградированных пастбищ; 

- селитебно-индустриально-строительное – от первобытного до 

современного, включая развалины сооружений различного, в том числе и 

производственного, назначения; 

- горно-добывающее – от следов первобытной добычи и обработки 

кремня – через античные глинокопные ямы, средневековые искусственные 

пещеры-крипты – до современных штолен и карьеров – эксплуатируемых, 

вторично используемых для других целей, рекультивированных, 

заброшенных и т.д. 

В работе рассматривается поэтапное формирование 

преимущественно двух последних видов наследия в ландшафтах 

Западного Крымского Предгорья. 

1. Первобытно-доисторический этап – от конца раннего палеолита 

– позднего ашеля - 350-150 тысяч лет назад до середины энеолита, 5 тысяч 

лет назад. С последним временным рубежом в Крыму связан устойчивый 

переход населения от присваивающего хозяйства и производящему. С ним 

же, по мнению ряда исследователей [14; 25; 29; 30], которое разделяет и 

автор, связано и завершение доисторического времени. Горно-добывающее 

производство зародилось с началом использования человеком природных 

каменных материалов в своей деятельности. В изучаемом районе это, как 

отмечалось – поздний ашель, к которому относятся наиболее древние и 

примитивные кремнёвые орудия и отходы их производства из нижнего 

культурного слоя грота Шайтан-Коба в правом борту долины прорыва р. 

Бодрак через Лесистую куэсту [11; 14; 16; 29]. В карстовых гротах и 

навесах Западного Крымского Предгорья находится немало стоянок 

первобытного человека, относящихся к палеолиту (больше всего – мустье) 

– Волчий Грот, Чокурча, Шайтан-Коба и др., мезолиту, неолиту и раннему 

энеолиту [3; 14; 16; 17; 25; 29]. Основным материалом для изготовления 



каменных орудий был кремень. Его жилы, прослои, желваки в изучаемом 

районе наиболее часто встречаются в мшанковых и криноидных 

известняках датского яруса верхнего мела и инкерманского яруса нижнего 

палеоцена. Значительные проявления кремня наблюдаются также в 

мергелях сантонского, кампанского, маастрихтского ярусов верхнего мела 

и качинского яруса верхнего палеоцена. В меньшей степени он характерен 

и для других пород Предгорья [8]. На всех первобытных стоянках, а 

нередко – и по соседству с ними, обнаруживается большое количество 

кремнёвых орудий, отщепов, заготовок, отходов. Материал аналогичен 

кремню местных природных залеганий. Прямых следов давней добычи 

кремня в обнажающихся ныне его  жилах и прослоях найти практически 

невозможно в связи с последующим действием природных процессов. 

Однако, отмеченные выше многочисленные находки указывают на его 

значительную добычу в изучаемом районе в те времена. В некоторых 

гротах обнаружены и своеобразные мастерские по обработке кремня [13; 

14; 16; 17; 29; 30]. Как ныне, так, вероятно, и тогда в гротах происходили 

морозное выветривание, карстовые процессы, шелушение известняка, что 

способствовало увеличению объема полостей. Люди, вероятно, удаляли 

упавшие камни. Кроме пещерных, известны и открытые стоянки с 

примитивными укрытиями. Из коренных залеганий известняк и другой 

камень, в виду примитивности инструментов, скорее всего, добываться для 

строительных целей не мог. Но естественные каменные глыбы из элювия-

делювия вполне могли использоваться для закрытия выходов из гротов и 

для сооружения примитивных убежищ на открытых стоянках. 

В конце раннего энеолита в изучаемом районе появилось гончарное 

производство [17; 25; 29; 30]. Для него, естественно, добывалась глина, а 

оставшиеся ямы могли использоваться и для вторичных целей. 

2. Раннеисторический этап – от начала массового производящего 

хозяйства и, соответственно, исторического и историко-географического 

времени, то есть от середины энеолита 5 тысяч лет назад – до массового 

вторжения в Крым гуннов в конце IV в. н.э. К этому времени относятся 

позднепервобытные и раннеклассовые общества с таврской, скифской, 

сарматской, античной древнегреческой и другими культурами, 

характерными и для изучаемой территории. В виду отсутствия в Крыму и 

близлежащих регионах месторождений меди и других компонентов 

бронзы, кремень продолжал добываться и широко использоваться для 

изготовления орудий труда и оружия в эпохи энеолита, бронзы и даже 

раннего железа [9; 17; 30]. В эти эпохи, наряду с пещерами и гротами, 

обиталищами тавров и других горнолесных жителей чаще, чем раньше, 

служили открытые стоянки со следами построек из подручных материалов 

– дерева, костей и шкур животных, камня [1; 17; 29; 30]. Последний был 

представлен в основном, как и прежде, элювиально-делювиально-

гравитационными глыбами. Но с появлением железных орудий, очевидно, 

началась добыча известняка и в коренных залеганиях. На этом же этапе 

расширилось и гончарно-керамическое производство, а, следовательно, и 



добыча глины. Этому же временному этапу на изучаемой территории 

соответствует насыпка и подсыпка могильных курганов, постройка 

погребально-культовых мегалитических сооружений – кромлехов, оград, 

менгиров, погребальных ящиков, внутрикурганных кладок и др. [13; 14; 

17; 25; 29; 30]. 

Более широко камень, преимущественно известняк, для жилищного, 

производственного, хозяйственного строительства использовался 

греческими колонистами в древнем Херсонесе в VI в. до н.э. – IV в. н.э. В 

этом многофункциональном городе-государстве были развиты горно-

добывающая деятельность, различные ремесла, строительство, земледелие, 

рыболовство, торговля и др. Здесь уже, наряду с использованием элювия-

делювия, явно наблюдалась добыча в коренных месторождениях серовато-

белых плотных ракушечных известняков сарматского яруса миоцена, 

бронирующих Гераклейское плато, и белых мшанковых и криноидных 

известняков датского яруса верхнего мела и инкерманского яруса 

палеоцена [8; 9; 26]. Те и другие представлены в руинах построек 

Херсонеса. В юго-западной части Херсонеса археологами раскопан 

поселок каменотесов. О древних каменоломнях Херсонеса пишет ряд 

античных авторов. Но каменоломни эти практически не выявлены, 

очевидно, по причине унаследованности большинства из них 

последующими карьерами и штольнями. Одна из балок Гераклейского 

плато именуется Каменоломенным оврагом по причине нахождения в ней 

достаточно древних каменоломен, использовавшихся и в последующие 

времена. Элювиально-делювиальные глыбы и щебень известняка 

использовались для разграничения земельных участков – клеров и для 

ограждения их плантажно-подпорными стенами. В типичном клере №26 

для этих целей было вынуто и уложено 40 м
3
 камня. Отмечены на 

Герклейском плато и насыпные террасы для виноградников. Археологами 

обнаружены вырубленные херсонеситами подвалы, котлованы и траншеи 

фундаментов, зернохранилища, фрагменты оборонительных рвов, 

рыбозасолочные ванны, виноградодавильни, ямы для посадки винограда и 

деревьев, бассейны, водохранилища и др. Добытый при их вырубке камень 

шел на надземное строительство. В соляных озерах Херсонесской группы, 

большинство из которых ныне искусственно соединено с бухтами, 

добывалась поваренная соль в количестве, достаточном для бытовых и 

производственных нужд Херсонеса. В устьях балок, впадающих в бухты, 

добывалась болотная железная руда – лимонит, служившая сырьем для 

местной черной металлургии. У юго-западной и юго-восточной окраин 

Херсонеса археологами обнаружены поселки гончаров и коропластов. 

Объем гончарного и керамического производства обеспечивал не только 

внутренние потребности, но и экспорт. Соответственно, добывалось 

немало глины двух видов: сарматской зеленовато-серой, 

переслаивающейся с известняками, обнажающейся на берегах 

Карантинной бухты, во многих балках Гераклейского плато и Северной 

стороны, в низовьях долины р. Бельбек, где обнаружены даже следы ее 



древней добычи; плиоценовой таврской, широко распространенной в 

низовьях Бельбека и далее на север. Отощающие примеси и флюсы, судя 

по составу керамики, тоже имеют местное происхождение [2; 3; 8; 9; 12; 

14; 15; 17; 18; 20; 25; 26; 28]. В III-IV вв. Херсонес пострадал от ударов 

сарматов, аланов, готов, гуннов, но устоял и продолжал далее 

существовать уже как средневековый византийский город, сохраняя 

многие выше описанные функции, вплоть до татаро-монгольского и 

турецкого нашествия в конце XIII – начале XIV вв. [2; 17; 25; 28]. Итак, 

античный Херсонес – достаточно яркий пример древнего горно-

промышленного и селитебно-индустриально-строительного наследия в 

ландшафте. 

В южной части современного Симферополя находится 

археологический памятник III в. до н.э. – III в. н.э. Неаполь-Скифский – 

столица государства поздних скифов. Здесь также представлены 

вырубленные в серовато-желтовато-белых нуммулитовых известняках 

среднего эоцена, слагающих Внутреннюю куэсту, подвалы, котлованы 

фундаментов, зерновые ямы, склепы, фрагменты оборонительных рвов и 

др. В руинах построек и оборонительных стен представлен этот же 

известняк. Помимо добычи непосредственно на месте строительства, он 

разрабатывался в ограничивающих городище Петровских скалах и 

Петровской балке – в обоих местах археологами отмечены следы древних 

выработок. Город был многофункциональным, в том числе и 

ремесленным. Кроме каменотесно-строительного, было хорошо развито 

гончарно-керамическое производство, в частности изготовление кирпича 

на базе местных четвертичных, нижнеэоценовых, а, возможно, и 

нижнемеловых – аптских – глин. Город, как и вся поздняя Малая Скифия, 

пал под ударами сарматов, аланов, готов в конце III в. н.э. От него 

достаточно хорошо сохранились подземные сооружения. Надземные же 

постройки, кроме их редких фрагментов и верхних частей фундаментов, до 

наших дней не сохранились. Они были первоначально разрушены в ходе 

древних войн, а затем разобраны последующим населением на 

строительный камень. Другой значительный позднескифский памятник – 

Усть-Альминское городище. Расположенный на таврских глинах, этот 

приморский город был построен в основном из кирпича местного 

производства. Город был покинут жителями в середине III в. н.э. по не 

вполне понятным причинам – признаков войны археологи не выявили. На 

изучаемой территории имеется немало и менее значительных скифских 

памятников [3; 5; 6; 7; 8; 9; 14; 17; 21; 25; 26; 27]. 

Итак, данный хронологический этап оставил немалое горно-

промышленное и иное антропогенное наследие в ландшафтах. Лучше 

всего сохранились вырубленные в скальных породах – известняках – 

подземные сооружения, а также – курганы. Древние же 

специализированные каменоломни почти не сохранились, будучи 

поглощенными аналогичными более поздними объектами. Ямы и 

котлованы, из которых брался рыхлый грунт для гончарно-керамического 



производства и насыпки курганов, трудно диагностируются и к тому же 

снивелированы последующими природными процессами и хозяйственной 

деятельностью или же скрыты под более поздней застройкой. 

3. Средневеково-дороссийский этап – с начала V в. н.э. до апреля 

1783 г. Поэтапное вторжение в Крым кочевников в конце III – начале V вв. 

н.э. вынудило уцелевшее местное и осевшее население отойти из 

Равнинного Крыма и слабо расчлененной центральной части Предгорья в 

более высокую, глубоко и густо расчлененную, изобилующую останцами и 

полуостанцами Лесистой и Внутренней куэст, труднодоступную юго-

западную часть Крымского Предгорья. В V-VII вв. в результате смешения 

и взаимоассимиляции скифов, сарматов, аланов, поздних тавров, возможно 

– части греков и готов, а также, вероятно, представителей других народов 

сформировался своеобразный местный этнос. Вскоре эта территория 

попала под власть Византии, а указанный этнос принял христианство. С V 

в. на упоминавшихся куэстовых останцах, полуостанцах и других 

труднодоступных для степных кочевников участках плато стали 

появляться укрепленные поселения, ныне именуемые «пещерными 

городами». В скальных датско-инкерманских мшанковых и криноидных и 

в эоценовых нуммулитовых известняках, соответственно, Лесистой и 

Внутренней куэст жители вырубали искусственные пещеры – крипты. 

Последние нередко становились подвалами домов, возводимых над ними 

из в них же добытого известняка. Этот же камень шел на строительство 

крепостных стен и других оборонительных сооружений. Люди жили в 

основном в домах. Крипты же для жилья использовались редко. В 

основном это были хозяйственные, производственные, служебные, 

оборонительные, культовые, погребальные помещения. Вырубались в 

камне также оборонительные рвы, виноградодавильни, водосборные 

колодцы, водосбросные лотки, могилы и др. На этом этапе, как и на 

других, для строительства нередко использовались камни из более древних 

руин. В поселениях процветали разнообразные ремесла, то есть это были и 

индустриальные центры. Естественно, что и инструменты, и технология 

добычи камня и строительства стали на этом этапе более совершенными, 

чем ранее. Среди нынешних пещерных городов были: крупные города – 

Чуфут-Кале, Мангуп-Кале (столица княжества Феодоро), Эски-Кермен, 

Кыз-Кермен; мелкие поселки, видимо, резиденции феодалов – Бакла, Тепе-

Кермен; крепости – Каламита, Сюйреньская, Кыз-Куле; монастыри – 

Успенский, Качи-Кальон, Шулдан, Чилтер-Мармора, Чилтер-Коба, 

Донаторов, Инкерманский, Георгиевский. Большая часть этих населенных 

пунктов в конце XIII в. после осады и боев была захвачена татаро-

монгольскими ордами темника Ногая. Многие из них после разгрома были 

заброшены, заросли лесом и шибляком, некоторые продолжали 

использоваться. Кырк-Ор – Чуфут-Кале в середине XIV в. был 

приспособлен под укрепленную резиденцию крымских ханов. Мангуп-

Кале после захвата в 1475 г. турками на три столетия стал важной 

турецкой крепостью. После присоединения Крыма к России в 1783 г. у 



людей отпала необходимость жить на укрепленных плато с их достаточно 

суровыми условиями. Мангуп-Кале последние жители покинули в конце 

XVIII в., Чуфут-Кале – во второй половине XIX в. Дома постепенно 

разрушились и превратились в груды известняка. Часть оборонительных 

стен и башен в Мангуп-Кале, Чуфут-Кале, Каламите, Сюйрени и др. 

сохранилась до наших  дней. Лучше всего же сохранились крипты, 

благодаря которым средневековые поселения и получили название 

«пещерные города» [3; 8; 10; 11; 13; 14; 17; 22; 25; 31]. 

Итак, пещерные города Западного Крымского Предгорья – это 

археологические памятники, сочетающие горно-промышленное, 

индустриально-ремесленное, селитебно-градостроительное и духовно-

культовое наследие в современных ландшафтах. 

4. Российско-современный этап – с 19 апреля 1783 г., то есть от 

официального присоединения Крыма к Российской Империи, – и до наших 

дней. С началом этого этапа связан значительный рост населения, 

расширение строительства, а, следовательно, и увеличение добычи 

известняка и других строительных материалов. Соответственно, 

расширялись старые и возникали новые карьеры. Росли старые города – 

Бахчисарай, Инкерман, появились на месте деревень новые – Симферополь 

(1784) и Севастополь (1783). Многие новые, вплоть до современных, 

карьеры и штольни унаследовали территориально более древние или 

располагаются рядом с ними. Площади залегания различных известняков и 

других природных строительных материалов достаточно обширны, что 

видно по обыкновенной геологической карте [8; 9; 12; 17]. 

В районе Севастополя отработанные известняковые штольни и 

карьеры с начала XIX в. использовались Черноморским флотом для 

хранения боеприпасов, другого имущества и в иных военных целях. Во 

время Крымской войны здесь строились бастионы и другие укрепления, 

велась подземно-минная война, вырубались колодцы. Во время Великой 

Отечественной войны здесь была создана эшелонированная полевая 

фортификация; в Инкерманских и других штольнях располагались 

госпитали и заводские цеха.  До сих пор сохранились многочисленные 

воронки от бомб и снарядов. При отходе советских войск в июне – июле 

1942 г. защитниками были взорваны крупные склады боеприпасов – в 

Сухарной балке на Северной стороне и в Инкермане. Под завалами были 

погребены сотни фашистов. Грандиозный инкерманский взрывной завал из 

известняковых блоков и глыб хорошо виден и ныне. Часть старых штолен 

и ныне используется как хранилище продукции Инкерманским заводом 

шампанских вин. Возле Севастополя железная дорога проходит через 

шесть тоннелей [8; 9; 12; 17; 19; 20; 23; 26]. 

Добыча известняков и других природных строительных материалов 

в изучаемом районе продолжается и ныне. Распиловка датско-

инкерманских мшанковых и криноидных известняков – инкерманского и 

бодракского камня – на стеновые блоки и штучный камень производится в 

месторождениях Инкерманском у Севастополя и Бодракском у с. 



Скалистого Бахчисарайского района. Аналогичная распиловка 

среднеэоценовых нуммулитовых известняков осуществляется в 

месторождениях Цыганском у Севастополя, Скалистом и Красный Мак у 

одноименных сел Бахчисарайского района. Ряд разрабатывавшихся 

месторождений названных, а также белых ракушечных сарматских, 

известняков ныне законсервирован. В межкуэстовом понижении у 

северной окраины Бахчисарая в нескольких крупных карьерах добываются 

мергели верхнего эоцена, используемые Бахчисарайским комбинатом 

«Стройиндустрия» для производства цемента. В южной части 

Симферополя, в долине р. Салгир, действует карьер по добыче плотных 

серых глин аптского яруса нижнего мела, используемых местным 

кирпичным заводом. В разных частях изучаемой территории малыми 

карьерами для местных целей добываются песок, глина, гравий и др., в том 

числе нелегально и кустарным способом [9; 26]. Ряд отработанных 

известняковых карьеров не рекультивирован, в том числе в окрестностях 

Симферополя, или плохо рекультивирован, например, возле пещерного 

города Бакла. Заброшенные карьеры нередко используются под 

необорудованные свалки, в том числе и нелегально. Таким образом, 

продолжается формирование малоэстетичного горно-промышленного 

наследия в ландшафтах. 

Подобное наследие, ныне не используемое в хозяйстве, может и 

должно, конечно, при условии рекультивации, войти в состав 

формирующейся Единой природоохранной сети Крыма – ЕПОСК [24]. 

Выводы. 1. Заселение, горно-промышленное и индустриально-

селитебное освоение Западного Крымского Предгорья началось в позднем 

ашеле и прошло ряд этапов. 2. Ввиду сложного переплетения на изучаемой 

территории во все эпохи различных видов хозяйственной деятельности, в 

современных ландшафтах трудно разобщить горно-промышленное, 

индустриальное, селитебно-строительное, духовно-погребально-культовое, 

беллигерративное и иные виды антропогенного наследия, тем более, что 

главными полезными ископаемыми здесь являются известняки и другие 

природные строительные материалы. 3. Горно-добывающая деятельность 

различных эпох нередко территориально наследовала друг друга, поэтому 

следы древних разработок полезных ископаемых снивелированы 

последующими и труднообнаружимы. 4. При строительстве на скальном 

грунте в разные эпохи первоначально вырубались подвалы и котлованы, а 

вынутый из них камень использовался здесь же для фундаментов и стен. 5. 

От эпохи к эпохе горно-промышленное и иное воздействие человека на 

ландшафты возрастало и становилось разнообразнее. 6. Нередко в 

элементах антропогенного наследия в ландшафтах прослеживается 

поэтапное разнообразие их былого функционирования – карьер, штольня, 

подвал, склад, цех и др. 7. Чем древнее элементы антропогенного наследия 

в ландшафтах, тем глубже и эффективнее их затронули процессы 

саморекультивации и ренатурализации. 8. Чтобы любые элементы горно-

промышленного, селитебно- индустриально-строительного и иного 



техногенного наследия в современных ландшафтах украшали их, а не 

уродовали, занимали достойное место в формирующейся ЕПОСК, 

необходимы определенные мероприятия по их реставрации, 

рекультивации, ренатурализации, оборудованию, но не в ущерб их 

функционально-историко-археологической ценности. Такие работы 

ведутся, но необходимы их активизация, расширение и оптимизация. 
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ВОДНІ АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ МІСТА УМАНІ: 

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АСПЕКТ 

 

Водні антропогенні ландшафти м. Умані Черкаської області тісно 

пов’язані з історією та розвитком антропогенних ландшафтів цього міста. 

Вже лише самою назвою населений пункт завдячує річці Уманці, на якій і 

розташовується. В межах міста в р. Уманку впадає ліва притока Кам'янка. 

Власне на цих двох річках та їх невеличких притоках і сформувалися 

основні сучасні водойми. 

За [1] перші поселення на схилах берегів Уманки і Кам’янки 

виникають у ІІІ тис. до н.е. Пізніші знахідки відносяться до часів 

трипільської, скіфської, черняхівської, білогрудівської культур і доби 

Київської Русі. В цей час вода використовується для господарсько-

побутових потреб і рибальства.  

Про суттєвий вплив людини на річкову долину можна точно 

говорити з 1609 року (перша писемна згадка). Звичайно, антропогенний 

тиск на річища та заплави Уманки і Кам’янки був присутній до означеної 

дати, однак постійні набіги кримських татар не давали змоги стаціонарно 

існувати населеним пунктам на берегах річки. У 1644 р. Умань виступає 



потужною фортецею. Місце для фортифікаційного укріплення підібрано 

надзвичайно вдало. На цій території річище Уманки активно меандрує і 

річка півколом оточувала фортецю, виступала природним бар’єром при 

наступах ворога. За час свого існування місто декілька разів було знищене 

і знову відбудоване. 

Будівництво млинів призводить до зміни ландшафтної структури 

русла і заплави Уманки, викликаючи створення гребель і ставків. Так, у 

1788 році в місті діє 4 „водяних” млини: на Осташівській греблі, на 

Зарембовій, на греблі біля теперішнього підприємства „Іскра” і на греблі 

навпроти господарчого двору сучасного заводу „Мегомметр” (дві останніх 

не збереглися) [2]. 

Суттєва трансформація річкової долини торкається і Кам’янки (тоді 

ще річки Багно). У 1796 р. за наказом польського власника міста 

С.Ф. Потоцького починають споруджувати каскад ставів для створення 

архітектурного ансамблю парку „Софіївка”. Для того, щоб в літній період 

забезпечити водою нормальну роботу фонтанів, каскадів та водоспадів і 

разом з тим прикрасити парк водними просторами, було створено чотири 

стави. Вони розташовані вздовж природного річища Кам’янки.  З чотирьох 

ставків два – Війтівський та Красноставський – розташовані за межами 

дендропарку, а Верхній та Нижній – на його території. Верхній став в 

порівнянні з іншими є найбільшим (8,6 га). Вода в ньому, завдяки 

розташованим вище Війтівський та Красноставський ставкам, 

підтримувалася на протязі всього літа на одному рівні, забезпечуючи 

однаковий тиск для нормальної роботи гідроспоруд. Всі гідроспоруди 

розташовані між Верхнім та Нижнім ставками. Оскільки для створення 

водної системи „Софіївки” було використано гранітне ложе Кам'янки, то 

гідроспоруди збереглися до нашого часу в майже незміненому вигляді. 

Аналізуючи картографічні матеріали, починаючи з 1861 р., стан 

річищ Уманки і Кам’янки залишався майже однаковим (рис. 1-3). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент карти м. Умані 1861 р. 

 



 
Рис. 2 Фрагмент карти м. Умані 1872 р. 

 

 
Рис. 3. Фрагмент карти м. Умані 1903 р. 

 

У 30-х роках ХХ ст. біля головного входу в дендропарк „Софіївка“ 

на місці колишнього кар’єру по видобутку граніту створюється невелике 

„Женевське“ озеро [3]. 

Друга світова війна негативно позначилася на ландшафтній 

структурі міста. Майже вся Умань була зруйнована. Влітку 1954 і 1955 

років замість дерев’яних мостів в Умані будуються залізобетонні: по вул. 

Заводській через р. Уманку; по вул. Жовтневій на Осташівській дамбі; на 

Зарембовій греблі (р. Паланка); по вул. Ленінської Іскри (біля млина); на 

повороті від дендрологічного парку „Софіївка” до Нової Умані через р. 

Кам'янку. Розпочинається будівництво дамби через річку Уманку в 

напрямі до майбутньої вул. Праці. У 1958 р. запущено ТЕЦ. Технічний 

водозабір для потреб ТЕЦ облаштували на Осташівському ставку. Для 

цього став був розширений шляхом реконструкції дамби та будівництва 

нового шлюзу [2]. При цьому його розміри збільшилися більш, ніж в 2 

рази. В такому вигляді Осташівка існує до теперішнього часу. Тепер 

довжина Осташівського ставу 2150 м, максимальна ширина 410 м. 

Центральна частина водоймища має рівномірну глибину 3 – 3,2 м, шар 

мулу до 0,5 м. Площа водного дзеркала ставу – 58,5 га, максимальна 

глибина води біля греблі – 3,5 м, об’єм води – 994 м
3
 [4]. 



На початку ХХІ ст. завдяки проведеній реконструкції в дендропарку 

„Софіївка” на безіменній правій притоці Кам’янки в межах Грекової балки 

було створено ще 3 водойми (одна вже існувала). На сьогодні в межах 

території міста нараховується 32 водойми різного розміру, найбільші з 

яких ставки Осташівський, Звірки, Красноставський, Верхній та 

Зарембовий. За своїм характером це ставки заплавного типу місцевостей 

побудовані на річках, вони затопили їх заплави і повністю трансформували 

річища рік. 

В ході тривалого історичного часу натуральні ландшафти річищ та 

заплав річок Умані поступово втратили природні властивості і змінили 

ландшафтну структуру, перетворившись на водні антропогенні 

ландшафтні комплекси з своїми особливостями. 
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ТЕХНОГЕННІ ТА ПОСТТЕХНОГЕННІ ЛАНДШАФТИ 

КРИВОРІЗЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО БАСЕЙНУ – РАЦІОНАЛЬНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

 

1. Проблема рекультивації та збереження ландшафтного та 

біотичного різноманіття 

Техногенні землі, наприклад, у Кривбасі являють собою, ландшафти 

з особливими геохімічними, гідрологічними та інформаційними потоками. 

Окрім зміни рельєфу з рівнинного (подекуди ускладненого білковими та 

річковими системами) на гірський з перепадами висот у 400-500 м, різкими 

обривами та крутими схилами, трансформується також і геохімічний фон. 

На поверхню виносяться нехарактерні для навколишньої місцевості 

породи з різних глибин з найрізноманітнішим хімічним складом та 

фізичними властивостями. Як правило, ці землі не рекультивовані через 

незавершеність технологічних процесів. З цих же причинах, вони не 

можуть бути відновлені і повернуті власникам (селищним чи міським 

радам) у передбаченому гірничим проектом стані. 



У результаті техногенні ландшафти перебувають на балансі 

гірничодобувних підприємств та протягом  десятків років служать 

джерелом впливу (в більшості негативного) на навколишнє середовище. 

Порядок їх поточного використання не визначений, підприємства, 

відповідно до закону, обкладаються платежами за вилучення земель з 

землекористування, навіть якщо вони вже їх не використовують. Платежі 

вносяться за місцем реєстрації підприємств, що в більшості не співпадає з 

реальним розташуванням. Фінансові потоки пізніше розподіляються без 

врахування того, за який збиток і від кого вони надійшли. Влада 

розподіляє «екологічні» кошти для вирішення поточних проблем 

навколишнього середовища міста, а не земель підприємства. Таким чином, 

мотивація на перетворення цих ландшафтів у будь-який функціональний 

стан, відсутня як у споконвічних власників, так і в гірничодобувних 

підприємств, на балансі яких вони знаходяться тимчасово, з моменту 

вилучення їх із землекористування. Здається, такі території взагалі 

залишені без уваги. Однак, на цих землях поступово відроджуються 

вторинні екосистеми і іноді вони по своїй якості цілком відповідають 

штучним лісонасадженням, водним та примітивним степовим 

екосистемам. Як правило, природа не терпить порожнечі і сама запускає 

біосферні механізми відродження життя. Здавалося б, це прямий шлях до 

поповнення земель лісгоспів та сільських господарств однак їх ніхто не 

прийме, оскільки рекультиваційні роботи так і не були проведені. 

Виконання ж останніх потребуватиме терасування схилів, яке 

приведе до знищення вже сформованих екосистем, збільшенням 

фактичних площ під техногенними ландшафтами. Такі заходи не тільки 

невиправдані екологічно але економічно. У зв’язку з цим виникає 

закономірне питання про обґрунтованість існуючих нормативів по 

терасуванню схилів при рекультивації відвалів.  

Так проглядається зовсім незвична для гірничої науки проблема 

збереження ландшафтного та біотичного різноманіття на техногенних та 

посттехногенних ландшафтах. Адже відроджувані природою сукцесійно 

розвинуті екосистеми більш стійкі ніж рекультивовані спрощені аналоги, 

вони швидше наближаються за своїми якостями до природних [1]. Окрім 

того, спектр різноманітності форм ландшафтів та порід (який нівелюється 

за стандартами рекультивації) спричинює різноманітність біологічних 

систем. Відповідно постає питання про можливість використання таких 

ландшафтів для цілей охорони природи, освіти, рекреації та туризму [2].  

Вже достеменно відомо, що спроба вирішення проблем збереження 

біорізноманіття методом створення та охорони заповідних територій, 

повністю відокремлених від господарчої діяльності не виправдовує своє 

призначення. Адже ізольовані системи приречені на вимирання. Тому, 

європейські вчені запропонували ідею створення екомережі, як єдиної 

територіальної системи, в якій природні об’єкти будуть з’єднані між собою 

спеціальними коридорами. Пан’європейська екологічна мережа повинна 

створити умови для відновлення біотичного різноманіття через 



забезпечення міграції, обміну генетичним матеріалом, розселення рослин і 

тварин. В Україні на сьогодні здійснюється програма формування 

національної екологічної мережі, яка стане елементом пан’європейської 

територіальної системи. Однак, в процесі створення національної 

екологічної мережі виникає цілий ряд правових, організаційних та 

соціальних проблем. Спостерігається дуже гострий дефіцит земель 

природно-заповідного фонду, гранична освоєність території не дозволяє 

знайти землі для створення сполучних елементів екомережі. В держави 

немає ні правових механізмів виділення сільськогосподарських земель, ні 

фінансових фондів для вилучення територій з приватної власності, а тим 

більше для відновлення якості несільськогосподарських земель [2].  

Таким чином, в Інституті проблем природокористування та екології 

НАН України розроблений механізм узгодження інтересів громади, 

бізнесу і влади техногенно навантажених регіонів в справі відновлення 

екосистем порушених земель. Механізм полягає у ефективному 

використанні порушених гірничими роботами земель для створення 

відновлювальних та сполучних елементів екомережі, відродження 

екосистем та забезпечення сполучення їх з природними елементами 

екологічної мережі і в подальшому їх використання у рекреаційно-

туристичній, освітній та науковій діяльності [3, 4]. 

Для цього фахівцями Інституту створена програма „Використання 

порушених земель гірничодобувних підприємств в якості відновлювальних 

елементів екомережі Криворізького залізорудного басейну та 

Нікопольського марганцеворудного басейну”, яка передбачає створення 

Інгулецького (довжиною понад 130 км) та Солоно-Базавлуцького 

(довжиною понад 80 км) екологічних коридорів [5]. Програма отримала 

позитивну оцінку громадськості, підтримується Дніпропетровською 

обласною державною адміністрацією, Дніпропетровською обласною 

Радою народних депутатів. 

2. Методи вирішення  

Слід відразу звернути увагу на те, що, розглядаючи можливості 

раціонального використання порушених земель, не варто забувати, що ми 

вже маємо величезні території в тому стані, в якому вони залишені нам 

попередниками. Тому важливо і перспективно пристосовувати до потреб ті 

об’єкти, які ми вже маємо, але дотримуватись при цьому екологічно 

раціональних параметрів створення або перетворення рельєфу техногенних 

ландшафтів.  

Для створення техногенних форм рельєфу з параметрами, які 

забезпечують сприятливі умови для активізації процесів самовідновлення 

екосистем, необхідне виконання додаткових гірничотехнічних робіт, не 

передбачених проектом [5]. 

Сучасні технічні характеристики гірничо-транспортного 

устаткування дозволяють сформувати техногенні ландшафти з будь-якими 

параметрами. Найдоцільніше створювати задані форми рельєфу в період 

експлуатації гірничодобувного підприємства. Проте, такі роботи можуть 



бути виконані тільки за умови наявності розробленого і затвердженого у 

відповідних інстанціях проекту. Логічним буде відзначити, що економічні 

показники здобичі руди за цим проектом будуть гіршими за рахунок 

виконання додаткових робіт по формуванню заданого рельєфу, тому 

потребує рішення питання додаткового фінансування. Проте при 

уважному підході до створення проекту можна передбачити скорочення 

робіт по відсипанню і вирівнюванню поверхонь і тим самим компенсувати 

додаткові роботи по формуванню заданих форм ландшафтів [5]. 

На стадії доопрацювання кар’єрного поля, а також при завершенні 

формування зовнішніх відвалів їх кінцеві контури можливо відсипати з 

необхідними для самовідновлення та заздалегідь заданими параметрами не 

тільки на верхньому майданчику відвалу, але і, якщо це необхідно, на 

залишених бермах. Цікавим варіантом екологічної орієнтації може бути 

відсипання конусів автосамоскидами з верхнього майданчика відвалів. 

Економічна ефективність такого підходу забезпечується тим, що 

усувається необхідність виконання планування не тільки верхнього 

майданчика, але і всієї поверхні відвалів.  

Для вибору найбільш перспективних напрямів для розвитку 

вторинних екосистем ефективним виявився метод класифікації 

техногенних ландшафтних форм. Існує безліч класифікацій ландшафтів [6-

10], серед яких слід зазначити підходи Ф.М. Мількова та А.Г. Ісаченко. 

Перший підходить до класифікації антропогенних ландшафтів з позиції 

генезису, форм, використання ландшафтів і т.д., проте всі його рішення 

односторонні і не використовують єдиного комплексного підходу. 

А.Г. Ісаченко звертає увагу на відсутність розмірності, просторового 

прояву, таксономічного рангу антропогенних ландшафтів і вважає 

помилковою практику найменування антропогенних ландшафтів за 

характером їх використання. Він намагається прив’язати техногенні 

ландшафти до природних систем, не враховуючи важливого техногенного 

чинника, який корінним чином міняє генезис екосистем. Саме з таких 

позицій ми підходимо до класифікації ландшафтів і розглядаємо 

техногенні ландшафти як основу формування природної квазиклімаксової 

системи. Наша таксономічна характеристика зрозуміла як гірникам, так і 

екологам, оскільки враховує підходи та потреби як одних, так і інших 

(Табл. 1). 

Для екологічної характеристики техногенних ландшафтів ми 

використовуємо таксономічну систему типологічних одиниць:  

Система – характеризує базові відмінності в способах розробки і 

функціональне призначення техногенних ландшафтів. Виділяємо 2 

основних базових системи (відкритий і підземний спосіб видобутку 

корисних копалин) і 3 похідних - підземне добування після завершення 

відкритих розробок, відкрите – після підземної і ландшафти супутні всім 

системам (шламосховища, промділянки та ін.).  



Тип – відображає відмінності морфоструктур рельєфу. Основні 

генетичні типи ландшафтів гірничотехнічних форм - кар’єри, відвали, 

терикони, хвостосховища залежно від системи.  

Підтип – враховує сукупність рельєфних параметрів, які базуються 

на основних морфометричних показниках: висоті, формі, кутах нахилу 

схилів та ін. (наприклад для кар’єрів - крупні глибокі, котлованоподібні 

средньоглибокі, балкоподібні неглибокі виїмки). 

Клас – характеризує елементи мезорельєфу - схили, дно, плато, 

відкоси та дозволяє, таким чином, прослідкувати основні види перенесення 

і накопичення речовин і енергії та визначає основні параметри врахування 

мікроклімату.  

Підклас – відображає відмінності в гранулометричному складі порід, 

розділення їх на 4 основних таксони (камені, пісок, глина, суміш), які 

мають кардинальний вплив на накопичення речовин, процеси формування 

ґрунтового покриву та фільтрацію атмосферних опадів.  

Ряд – описує інтенсивність перенесення речовини та енергії, таким 

чином, враховуємо трансформацію гідрологічних та геохімічних потоків. 

За основу прийняті умовні математичні символи: + – для позначення 

процесів накопичення, - – стічні процеси, направлені на винесення, = – 

відсутність процесів стікання та накопичення на поверхні. 

Підряд – враховує мікрокліматичні відмінності, важливі для 

формування вторинних екосистем. Облікові параметри - енергетичні 

характеристики певних місцеіснувань, які залежать від кута нахилу схилів, 

експозиції, альбедо поверхні, опадів та ін. 

Рід – характеризує основні екологічно важливі відмінності в 

хімічному складі порід – кислі, основні, засолені, нейтральні та ін. 

Вид – оцінює характеристики сформованого або прогнозованого 

рослинного покриву. Його оцінка часто ускладнюється тим, що рослинний 

покрив ще не сформований та з року в рік зазнає значних змін.  
 

Таблица 1. – Класифікація кар’єрних ландшафтних утворень (скорочено) 
Система – І. Відкритий 

Тип – А. Кар’єри 

Підтип 

1. Крупні глибокі виїмки 2. Котлованоподібні 

середньоглибокі виїмки, в 

том числі частково 

заповнені породою 

3. Балкоподібні неглибокі 

виїмки 

Клас 

а. Схил 

(Борт) 

б. Дно а. Схил 

(Борт) 

б. Дно а. Схил 

(Борт) 

б. Дно 

Підклас 

α. Каміння (2-100 і 

>) 

β. Пісок (0,1-2) γ. Глина (<0,1) ε. Суміш 

Ряд 

–  +  –  +  –  +  



Така класифікація дає можливість врахувати особливості розвитку 

біогеоценотичного покриву та вже на рівні підкласу прогнозувати 

розвиток рослинних угрупувань. Крім того, вона дозволяє оцінити 

найбільш цінні для формування вторинних екосистем форми рельєфу. 

Наприклад, можна сказати, що для всіх форм схилів рельєфу, складених 

кам’янистими та піщаними субстратами, в степовій кліматичній зоні, 

характерним є недостатність зволоження і відповідно поселятимуться 

посухостійкі види: сосна (Pinus sylvestris, Pinus pallasiana), шипшина (Rosa 

lapidosa, Rosa canina), аморфа (Amorpha fruticosa), дрік (Genista tinctoria), 

очиток (Sedum acre), злинка (Erigeron canadensis), смілка (Silene ukrainica), 

брому (Bromus squarrosus), спориш (Polygonum arenarium), хондріла 

(Chondrilla juncea), грінделія (Grindelia squarrosa), гикавка (Berteroa 

incana), синяк (Echium vulgare), цмін (Helichrisum arenarium). Відповідно 

ці види і рекомендується для формування рослинного покриву на 

кам’янистих та піщаних схилах. 

Окрім теоретичних розробок щодо встановлення оптимальних умов 

направленого відродження екосистем велике значення мають практичні 

польові методи активізації відновлення таких систем. Відмова від 

здійснення масштабного втручання, необхідність зменшення техногенного 

впливу, збільшення природної складової методів відновлення потребують 

розробки та удосконалення методів природного самовідновлення. Вони 

базуються на нових підходах і орієнтовані на екологічні результати 

впливу. Саме на розвиток таких перспективних сучасних напрямків 

розробки методів відновлення екосистем направлені діяльність фахівців 

Інституту. 

Активізація відновлення ґрунтів та рослинності передбачає 

використання осадів стічних вод та насіннєвого відновлення. Направлене 

формування екосистем полягає у створенні сприятливих мікрокліматичних 

умов за рахунок технічних процесів: нанесення насипів каміння (сприяє 

конденсації вологи у жаркі часи та затримці снігового покриву взимку), 

створення перепадів висот (акумуляція опадів) та ін. Один з 

найважливіших методів – охорона територій природного самовідновлення, 

але мабуть краще було б сказати невтручання людини у процеси 

відновлення екосистем, тому більшість методів, які розробляє Інститут 

направлені на пришвидшення природних процесів, а не на тотальну їх 

заміну на штучні [11]. 

3. Результати 

Досвід набутий фахівцями Інституту свідчить про складність та 

різноманітність завдань, які треба вирішувати під час створення 

заказників. Відсутність узагальнених методик та типових рішень стримує 

розвиток системи територій, що охороняються та екологічної мережі в 

техногенно навантажених регіонах. В процесі роботи над проблемою 

фахівці Інституту зробили спробу вирішити основні проблеми 

дослідницьких, проектувальних, управлінських дій. Для удосконалення 

процесів створення ландшафтних заказників і формування з них 



екологічної мережі були розроблені типові проектні рішення. Враховуючи 

ландшафтні особливості території, були розроблені типові проектні 

рішення менеджменту та документообігу, зонування, ландшафтного 

дизайну та дизайну малих форм системи екологічного моніторингу [5]. В 

заказниках, що проектуються, передбачається розробка заходів з 

відновлення геосистем (активізація відновлення ґрунтів, направленого 

формування вторинних екосистем). Наразі визначені принципи, критерії 

вибору, методи формування на основі ландшафтних заказників 

екологічних коридорів. Розроблені рекомендації для оцінки, утилізації 

осадів стічних вод, використання їх для відновлення ґрунтів вторинних 

екосистем.  

Істотним, практичним результатом роботи є створення Інгулецького 

та Солоно-Базавлуцького екокоридорiв, проект створення яких 

затверджений сесією Дніпропетровської обласного ради народних 

депутатів у грудні 2007 року. Інститутом вже запроектовано і винесено в 

натуру 4 ландшафтних заказника різних рангів: "Візирка", "Інгулецький", 

"Богданівський" та "Кільцевий", які органічно вписалися в систему 

екокоридорiв регіональної та національної екомережі. Розробляються 

проекти ще для 13 заказників, розташованих уздовж річок Інгулець, 

Солона і Базавлук [5].  

Висновки. При проведенні робіт по формуванню техногенних 

ландшафтів або оптимізації тих, що існують, рекомендується максимально 

різноманітити форми рельєфу і створювати передумови розвитку 

вторинних екосистем з метою прискореного наближення їх 

квазиклімаксового стану.  

Використання запропонованої класифікації техногенних ландшафтів 

на пошкоджених гірськими роботами територіях дозволяє на 

передпроектній стадії вибирати найбільш перспективні напрями для 

розвитку бажаних вторинних екосистем або, навпаки, задавшись 

необхідною вторинною екосистемою визначити особливості 

посттехногенних ландшафтів, які формуються на етапі доопрацювання 

кар’єру. 

На посттехногенних ландшафтних заказниках доцільно, 

використовуючи методи активізації відновлення екосистем, формувати 

заказники з подальшим використанням у якості відновлювальних та 

сполучних елементів екомережі. 
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ТЕХНОГЕННІ ЛАНДШАФТИ НОВОВОЛИНСЬКОГО 

ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

ДОВКІЛЛЯ 

 

На території України розробляється понад 4500 родовищ корисних 

копалин, діє близько 2000 підприємств з видобутку, збагачення та 

переробки різноманітної мінеральної сировини. В процесі виробничої 

діяльності підприємств гірничорудної, вугільної, хімічної, металургійної 



промисловості, теплоенергетики утворюються різноманітні промислові 

відходи. 

Найвагомішим чинником негативного впливу на природне 

середовище є порушення земної поверхні внаслідок розробки родовищ 

корисних копалин, що призводить до зміни структури й погіршення якості, 

або взагалі зникнення родючого шару ґрунтів, до зміни форм рельєфу та 

ландшафтних порушень. Це, в свою чергу, викликає загибель або 

деградацію рослинного і тваринного світу. Території, які порушуються при 

розробці родовищ корисних копалин, втрачають свою господарську 

цінність і стають джерелом негативного впливу на довкілля. До цієї 

категорії можна віднести породні відвали, кар'єри, розрізи, розробки 

поверхневого ґрунтового шару тощо (рис. 1).  

Внаслідок цього виникає гостра необхідність раціонального 

використання природних ресурсів, що особливо важливо під час 

видобування і переробки мінерально-сировинних ресурсів з урахуванням 

подальшого розвитку гірничодобувної промисловості. Розвідка, 

видобування, переробка і використання мінерально-сировинних ресурсів 

супроводжується незворотними прямими і непрямими змінами довкілля, 

що призводить до формування порушених земель різного типу, масштабу і 

генезису. 

 

 
 

Рис. 1. Приклад девастованого ландшафту Нововолинського 

гірничопромислового району (терикон шахти №2). 

 

Внаслідок цього виникає гостра необхідність раціонального 

використання природних ресурсів, що особливо важливо під час 

видобування і переробки мінерально-сировинних ресурсів з урахуванням 

подальшого розвитку гірничодобувної промисловості. Розвідка, 

видобування, переробка і використання мінерально-сировинних ресурсів 

супроводжується незворотними прямими і непрямими змінами довкілля, 



що призводить до формування порушених земель різного типу, масштабу і 

генезису. 

На території України розміщено біля 1300 териконів, із них 28 - на 

території Нововолинського гірничопромислового району, які займають 

площу 116,7 га. Видобування кам’яного вугілля у Нововолинському 

гірничопромисловому районі, здійснюється з 50-х років XX ст. На 

сьогоднішній день функціонують 4 шахти, одна будується та 6 шахт 

ліквідовано (рис. 2).  

Щорічно шахти Нововолинська викидають на поверхню 200 тис. т 

відвальної породи. На породних відвалах накопичено понад 32 млн. т 

шахтної породи. Розробка вугільних родовищ супроводжується істотними 

змінами геологічного середовища, зумовленими переміщеннями значної 

кількості масивів гірничих порід. 

У Нововолинському гірничопромисловому районі більшість 

териконів горять, що спричиняє шкідливі викиди пилу та диму в 

атмосферу, зрушення поверхні землі, порушення врівноваженого стану 

масивів гірничих порід; під дією температури утворюються небезпечні 

хімічні речовини, які роками забруднюють ґрунт, поверхневі та підземні 

води Нововолинська, погіршують санітарний стан міста та селища 

Жовтневого. 

 

Рис. 2. Схема 

розташування шахт на 

території 

Нововолинського 

гірничопромислового 

району. 

 

 

Через тісний 

взаємозв'язок інженерно-

геологічних і 

гідрогеологічних 

чинників, прилеглі до 

промислових 

агломерацій, території на 

відстані радіусом 8–12 км 

у процесі закриття шахт 

схильні до активізації 

обвалів, просідань 

поверхні, суфозії (в першу чергу на ділянках схилів). Одночасно можлива 

активізація процесів підтоплення і затоплення на ділянках підробки 

річкових долин гірничими виробленнями. Таким чином, при масовому 

закритті шахт слід чекати значного збільшення площ з високим і близьким 

до катастрофічного еколого-геологічним ризиком. На цих територіях 



висока вірогідність формування надзвичайного екологічного стану, у 

зв'язку з чим на сучасному етапі необхідно приступити до розробки 

регіональних і об'єктових систем екологічного моніторингу 

навколишнього середовища. 

Ускладненню еколого-геологічних умов сприяє наявність раніше 

затоплених шахт і їх взаємодія із діючими. Це істотно знижує можливість 

стабілізації рівня підземних вод на безпечних глибинах. Багато в чому 

цьому може сприяти невизначеність гідротехнічних параметрів гірничих 

вироблень, перемичок і ін. Окрім того, при підтопленні і затопленні 

територій різко збільшується інтенсивність розчинення техногенних 

забруднювачів в ґрунтах (місця складування твердих і рідких відходів, 

промислові майданчики і ін.), що не тільки підвищує ризик забруднення 

поверхневих та підземних водозаборів і гідросфери в цілому, але й сприяє 

розширенню тих, що існують і виникненню нових зон агресивності 

ґрунтових вод у межах промислово-міської агломерації. 

Висновок. Для запобігання виникнення згубних впливів необхідно 

проводити комплекс заходів, що передбачають: - запровадження системи 

постійного моніторингу місць видалення відходів вугільного виробництва 

та їхнього впливу на стан довкілля; - створення геоінформаційних систем 

та картографування формування породних відвалів; - забезпечення 

доставки глин та чорнозему для закриття і ущільнення породних відвалів; 

- ефективну рекультивацію порушених земель. 
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В процесі освоєння території поступово виникають різні типи 

антропогенних ландшафтів, які відрізняються спільністю виникнення в 

часі, метою виникнення, напрямком і особливостями розвитку. 
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На різних етапах розвитку суспільства перетворення охоплювали і 

охоплюють майже всі компоненти, які входять до ландшафтної сфери: 

тваринний і рослинний світ, ґрунт, поверхневі води, гірські породи, 

мінерали [10]. Процес освоєння територій узгоджується з поширенням 

ландшафтних екотонів, з якими тісно пов’язані історичні долі людства 

[11].  

Екотони відіграли роль того географічного середовища, в надрах 

якого народжувались нові народи, нові культури, нові держави і, 

відповідно, формувались антропогенні ландшафти, різні за генезисом і 

змістом. 

Перехідний екотон між лісостеповою і степовою смугами 

Правобережної України охоплює південну частину Лісостепу і північну 

частину Степу. До його складу входить Південноподільська та 

Південнопридніпровська височинні області Дністровсько-Дніпровської 

лісостепової провінції та Південномолдовська, Південноподільська, 

Південнопридніпровська схилово-височинні області Північностепової 

підзони [10, 11]. 

В адміністративному відношенні – це південь Черкаської та 

Вінницької областей, Кіровоградська область, північ Миколаївської, 

північна і південно-західна частина Одеської та західна частина 

Дніпропетровської областей. 

Вказана територія освоювалась людиною упродовж тривалого 

історичного періоду, що пов’язано з різноманітністю природного 

середовища та ресурсів на обмеженій території і, відповідно, наявністю 

контрастних ландшафтних комплексів, придатних до господарського 

освоєння [10]. 

Загалом можна виділити декілька етапів освоєння міжзонального 

екотону: а) до утворення Київської Русі; б) доба Київської Русі; в) народної 

колонізації (середина ХІV – кінець ХVІІІ ст.); г) провінцілізація (кінець 

ХVІІІ – початок ХІХ ст.); д) промислового освоєння (середина ХІХ – 

початок ХХ ст.); е) радянської перебудови; є) сучасний. 

До утворення Київської Русі у межах екотону розвивались різні 

археологічні культури, територію займали численні народи і племена. 

Чергування лісопокритих і степових просторів диктували умови 

господарського освоєння території та, відповідно, формування 

антропогенних ландшафтів. Населення освоювало перш за все райони з 

найбільш сприятливими для землеробства ґрунтами, водним режимом, 

кліматичними умовами, що сприяло виникненню в межах екотону одного з 

найдавніших осередків землеробства Східної Європи. Територія 

міжзонального екотону була зоною зіткнення осілого землеробського 

населення і кочовими племенами степу [10]. 

Упродовж зазначеного екотону освоєння території формувались 

антропогенні ландшафти, які відрізнялись за генезисом (підсічні, орні, 

пірогенні, пасквально-дигресійні) та змістом (селитебні, 

сільськогосподарські, дорожні, белігеративні). Незначна густота 



населення, розміщення окремими осередками, зайнятість, господарська і 

побутова спеціалізація залежали від конкретних фізико-географічних умов 

економічно і в плані культури, що в значній мірі обмежило формування 

антропогенних ландшафтів. 

За доби Київської Русі населення України продовжувало освоювати 

родючі землі лісостепових і степових територій. Міжзональний екотон 

продовжував залишатись фактичною межею, розподільною лінією між 

осілим населенням і кочівниками. 

Активні розселенсько-демографічні процеси та землеробсько-

скотарський тип природокористування в період становлення і розвитку 

Київської Русі стимулювали стійку антропогенну трансформацію 

ландшафтів (від природних або умовно-змінених до слабко-змінених, 

частково регулюючих свій природно-ресурсний потенціал) [5, 11]. 

Розширюються площі підсічних, орних, пірогенних та пасквально-

дигресійних антропогенних комплексів. Урізноманітнюються селитебні 

ландшафти (з’являються міста), збільшується кількість та 

урізноманітнюється склад белігеративних ландшафтів, розширюються 

польові, лучно-пасовищні, зароджуються садові сільськогосподарські 

ландшафти, певної структурної чіткості набувають дорожні ландшафти. 

Упродовж ХІV – XVIII ст. відновився процес подальшого освоєння 

території (народної колонізації) міжзонального екотону Правобережного 

Лісостепу і Степу України, покладений початок масового освоєння 

лісостепових і степових ландшафтів, збільшення їх демографічної ємності 

[5, 11]. До початку XVIII століття південний Лісостеп Правобережної 

України перетворився на відносно розвинений сільськогосподарський 

регіон, де продовжували розвиватись раніше сформовані і з’явились нові 

антропогенні ландшафтні комплекси (селитебні, сільськогосподарські, 

лісові, водні, дорожні, белігеративні), змінюється їх структура. Виникають 

екологічні конфлікти: прогресуюче знищення лісів, засолення і замулення 

заплавних ґрунтів, збільшення кількості антропогенних ярів. 

Общинно-поміщицьке природокористування в другій половині XVIII 

– першій половині ХІХ століть стимулювало і поглибило подальшу 

активізацію природно-антропогенних ландшафтно формуючих процесів, 

викликало зміни теплофізичних, біохімічних і водних процесів, 

погіршення мезо- та мікроклімату [11]. Активне господарське освоєння 

півдня Правобережної України („велика колонізація Півдня”) охопило 

Північний Степ. Натуральні ландшафти активно змінювались 

антропогенними. В цей період ліси і цілинні землі трансформуються в 

агрокомплекси, що сприяло появі в регіоні типово антропогенних 

алохтонних ландшафтів. Розширюється мережа селитебних, дорожніх, 

водних, сільськогосподарських ландшафтних комплексів, формуються 

промислові. Антропогенний чинник стає одним із найважливіших в 

трансформації природного середовища. 

Етап промислового освоєння території міжзонального екотону 

тривав з середини ХІХ до початку ХХ ст. і характеризується стрімким 



розвитком капіталістичних відносин і супроводжувався активним 

будівництвом промислових підприємств, шляхів сполучень. „Вільні” 

простори лісостепу і степу покриваються мережею нових центрів і 

комунікацій [11]. Формується мережа населених пунктів, яка практично не 

змінюється до нашого часу. Осередки „старожилого" антропогенного 

ландшафту перетворюються в новий агропромисловий ландшафт. Площі 

селитебних, водних ландшафтів збільшуються, урізноманітнюються 

дорожні ландшафти (поява залізниць, шляхів з твердим покриттям), на 

окремих територіях домінуючими стають промислові ландшафти (власне 

промислові, гірничопромислові). 

Етап радянської перебудови характеризується подальшим освоєнням 

території в аграрному, промисловому і військовому відношенні. 

Розширюється мережа і розміри селитебних, промислових, 

сільськогосподарських, дорожніх, белігеративних антропогенних 

ландшафтних комплексів, формуються рекреаційні. За радянської 

перебудови рівень використання земельних угідь в 

сільськогосподарському виробництві досягнув 80%, а площі 

гірничопромислових ландшафтів займають від 3 до 21% [5]. 

Сьогодні територія міжзонального екотону Правобережного 

Лісостепу і Степу України являє собою полігон розподілу сфер впливу 

великих міст з потужним промисловим комплексом (23 міста, 82 селища 

міського типу). Орні землі становлять понад 70% території. 

В ландшафтах регіону створюються нові елементи, які призводять до 

трансформації в природно-техногенні (геотехногенні) системи. 

Наростаюча антропогенна деградація ландшафтів вказаного екотону, перш 

за все, пов’язана з „допінговою наркотизацією” виснажених лісостепових і 

степових ґрунтів мінеральними добривами та пестицидами з наступною їх 

низхідною водно-літодинамічною міграцією, а в результаті – до 

біохімічних техногенних забруднень земельних, водних і рослинних 

ресурсів, формуванню численних локальних екотонно геохімічних 

аномалій і бар’єрів, надзвичайно небезпечних для людини [10, 11]. 

Отже, спадкоємність антропогенної трансформації Лісостепових і 

Степових ландшафтів міжзонального екотону призводить до об’єктивного 

прогнозованого розширення і поглиблення техногенезу в майбутньому, а, 

відповідно, і некерованого процесу збільшення деградованих 

антропогенних ландшафтів в регіоні. 
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ПІДЗЕМНІ ШАХТНІ ЛАНДШАФТИ КРИВБАСУ ЯК ОБ’ЄКТИ 

ІНДУСТРІАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ 

 

В гірничопромислових регіонах, в тому числі і в межах 

Криворізького залізорудного басейну, в результаті проведення підземних 

гірничих виробок, починаючи приблизно з 20-х років ХХ століття і до 

сьогодення, формується специфічний вид антропогенних ландшафтів – 

підземні шахтні ландшафти, у вигляді порожнин переважно лінійного 

характеру із різною просторовою організацією. 

Підземні ландшафти збереглися не в однаковій мірі. Відповідно до 

технології робіт, на місці шахтних камер, після завершення видобутку 

руди, здійснюється посадка стель, шляхом їх обвалення вибухом, з 



подальшим утворенням різних форм провального рельєфу. Натомість 

здебільшого залишаються не обрушеними, так звані, під’їзні до камер 

лінійні горизонтальні та вертикальні порожнини: орти, квершлаги, штреки, 

гезенки, колодязі, стволи, які в даному випадку і являють собою науковий і 

пізнавальний інтерес для геологів, геоморфологів, спелестологів, екологів, 

спелеобіологів, краєзнавців, туристів-екстремалів та ін.  

Звичайно, відповідно до вимог техніки безпеки, по закриттю шахт, 

всі виходи на поверхню підземних виробок надійно закриваються, і з 

часом стає навіть важко ідентифікувати їх місцеположення. В багатьох 

випадках дані виробки або ж засипаються бідною породою, або ж 

затоплюються водою, із подальшим підтримуванням необхідного рівня 

води. Крім того, невідкачані порції підземних вод, з часом природним 

шляхом накопичуються в нижніх горизонтах. 

Тому для дослідників залишаються доступними або ж безпосередньо 

діючі на сьогодні шахти, або ж виробки верхніх горизонтів, що з часом 

після припинення на них робіт, розкриваються на денну поверхню в силу 

штучних та природних гравітаційних процесів, як це відбувається на 

схилах провального рельєфу. 

Нами на першому етапі було досліджено горизонтальний вихід на 

борту провальної воронки закритої приблизно в 50-х рр. ХХ ст. шахти 

Червоний Гірник (до революції – шахта №1 дореволюційного 

Олександрівського руднику), що знаходиться на 30 метровій глибині борта 

воронки. В ході досліджень була встановлена наступна закономірність 

структури підземних ходів: горизонтальні ходи не мали великої 

протяжності. В місцях де знаходились вертикальні (гезенки) продовження 

горизонтальних не було – вони були засипані породою. Нам вдалось 

спуститись на третій підземний горизонт (приблизна глибина від поверхні 

землі 70 м) використовуючи спеціальне альпіністське спорядження. 

Горизонтальні ходи даного горизонту розгалужені в трьох напрямках, два з 

яких закінчуються гезенками з невизначеною, поки що, глибиною, що дає 

перспективи для подальших досліджень. Третій напрямок засипаний 

породою і для подальших досліджень недоступний.  

Це пробне дослідження показало перспективу вивчення даних 

об’єктів спеціалістами різних галузей. Були знайдені шахтарські знаряддя 

праці довоєнного часу, що становить цінність для краєзнавців. На стелі 

третього горизонту виявлено колонію невизначених навіть до царства 

організмів. Цінними є гідрогеологічні дослідження даних об’єктів. Є 

перспектива для використання даних об’єктів зі спортивно-туристичною 

метою. 
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Постановка проблеми. Львівська область має цікаву історію 

формування і розвитку мінерально-сировинної бази. Так, саме завдяки 

бориславський нафті в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Україна займала 

третє місце в світі, пропустивши вперед за обсягами видобування нафти 

лише США і Росію. Варто також згадати й одні з найбільших у світі 

родовищ самородної сірки і калійної солі, унікальні поклади озокериту, 

значні запаси кам’яного і бурого вугілля, конденсату і газу, піщано-

гравійної і скляної сировини, більшу частину з яких активно розробляли на 

протязі декількох століть. Більшість гірничопромислових підприємств, які 

проводили видобування і збагачення цих корисних копалин припинили 

своє існування або законсервовані, а, відповідно, стали новою сторінкою в 

історичній спадщині краю без якої оцінка потенціалу мінерально-

сировинної бази Львівщини була б неповною. 

Всі історичні події, що стосуються освоєння покладів мінеральних 

ресурсів Львівщини нами умовно розбиті на три основні періоди 

гірничодобувного освоєння території. Це допромисловий (кустарний) період, 

який розпочався від моменту заселення території і продовжувався до кінця 

XVIII ст. та два промислові, які розділені початком Другої світової війни 

(1939 р.). Після допромислового періоду настав мануфактурний період 

освоєння корисних копалин, який припадав на часи правління Австрії і 

Польщі. Останньою епохою інтенсивного розроблення покладів реґіону став 

індустріальний період за часів панування Радянського Союзу, який 

завершився після проголошення незалежності України. 

У другій половині ХХ ст. розпочав процес індустріалізації 

гірничодобувної промисловості Львівщини. Як наслідок, у реґіоні виникли 

такі “гірничі гіганти” як Роздільський та Яворівський ДГХП “Сірка”, 

Стебницький ДГХП “Полімінерал”, шахти Львівсько-Волинського 

кам’яновугільного басейну, Червоноградська ЦЗФ тощо. Сьогодні ці та 

багато інших гігантських добувних і збагачувальних об’єктів зруйновано 

або ледве зводять кінці з кінцями. Однак індустріальна спадщина цього 

часового зрізу, незважаючи на її незначний вік (до 30–50 років), є дуже 

цікавою та потребує збереження для наступних поколінь. 

Другий промисловий період, названий індустріальним, бере свій 

початок від моменту розв’язання Другої світової війни Німеччиною і 

Радянським Союзом (1939 р.). Усі гірничодобувні підприємства Львівщини 

радянська влада відібрала у приватних власників та націоналізувала. Доволі 

швидко на місці дрібних мануфактур шляхом об’єднання чи розширення 

потужностей, створено великі об’єднання, комбінати і трести. В цей період 

продовжували видобувати нафту, газ, озокерит, буре вугілля, торф, натрієві 



і калійні солі та ряд інших корисних копалин. Водночас, у Львівщині 

розпочалося активне розроблення покладів кам’яного вугілля і самородної 

сірки, які за обсягами видобування мінеральної сировини вийшли 

відповідно на перше і третє місце. 

Після завершення Другої світової війни межі Львівщини двічі 

зазнавали змін. Перший раз, коли у 1951 р. провели новий державний 

кордон між СРСР і ПНР, а другий раз, коли у 1959 р. Дрогобицьку область 

ліквідовали та включили до складу Львівської. Ці територіальні зміни 

враховано під час аналізу стану освоєння мінеральних ресурсів реґіону. 

У 1975–1980 рр. у Львівській області були досягнуті максимальні 

обсяги видобування мінеральних ресурсів за всю історію їхнього освоєння. 

Тоді тут щороку видобуто від 20 до 25 млн т різних видів корисних 

копалин. У ті часи гірничодобувні підприємства реґіону щодоби видавали 

на-гора понад 40 тис. т кам’яного вугілля, майже 16 млрд. м
3
 газу, 

виробляли 4 тис. т калійних добрив
iv
. 

1. Видобування кам’яного вугілля. Припущення щодо існування 

промислових покладів кам’яного вугілля в межах Волино-Поділля ще у 1912 

р. першим висловив російський вчений-геолог М. Тетяєв
v
. Однак тоді цю 

гіпотезу заперечили сілезькі вуглепромисловці, які боялися конкуренції. У 

1931 р. польський професор Я. Самсонович, на основі власних геологічних 

досліджень, підтвердив припущення М. Тетяєва, виявивши 

кам’яновугільні відклади в західній частині Волині
vi
. 

Після завершення Другої світової війни перед радянською владою 

постала проблема забезпечення дешевим паливом західних реґіонів 

України. У 1946–1950 рр. в межах Львівської і Волинської областей 

проведено детальні геолого-розвідувальні роботи, що дозволили окреслити 

межі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. 15 лютого 1951 р. 

між СРСР і ПНР підписаний договір про новий державний польсько-

радянський кордон. Згідно з цим договором, до України відійшли території 

багаті покладами кам’яного вугілля, що дозволили розширити площу 

басейну та розпочати будівництво шахт. 

В межах Львівської області виділили Забузьке, Сокальське, 

Бубнівське, Буське, Межиріченське, Тяглівське і Карівське (Любельська 

площа) родовища, які розмістилися в межах Червоноградського 

гірничопромислового і Південно-Західного геолого-промислового районів. 

Усі шахти басейну належали ВО “Укрзахідвугілля”. Для шахтарів реґіону 

розбудовано м. Червоноград та побудовано м. Соснівка і смт. Гірник. 

Будівництво шахт Львівсько-Волинського кам’яновугільного 

басейну розпочалося у 50-х роках ХХ ст. У 1952 р. закладена перша 

кам’яновугільна шахта у Львівщині – № 1 “Великомостівська”. У 1953–54 

рр. тут почали споруджувати ще три шахти, а у 1955 р. розпочали 

будівництво аж восьми вуглевидобувних підприємств. Незважаючи на 

достатню кількість детально розвіданих шахтних полів, у подальшому 

будівництво нових копалень в області не проводили. 



Перше кам’яне вугілля реґіону отримано 24 грудня 1957 р. на шахті 

№ 2 “Великомостівська”. До 1963 р. в районі Червонограда і Соснівки 

працювало вже дев’ять, а до 1975 р. – 11 вугільних копалень. У 1978 р. 

здана в експлуатацію шахта № 10 “Великомостівська” – остання і найбільша 

копальня басейну проектною потужністю 2,4 млн т у рік
vii

. 

У 60-х роках ХХ ст. відзначалося швидке зростання обсягів 

видобування кам’яного вугілля, яке пов’язане з відкриттям нових копалень 

та розробленням потужних вугільних пластів найкращої якості. Так, якщо у 

1963 р. видобуто 7,6 млн т, то у 1967 р. – вже 11,2 млн т вугілля (табл. 1). 
 

Таблиця 1. Стан видобутку основних корисних копалин 

у Львівській області у 1945 – 1992 рр.* 

Роки 

Обсяги видобування корисних копалин, млн т 

нафти 
кам’яного 

вугілля** 

калійної 

солі 

самородної 

сірки 

цементна 

сировина 

1940 0,272 – 0,12 – – 

1945 0,177 – 0,06 – – 

1950 0,194 – – – 0,12 

1955 0,295 – 1,10 – 0,43 

1963 – 7,60 – 0,55 1,25 

1967 – 11,20 1,75 0,70 – 

1969 0,569 – 2,90 –  

1971 0,420 – – – 1,84 

1975 0,458 10,50 4,10 1,34 1,97 

1978 – 15,10  – 1,98 

1980 0,267 15,00 3,82 2,83 1,85 

1985 – 13,00 – 2,75 – 

1987 – – – 3,02 – 

1990 0,185 11,90 0,85 2,10 1,21 

1991 – 8,00 – – – 

1992 – 8,40 – – – 

* обсяги видобування корисних копалин взяті на підставі аналізу 

різночасових статистичних і літературних джерел; 

** обсяги видобування по Львівсько-Волинському кам’яновугільному 

басейну. 

 

Найбільші обсяги видобування кам’яного вугілля в області 

досягнуто у 70-х роках ХХ ст. Окремі бригади щодоби давали на-гора по 

1000–1500 т вугілля. Так, у 1976–1980 рр. обсяги видобування кам’яного 

вугілля в басейні становили 15,0 млн т, а проектна потужність шахт 

освоєна на 140 %
viii

. Досягнутий рівень видобування вугілля перетворив 

Львівсько-Волинський басейн в основну паливно-енергетичну базу 

західних областей України. На її основі створено потужний енергетичний 

комплекс у складі Бурштинської, Добротвірської, Львівської і Калуської 

електричних станцій. 

У 1979 р. завершено будівництво найбільшої в Європі Центральної 

збагачувальної фабрики (ЦЗФ) “Червоноградська” потужністю 9,6 млн т. 



Ця фабрика збудована для збагачення низькосортних марок вугілля 

басейну
ix
. 

Пришвидшене відпрацювання запасів вугілля, погіршення 

гідрогеологічних умов експлуатації та припинення будівництва нових 

копалень призвело до систематичного зниження рівня видобування 

кам’яного вугілля. Так, у 1985 р. видобуто 13 млн т, у 1990 р. – 11,9 млн т, а 

у 1991 р. – лише 8,05 млн т
x
. Такий спад пов’язаний із загальним важким 

економічним становищем в СРСР та нестабільністю у вугледобувній 

промисловості. Всього за період від 1955 до 1991 р. включно шахтами 

басейну видобуто близько 400 млн т вугілля
xi
. 

Зниження обсягів видобування кам’яного вугілля в басейні, часткове 

переведення електростанцій західного реґіону України на газ та 

необхідність постачання коксівного вугілля значно змінили структуру 

їхнього споживання (табл. 2). Якщо до 1980 р. основними споживачами 

вугілля були електростанції (50–65 % від загального видобутку), то у наступні 

роки зріс рівень постачання вугілля для комунально-побутових потреб 

(25–35 %) та на коксування (20–25 %), а постачання на теплові 

електростанції зменшилося до 15–25 %
xii

. 

 

Таблиця 2. Структура постачання кам’яного вугілля різним споживачам
xiii

 

Споживачі 
Постачання кам’яного вугілля, млн т 

1963 1967 1978 1985 * 1992 * 

Промисловість 3,5 3,9 2,7 2,9 (1,9) 1,1 (0,7) 

Енергетика 1,2 5,1 9,7 1,7 (1,1) 2,8 (2,0) 

Залізничний транспорт 1,4 0,7 0,1 0,1 0,1 

Комунально-побутові 

потреби 
1,0 0,7 0,1 4,6 (3,0) 2,1 (1,5) 

Коксування – – – 3,2 (2,1) 1,7 (1,2) 

Інші 0,5 0,8 2,4 0,5 (0,3) 0,6 (0,4) 

Разом 7,6 11,2 15,0 13,0 (8,5) 8,4 (5,9) 

*у дужках вказано обсяги постачання збагаченого вугілля 

споживачам. 
 

На момент проголошення незалежності України, більшість шахт 

Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну відпрацювали 

повністю або допрацьовували свої промислові запаси. Декілька копалень 

продовжили термін експлуатації за рахунок розроблення позабалансових 

вугільних покладів. Станом на 1993 р. балансові запаси кам’яного вугілля 

лише в межах Львівської області становили близько 0,9 млрд. т, з них 

коксівного вугілля 0,46 млрд. т, а це робить басейн доволі 

перспективним
xiv

. 

За 35 років експлуатації басейну в 60 породних відвалах 

накопичилося понад 55 млн м
3
 гірських порід, що займають площу 200 га. 

Водночас, за десять років функціонування Червоноградської ЦЗФ у відвалі 

площею 60 га нагромаджено понад 20 млн м
3
 гравітаційних відходів 

вуглезбагачення. Окрім того, в хвостосховищах і відстійниках фабрики 



знаходиться близько 5 млн т хвостів флотації
xv

. Відвали і хвостосховища й 

сьогодні залишаються потужними джерелами забруднення навколишнього 

природного середовища. 

2. Видобування нафти, конденсату, газу та озокериту. 1 вересня 

1939 р. війська фашистської Німеччини напали на Польщу, а за два тижні 

вони вже були у Бориславі. Відповідно до пакту Молотова–Ріббентропа, 

німецькі війська через кілька днів відійшли, а на територію Львівщини 

вступили радянські війська. А 27 вересня 1939 р. для переговорів про 

остаточну лінію між СРСР і Німеччиною до Москви приїхав Ріббентроп, 

який спираючись на дефіцит нафтопродуктів, запропонував передати 

Німеччині Дрогобицько-Бориславський нафтоносний район. Сталін визнав цю 

пропозицію неприйнятною, мотивуючи це тим, що українське населення 

“наполегливо претендує на цю територію”. У кінцевому результаті 

досягнуто домовленості про те, що додаткові радянські поставки 

нафтопродуктів Німеччині сягатимуть річного виробництва району 

Борислава, при цьому одна половина цього обсягу мала вивозитись 

безпосередньо з цього району, а друга – з інших нафтоносних районів 

СРСР
xvi

. 

Радянська влада провела націоналізацію нафтової і газової 

промисловості. Замість декількох сотень фірм, створили п’ять великих 

нафтогазодобувних промислів, які разом з озокеритовими шахтами 

увійшли до складу тресту “Укрнафтовидобуток”. У 1940 р. в Бориславі 

видобуто 271,5 тис. т нафти (77 % від обсягів видобування по Україні). 

Протягом сімнадцяти місяців після підписання радянсько-німецького 

пакту про ненапад Німеччина отримала від Радянського Союзу 865 тис. т 

нафти
xvii

. 

У червні 1941 р. під час відступу радянська армія спалила близько 1000 

нафтових веж, знищила або демонтувала нафтопереробні заводи у 

Дрогобичі, Бориславі і Львові. Під час німецької окупації бориславські 

нафтопромисли зазнали подальшого занепаду, хоча падіння обсягів 

видобування допущене незначне. Німецька влада залишила нафтову 

промисловість націоналізованою, створивши фірму “Karpathen Öl A.G.”. За 

роки війни пробурено понад 120 неглибоких свердловин
xviii

. Люди 

працювали зі страхом за своє життя на старому обладнані часів Австрійської 

монархії. Багато працівників загинуло на фронтах війни, а частину фізично 

знищила радянська і німецька влада. Загалом, у 1944 р. видобуто 157,5 тис. т 

нафти, більша частина якої була призначена для Берліну, а менша – для 

Москви
xix

. 

Після Другої світової війни створено трест “Бориславнафта” 

об’єднання “Укрнафта”. Вже першого повоєнного року на промислах 

поширили роторний спосіб буріння, який дозволив досягти глибинних 

горизонтів. Це дало змогу вже у 1945 р. досягти довоєнних обсягів 

нафтовидобування (177 тис. т). Однак саме у 1945–1946 рр. в Бориславі 

відбулися кадрові втрати, пов’язані із вивезенням спеціалістів під час 



проведення операції “Вісла”. У 1950 р. трестом видобуто 194,3 тис т, що 

склало 67 % української нафти. 

Значний прорив у видобуванні нафти в Львівській області отримано 

у 60-х роках ХХ ст. Так, у 1961 р. вперше на новій Орівській площі 

застосовано алмазні долота, відкрито Орово-Уличнянське, Стинавське і 

Старосамбірське нафтові та Іваниківське газоконденсатне родовища. Це 

дозволило у 1969 р. досягти апогею у післявоєнному видобуванні нафти – 

569 тис. т (табл. 1). У цей час почали перепомповувати нафту до 

Чехословаччини. 

У 70-ті роки ХХ ст., незважаючи на подальше проведення розвідки і 

введення нових родовищ, спостерігалося зменшення обсягів видобування 

нафти. Для їхньої стабілізації застосовували вторинні і третинні методи 

нафтовидобування: заводнення, форсований відбір рідини, вакуум-процес, 

паротепловий вплив на поклади тощо. Новою сторінкою в історії 

бориславських нафтовиків, що вселила надії на пошуки потужних покладів 

нафти, стало відкриття у 1975 р. Новосхідницького родовища. У 1976 р. на 

свердловині “Східниця-3” отримано потужний фонтан нафти дебітом 300 т 

у добу. Лише ця свердловина за перший рік експлуатації видала 91 тис. т 

нафти. За своїм нагромадженням вуглеводнів вона унікальна, адже її 

показник – понад 1 млн т у нафтовому еквіваленті – немає жодна 

свердловина в Передкарпатті
xx

. 

Невдовзі відкрито нові нафтові поклади на Заводівському і 

Коханівському родовищах, де виявлено поодинокі високодебітні 

свердловини. Наприклад, свердловина № 51 на Заводівському родовищі у 

1986 р. видала понад 200 т у добу. Зроблена також невдала спроба отримати 

припливи нафти із надглибокої свердловини “Східниця-2” глибиною 6020 

м
xxi

. Незважаючи на усі здійснені спроби пошуку нових свердловин, обсяги 

нафтовидобування продовжували невпинно падати. 

Попутно з нафтою у Львівській області видобували газоконденсат, 

нафтовий і вільний газ. Після війни газолінові підприємства перейшли до 

повноважень “Укргазу”. Пізніше створено виробниче управління 

“Укргазпром”, якому спочатку підпорядкували газодобувні, а пізніше – 

газотранспортні, бурові і газопереробні підприємства. У 40-х роках минулого 

століття найбільшим газовим родовищем в Україні було Дашавське. Від 

нього спочатку до Києва, а потім до Москви провели найбільший на той 

час газопровід в Європі (1530 км), який мав продуктивність 5,4 млн м
3
 у 

добу
xxii

. Потім побудували інший газопровід “Дашава – Мінськ – Вільно – 

Рига”. 

З території тієї таки Львівщини вперше у світі розпочали експортувати 

природний газ (!) до сусідньої ПНР. Його транспортували за кордон по 

газопроводу “Опари – Перемишль – Стальова Воля”, який збудовали під час 

німецької окупації, а у 1944–1945 рр. реконструювали. Від 1967 р. 

природний газ реґіону почали подавати до Чехословаччини, пізніше – до 

Австрії. 



Інтенсивний розвиток газової промисловості слід пов’язувати із 

відкриттям у 50–60 роках XX ст. та інтенсивним розробленням ряду великих 

родовищ газу: Більче-Волицького, Уличнянського, Опарського та ін. У 80-ті 

роки минулого століття обсяги видобування газу суттєво впали і не 

перевищували 35–40 млн м
3
. В цей час Львівщина стає найбільш 

газифікованою областю України, яка щороку споживає понад 2,2 млрд м
3
 

газу
xxiii

. Після вичерпання промислових запасів окремі газові родовища 

реґіону стали використовувати як газосховища. 

Активне розвідування і розроблення нафтових і газових родовищ, 

яке проводили в індустріальний період, призводило до порушення 

екологічного балансу надр, ґрунтового покриву і повітря. Основними 

забруднювачами довкілля виступали буровий шлам, промивальна рідина, 

бурові стічні води, горючо-мастильні матеріали та флюїди. 

Після завершення Другої світової війни в Бориславі відновлено 

видобування озокериту. На той час родовище було розкрито трьома 

шахтними стовбурами
xxiv

. Окрім того, шахти мали потужну наземну 

інфраструктуру: підйомники, майстерні, дробарки, котельні тощо. На 

заміну довоєнному способу водного виварювання озокериту в топлярнях, у 

1959 р. прийшло її виробництво на спеціальному заводі шляхом 

екстрагування бензином. Основною продукцією рудоуправління став 

медичний озокерит для лікувальних потреб Трускавця і Моршина, який 

складається з 30 % рудного озокериту, 50 % петролатуму (продукт 

нафтопереробки) і 20 % парафіну. Також озокерит використовували для 

змащування канатів і тросів та виготовлення восково-озокеритових сумішей 

для гумових виробів. На початку 80-х років ХХ ст. з’явились нові 

препарати на основі жильного озокериту – озокерафін, озокералін, 

озопарафін тощо
xxv

. 

Обсяги видобування озокериту в повоєнні роки поступово зростали. 

У 1977 р. вони досягли максимального значення (1080 т), після чого 

видобуток почав швидко падати. Так, у 1991 р. він складав 800 т, а у 

1992 р. – лише 690 т
xxvi

. 

Видобування озокериту призводило до утворення значних порожнин 

під землею та формування насипів на поверхні. Багаторічні нагромадження 

породи зумовили осідання земної поверхні на підземними виробками. В 

такій техногенні мульді утворилося штучне озеро, заповнене дощовими 

водами та рідкими відходами перероблення руди. Це призвело до аварії 

1953 р., коли внаслідок прориву води і мулу затопило підземні виробки до 

рівня 80 м від земної поверхні. Подібний випадок до війни стався і в 

Трускавці
xxvii

. 

3. Видобування бурого вугілля і торфу. Після завершення Другої 

світової війни видобування бурого вугілля відновили. Незважаючи на малу 

потужність буровугільних пластів, зруйновані війною міста і підприємства 

потребували дешевого місцевого палива. У Львівщині буровугільні шахти 

запрацювали в Жовкві, Ясенові, Дубрівці та ряді інших сіл Бродівського, 



Жовківського і Золочівського районів. У реґіоні налічувалося близько 

десяти таких копалень. 

До 1949 р. основний обсяг робіт на шахтах виконували вручну, тому 

їх продуктивність залишалася невисокою – до 4–5 тис. т у рік
xxviii

. Буре 

вугілля переважно використовували для потреб місцевих підприємств і 

населення. Після механізації видобувного процесу річний обсяг 

видобування бурого вугілля у реґіоні зріс до 250 тис. т
xxix

. Однак копальні 

у 1958 р. були закриті у зв’язку з початком розроблення покладів 

кам’яного вугілля Львівсько-Волинського басейну. Буровугільні шахти не 

витримали конкуренції і були ліквідовані через збитковість. 

На місці колишніх копалень збереглися невеликі відвали площею до 

1,0–1,5 га і висотою до 10–15 м. Більшість з них зруйновані формами 

лінійної ерозії та утворили довкола широкі шлейфи відвальних відкладів. 

У значно кращому стані збереглися відвали буровугільних шахт, що 

розташовані у лісових масивах. Ерозійні процеси тут мають меншу 

інтенсивність, а відвали частково заросли деревною і чагарниковою 

рослинністю. 

Поряд із бурим вугіллям, після закінчення Другої світової війни 

торф став основним пальним для підприємств і населення Львівської 

області. У 50-х роках ХХ ст. у реґіоні розробляли понад 20 невеликих 

торфових родовищ, однак відкриття шахт Львівсько-Волинського 

кам’яновугільного басейну зробило їх розроблення нерентабельним і 

більшість з них було закрито. 

У 1945 р. на основі Стоянівського і Лопатинського родовищ торфу 

створено промартіль “Торф’яник”, яка постачала паливо для підприємств 

області. У 1970 р. вона перетворена в Стоянівське торфопідприємство, яке 

займало площу понад 400 га. Поряд з видобуванням паливного торфу, воно 

займалося розробленням фрезерного торфу для потреб сільського 

господарства. У 70-х роках минулого століття це торфопідприємство 

щороку видобувало близько 150 тис. т паливного і 300 тис. т фрезерного 

торфу. У Стоянові і Лопатині діяли торфобрикетні заводи потужністю 60 і 

30 тис. т брикетів у рік
xxx

. 

Варто також згадати, про розроблення торф’яних покладів у районі 

Олесько. У 1945 р. потужність виробництва складала лише 1,5 тис. т 

паливного торфу в місяць, а до кінця 1950 р. – зросла майже вдвічі. Після 

будівництва торфобрикетного заводу, обсяги видобування і брикетування 

суттєво збільшилися. За 1970–1975 рр. на ньому вироблено 150 тис. т 

брикетів та видобуто 160 тис. т добривної торфокрихти
xxxi

. В індустріальний 

період інтенсивне розроблення торфових покладів також проводили в районах 

Дублян і Самбора. 

4. Видобування самородної сірки. До початку 50-х років ХХ ст. 

промислові родовища самородної сірки у Передкарпатті не були відомі. 

Цілеспрямовані пошуки сірки розпочали після того, як у 1950 р. геологи 

тресту “Укргаз” під час пошукової розвідки газу знайшли Роздільське 

родовище сірчаних руд, де сірка залягала практично під шаром ґрунту
xxxii

. 



У результаті проведених геолого-розвідувальних робіт у Передкарпатті 

відкрито нові сірчані родовища – Язівське, Немирівське, Подорожненське 

та ін. На їхній основі створено два потужних державних гірничо-хімічних 

підприємства (ДГХП) – Роздільське та Яворівське. 

Роздільське ДГХП “Сірка” виникнуло на основі Роздільського 

родовища самородної сірки, яке розвідали у 1951–1954 рр. Вже у 1953 р. 

розпочалося будівництво сірчаного комбінату і м. Новий Розділ, а у 1956 р. 

почали рити в’їздну траншею кар’єру. 4 листопада 1958 р. на комбінаті 

отримано першу виплавлену сірку. До 1975 р. виробництво сірки збільшилося 

від 500 до 1315 тис. т
xxxiii

. У 1974 р. у складі підприємства побудовано завод 

складних мінеральних добрив, зокрема нітроамофоски, яка окрім сірки 

містить азот, фосфор і калій (по 17 %). Найбільше нітроамофоски 

вироблено у 1990 р. – 509 тис. т. Окрім складних міндобрив, продукцією 

комплексу була молота сірка (75 тис. т) і змочувальний порошок сірки, 

який використовували як фунгіцид
xxxiv

. 

Промислових запасів Роздільського сірчаного кар’єру швидко стало 

недостатньо для такого потужного виробництва. Тому до складу 

Роздільського ДГХП “Сірка” у 1971 р. входить Подорожненський кар’єр 

проектною потужністю 700 тис. т
xxxv

. Цей кар’єр став втіленням 

тогочасних досягнень гірничої науки і техніки. Зокрема, тут працював 

один з найпотужніших у світі роторних комплексів, що за годину міг 

видати на-гора 2500 м
3
 (!) розкривної породи. Для захисту від підземних 

вод довкола кар’єру, вперше в СРСР, спорудили протифільтраційну стіну. 

Подорожненський кар’єр, із площею 456 га і глибиною 95 м, вважався 

найглибшим сірчаним кар’єром Передкарпаття. З кар’єру видобуто близько 

10 млн т самородної сірки
xxxvi

. 

Яворівське ДГХП “Сірка” створене на базі найбільших в Україні 

Язівського і Немирівського родовищ самородної сірки. Сірчані родовища 

глибиною від 45 до 250 м відкрили і розвідали у 50-х роках ХХ ст. в ході 

планомірних пошуково-розвідувальних робіт. Згідно з проектом 

потужність підприємства складала 2,8 млн т сірки в рік, в тому числі 2 млн 

т кар’єрно-автоклавним способом і 800 тис. т підземною виплавкою
xxxvii

. 

Будівництво кар’єру, відвалів, гідровідвалу, хвостосховищ та 

технологічного комплексу з перероблення сірчаної руди розпочали у 1965 

р., першу руду видобули у 1974 р, а першу сірку отримали у 1978 р. Вже у 

1980 р. досягнули потужність у 1,5 млн т сірки в рік. Всього за період 

роботи Яворівського ДГХП “Сірка” видобуто 20 млн т сірки
xxxviii

. 

Загалом, Яворівський кар’єр площею 932 га і глибиною 90 м 

вважається найбільшим сірчаним кар’єром у світі. Спочатку сірку 

проектували видобувати лише відкритим способом, отже кар’єр мав би 

мати довжину 18 км, ширину до 10 км і глибину до 120 м
xxxix

. Однак у 1967 

р. розпочали дослідні роботи з підземної виплавки сірки (ПВС) і вже за два 

роки отримано першу виплавлену сірку. У 1980 р. почав функціонувати 

Немирівський рудник ПВС. Успішне освоєння технології ПВС дозволило 

перевести запаси самородної сірки, що залягали глибше 100 м, під 



експлуатацію підземною виплавкою. Завдяки цьому вдалося зменшити 

розміри кар’єру та зберегти села Цетуля, Залуги і Старий Яр, що 

знаходилися в його запроектованих контурах. Для працівників 

підприємства побудували м. Новояворівськ, а для відселених із зони кар’єру 

– селище переселенців у смт. Шкло. 

На початку 90-х років ХХ ст. відкритий спосіб видобування 

самородної сірки став збитковим, тому сірчані кар’єри Львівщини 

залишили на сухій консервації. Це зумовлено тим, що ціна сірки на 

світовому ринку впала з 100–120 до 25–40 доларів США за тону, а 

собівартість тони передкарпатської самородної сірки складала понад 100 

доларів
xl
. Причиною небаченого падіння ціни сірки став розвал 

промисловості мінеральних добрив колишнього СРСР на тлі нарощування 

виробництва дешевшої газової сірки в Росії, Казахстані та країнах 

Близького Сходу. 

5. Видобування калійної, магнієвої і натрієвої солей. У 1939 р. 

солевидобувна промисловість Передкарпаття була націоналізована 

радянською владою. Використання технології видобування каїніту у 

спарених камерах дозволило вже через рік отримати близько 120 тис. т, але 

розпочалася війна. Під час відступу німецькі війська вивезли все 

видобувне обладнання із Стебницького комбінату. Однак вже у липні 1945 

р. комбінат відновив свою роботу і до кінця року на ньому видобуто 60 

тис. т каїніту і 830 т кухонної солі. Остаточну повоєнну відбудову 

комбінату вдалося завершили через рік, що дозволило видати на-гора 85 

тис. т мінеральних добрив
xli

. 

У кінці 50-х років ХХ ст. поблизу старої шахти “Кюбек” розпочалося 

будівництво шахти “Нова” потужністю 1 млн т калійної солі. Тоді ж було 

створено Стебницьке ДГХП “Полімінерал”. У 1966 р. розпочала свою 

роботу найпотужніша копальня підприємства – рудник № 2 із річною 

потужністю 3 млн т каїніту, а у 1967 р. збудована фабрика для 

флотаційного збагачення соляної руди
xlii

. Відходи її збагачення 

накопичували в хвостосховищі у вигляді глиносольової суміші. 

Обсяги видобування калійних солей на підприємстві доволі швидко 

зростали. У 1955 р. видобуто 1,10 млн т, у 1967 р. – 1,75 млн т, а у 1969 р. – 

2,90 млн т (табл. 1). У 70-х роках ХХ ст. видобування каїніту досягло своїх 

максимальних значень (понад 4 млн т). Поряд із калійними солями 

підприємство у значно менших обсягах видобувало магнієву і натрієву 

солі. Кухонну сіль із розсолів продовжували виварювати у Дрогобичі. 

У 1983 р. дамбу хвостосховища Стебницького ДГХП “Полімінерал” 

прорвало і в річкову мережу потрапило близько 5 млн м
3
 розсолів. Це мало 

катастрофічні наслідки для екосистем басейну Тисмениці і Дністра, а 

навколишні села через засолення ґрунтових вод вимушено перевели на 

централізоване водопостачання. Проте і після ліквідації прориву із 

хвостосховища щорічно доводилося скидати у річку близько 1 млн м
3
 

розсолів
xliii

. 



Після цієї аварії обсяги виробництва калійних солей суттєво 

зменшили, а підприємство стало збитковим. Як наслідок, на руднику № 2 

видобування каїніту призупинили та підтримували у стані сухої 

консервації. Від того часу цей рудник перебуває в аварійному стані. 

Всезростаючі обсяги водоприпливів загрожують руйнуванням ціликів та 

обвалюванням гірничого масиву обсягом 13 млн м
3
 над виробками та 

потужним техногенним землетрусом
xliv

. Над гірничими виробками 

продовжують активно утворюватися карстові провали. У роботі залишили 

лише рудник № 1, руду з якого використовували для виробництва 

сиромеленого каїніту та інших калійних добрив. 

6. Видобування будівельної сировини. Після Другої світової війни 

Львівщина потребувала різні види будівельної сировини для відновлення 

поселень і промисловості. Для потреб будівництва розпочато будівництво 

Миколаївського цементного заводу – найбільшого в західній Україні. Вже 

у червні 1950 р. завод виробив свою першу продукцію, а через дев’ять років 

його потужність досягла 1,2 млн т цементу в рік
xlv

. 

У 60–70-х роках ХХ ст. завод перетворений у потужний цементно-

гірничий комбінат до якого входили численні вапнякові, гіпсові, глиняні та 

опокові кар’єри реґіону. Особливо зросли обсяги видобування цементної 

сировини після освоєння у 1971 р. Демне-Добрянського кар’єру. На цей 

час потужність комбінату склала майже 2,0 млн т цементу
xlvi

, а його 

продукція забезпечувала такі гігантські будови, як Роздільський та 

Яворівський ДГХП “Сірка”, Стебницький ДГХП “Полімінерал”, 

Сокальський завод хімволокна та багато інших будов за межами області і 

країни. У кінці 80-х років обсяги видобування цементної сировини суттєво 

знизилися. 

Поряд із цементною сировиною, на території Львівської області у 

повоєнний час збільшилися обсяги видобування вапняку, гіпсу, цегельно-

черепичної, керамічної та іншої будівельної сировини. Вже у 1945 р. на 

повну потужність запрацював Пустомитівський вапняковий, побудовано 

Глинівський вапняковий і Наварійський цегляний заводи. Ще через 

декілька років в цьому районі введено в експлуатацію ще один вапняковий 

завод, а також бітумна база та асфальтовий цех. Так, у 1950 р. тут видано 60 

тис. т вапняку проти 20 тис. у 1946 р.
xlvii

. Аналогічна ситуація із 

видобуванням сировини і виробленням будівельних матеріалів 

спостерігалася у багатьох районах Львівщини. Особливо багато підприємств 

будівельної індустрії було в окраїнах Львова, Дрогобича, Червонограда та 

інших великих міст реґіону. У 80-х роках ХХ ст. обсяги видобування 

будівельної сировини почали поступово падати, що пов’язано із 

економічною кризою в СРСР. 

7. Видобування прісної і мінеральної води. Радянський період 

проведення розвідки і використання прісних вод можна поділити на 

повоєнний етап відновлення промисловості і сільського господарства та 

етап планомірного їх освоєння. Під час Другої світової війни повністю 

зруйновано існуючу систему гідрогеологічної служби. Окремі 



геологорозвідувальні підрозділи проводили роботи із забезпечення 

водопостачання армій і тилу. 

Після війни слід було осушити затоплені шахти і кар’єри, відновити і 

розширити водопостачання міст, сіл та промислових підприємств, 

забезпечити проведення заходів по меліорації сільськогосподарських 

земель тощо. Для дослідження підземних вод у 1946–1949 рр. у західні 

області України направили експедицію Московського 

геологорозвідувального інституту. Тоді ж створили мережу опорних 

режимних гідрогеологічних станцій на яких почали вивчати режим, баланс, 

запаси та умови живлення прісних вод реґіону. 

Значного розвитку набрали гідрогеологічні роботи у 50–70-х роках ХХ 

ст., що виконувалися різними організаціями для розв’язання конкретних 

питань, зокрема для розширення джерел водопостачання Львова, районів 

будівництва вугле- (Червоноград), сірко- (Новояворівськ, Новий Розділ) і 

солевидобувних (Стебник) підприємств, а також у зв’язку із створенням 

водосховищ, ставів чи інших гідротехнічних споруд. У 1955 р. розпочато 

детальне гідрогеологічне знімання, яке проводили у комплексі з державною 

геологічною зйомкою. Загалом, вивченням підземних вод у Львівській 

області займається Інститут геологічних наук, Інститут геології і геохімії 

горючих копалин, Інститут геофізики та інші науково-дослідні установи і 

проектні організації, а також “Укрдіпроводгосп”, “Облмеліоводбуд”, 

“Геокаптажмінвод” тощо. 

Гідрогеологічні дослідження індустріального періоду дозволили 

отримати багатий фактичний матеріал та узагальнити його у ряді монографій. 

У 1947 р. виходить робота К. Макова “Підземні води УРСР”
xlviii

, яка 

послужила сильним поштовхом до активізації вивчення підземних вод 

реґіону. Серед інших праць варто також відзначити колективну 

монографію “Підземні води західних областей України”
xlix

 і монографію Ф. 

Руденко “Гідрогеологія УРСР”
l
, в яких підсумовані результати багаторічного 

вивчення гідрогеологічних умов різних територій, в тому числі вугільних, 

сірчаних, соляних та інших родовищ реґіону. 

Після Другої світової війни найбільшим і найвідомішим курортом 

Львівщини став Трускавець. На той час на курорті було відомо 13 

мінеральних джерел із різними лікувальними властивостями, а у 1947 р. 

вперше впровадили метод аплікації озокериту. Кількість хворих, що 

лікувалися в оздоровницях міста постійно зростала. У 1950 р. їх було 

близько 54 тис. осіб, 1963 р. – 98 тис. осіб, 1965 р. – 150 тис. осіб, у 1975 р. 

– 250 тис. осіб, у 1987 р. – 333 тис. осіб. Найбільше відпочиваючих у 

Трускавці оздоровилося у 1989 р. – понад 436 тис. осіб, з них 230 тис. осіб 

– по путівках і курсівках
li
. 

У 1970–1980-х роках, для видобування мінеральних вод у Трускавці 

функціонувало десять неглибоких шахтних колодязів і 42 свердловини
lii

. 

Одночасно санаторії і пансіонати курорту могли прийняти понад 15 тисяч 

хворих. Тут працювали два бювети, дві бальнеолікарні, декілька 



поліклінік, створено належні умови для відпочинку і розваг 

відпочиваючих. 

Продовжував розвиватися й курорт Моршин. Окрім ділянки 

“Боніфацій”, лікувальними закладами у 1968 р. освоєна ділянка “Баня” із 

загальним дебітом 49 м
3
/добу

liii
. Окрім п’яти експлуатаційних свердловин, 

тут у 1971–1983 рр. пробурена сітка гідроспостережних свердловин. 

На початку 50-х років минулого століття у Моршині функціонувало 

дев’ять санаторіїв. В цей час його оздоровниці щороку могли прийняти на 

лікування до 15 тисяч хворих. Пізніше деякі невеликі санаторії об’єднали, у 

результаті чого залишилося шість лікувальних закладів. Одночасно 

проведено переоснащення спальних і лікувально-діагностичних корпусів. 

Нову хвилю інтенсивного будівництва курортних об’єктів розгорнули у 

1970–80-х роках, коли введено в експлуатацію новий бювет мінеральних 

вод, пансіонат і два санаторії. Це дозволило збільшити кількість місць у 

санаторно-курортних закладах Моршина ще на дві тисячі і довести до 

чотирьох тисяч
liv

. 

Немирівське родовище сульфідних вод, що є найбільшим родовищем 

таких вод в Україні. У 50-х роках минулого століття у Немирові проведено 

роботи щодо покращання використання лікувальних властивостей 

сірководневих джерел. Одночасно тут будували нові санаторії, корпуси, інші 

курортні об’єкти, що вже скоро дозволило лише за одну зміну приймати до 

двох тисяч хворих. Після детального вивчення джерел типу “Нафтуся”, у 

1950 р. в курорті Шкло відкрили перший бювет лікувальних вод. На його 

основі тут розпочалася розбудова військового санаторію “Шкло” на 500 

місць. У Любіні Великому продовжував діяти і розвиватися однойменний 

санаторій на 300 місць
lv
. 

Доволі молодим курортом є Східниця. Початком історичного 

розвитку як курорту вважають 1956 р., коли геолог-пенсіонер Омелян 

Стоцький знайшов у лісі неподалік від в’їзду до селища джерело 

лікувальних вод. У 60–70-х роках у районі Східниці проведено детальну 

розвідку і виявлено води типу “Нафтуся” в кількості 71,1 м
3
/добу, а також 

содові, залізисті і хлоридно-натрієві мінеральні води
lvi

. У 1976 р. Східницьке 

родовище мінеральних вод було визнано унікальним за різноманіттям 

гідромінеральних і ландшафтно-кліматичних умов, а курорт отримав статус 

всесоюзного. Тут побудували три санаторії і три лікувально-оздоровчих 

комплекси із загальною кількістю у понад 600 місць
lvii

. Однак цього 

недостатньо для повноцінного функціонування курорту, слабо розвинутою 

також залишається його інфраструктура. 

Окрім використання мінеральних вод для потреб курортного 

лікування, їх почали розливати у пляшки. Так у продажі з’явилися 

популярні столові і столово-лікувальні води “Трускавецька”, “Моршинська”, 

“Олеська” і “Солуки”. Так, у 1950 р. в околицях Олесько знайшли воду з 

лікувальними властивостями, яка рекомендується при хворобах шлунка і 

печені. У 1960 р. на її основі збудовано завод мінеральних вод потужність 



якого поступово зростала і досягла 35 млн пляшок у рік
lviii

. Продукція цих 

заводів була добре відома у колишньому Радянському Союзі. 

Поряд із розбудовою відомих курортів, у Львівській області 

проводили пошук і розвідку нових родовищ мінеральних вод. Це 

дозволило Ю. Жексенбаєву (1990) оцінити прогнозні ресурси мінеральних 

вод реґіону та окреслити перспективи їхнього використання у недалекому 

майбутньому. 

Висновки. Підсумовуючи наведені історичні факти і розвідки, варто 

відзначити, що історія освоєння мінеральних ресурсів Львівської області є 

доволі цікавою, розмаїтою і багато в чому неповторною. Саме тому, 

найцікавіші історичні “віхи” із розвитку гірничої справи реґіону заслуговують 

на збереження для наступних поколінь. Нажаль, багато цікавих пам’яток 

гірничодобувної діяльності вже безповоротно втрачено, а ті, які ще 

залишилися перебувають у критичному занедбаному стані або на стадії 

ліквідації. 

Однак, не можна казати, що нічого не зроблено для збереження 

пам’яток історичної спадщини гірничодобувної промисловості Львівщини. 

Так, ще у 1972 р. в Бориславі створено музей історії нафтової, озокеритової і 

газопереробної промисловості реґіону. На початку 80-х років минулого 

століття, коли заклали міський історико-краєзнавчий музей, експонати з 

життя і побуту нафтовиків поповнили його стенди, а музей історії 

нафтовидобування припинив своє існування
lix

. В останні роки у 

приміщенні дирекції “Бориславнафтогаз” музей відроджено і поповнено 

новими цікавими експонатами. 

Старі видобувні і збагачувальні машини, які є яскравим свідоцтвом 

минулої індустріалізації гірничого виробництва, з часом набудули великої 

історичної цінності. Шкода, але більшість з таких гігантських механізмів 

та обладнання ще у 90-х роках ХХ ст. було за безцінь продано на 

металобрухт. Тому, на колишніх гігантах Роздільському та Яворівському 

ДГХП “Сірка”, Стебницькому ДГХП “Полімінерал”, Червоноградській 

ЦЗФ, вже сьогодні слід зберегти хоча б по-одній технологічній лінії, 

роторному комплексу чи крокуючому екскаватору, створивши на їхній 

основі музеї гірничої і збагачувальної техніки ХХ століття. Це відкриває 

перспективи перетворення гірничопромислових територій у пізнавально-

рекреаційні комплекси, в яких гірничі музеї стануть одним із туристичних 

чи навіть навчально-краєзнавчих об’єктів. 

Масове, часто необдумане закриття шахт і кар’єрів, призвело до 

суттєвого загострення цілого спектру екологічних, економічних і 

соціальних проблем у вугле-, соле- і сіркодобувних районах Львівської 

області. Необґрунтована ліквідація гірничодобувних підприємств, без 

проведення складного комплексу рекультиваційних, меліоративних та інших 

оптимізаційних робіт, яка розрахована виключно на самовідновлення 

порушених ландшафтів, є небезпечною і вже у недалекому майбутньому 

може призвести до дестабілізації екологічної ситуації чи навіть екологічної 

катастрофи реґіонального масштабу. Тому, в подальшому, слід детальніше 



зважувати всі позитивні і негативні сторони під час поспішного прийняття 

управлінських рішень щодо закриття нерентабельних гірничодобувних і 

гірничозбагачувальних підприємств. 

Водночас, не варто зупинятися лише на збереженні окремих частин 

гірничодобувних виробництв, а скористатися досвідом сусідніх держав 

щодо їхнього використання як цікавих туристичних об’єктів. Наприклад, у 

Польщі під Краковом збережено соляні копальні “Вєлічка”, які ще у 1978 

р. внесено до списку ЮНЕСКО як цінний об’єкт світової спадщини. А чим 

деякі наші копальні гірші? Згадаємо лише, унікальні озокеритові шахти в 

Бориславі (нажаль практично втрачені) чи соляні рудники в Солотвино і 

Стебнику. 

Вже сьогодні слід подумати про збереження хоч би однієї копальні 

Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, наприклад шахти 

“Надія”. Це одна з найстаріших шахт Червоноградського ГПР, яка розміщена 

поряд з Соснівкою. Підприємство добре перепрофільоване, має власний 

швейний цех, хлібопекарню, налагодило вирощування тепличних овочів і 

розведення риби тощо. Після завершення видобування кам’яного вугілля, 

копальня може бути використана як цікавий туристичний об’єкт 

індустріальної спадщини. 
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