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ВСТУП 

Основною метою сучасного стану розвитку України є 
кардинальна перебудова господарського комплексу з формуванням 
ефективної національної економіки та її регіональних сегментів. 
Водночас, необхідність забезпечення прискорених темпів 
економічного зростання регіональних господарських систем потребує 
пошуку і задіяння ресурсних можливостей для нарощування 
потенціалу. У контексті побудови соціально–орієнтованої моделі 
економіки до національних пріоритетів належить розвиток 
туристичної галузі, оскільки вона характеризується високою 
прибутковістю, швидкою окупністю інвестицій та виключно 
соціальною спрямованістю. Однак, сучасний стан економіки країни, 
постійні адміністративні реформи у сфері туризму несприятливо на 
ній позначаються. Зокрема, спостерігається неефективне 
використання наявного туристичного потенціалу регіонів України, 
що призводить до втрати можливостей розвитку цієї галузі. У зв’язку 
з цим постає необхідність оцінки наявного туристично-рекреаційного 
потенціалу (ТРП) країни, її окремих регіонів та розробки напрямів 
щодо активізації його використання. Головну увагу автори 
монографії зосередили саме на цій проблемі. За нашим 
переконанням, оцінка туристично-рекреаційного потенціалу території 
є першочерговим завданням забезпечення сталого розвитку сфери 
туризму. Оцінка ТРП є важливою передумовою планування 
туристичної галузі у національному і регіональному масштабах, 
оптимізації просторової та господарської організації територіальних 
туристично-рекреаційних комплексів. Без показників об’єктивної 
оцінки виникають складності щодо залучення інвесторів у розвиток 
туризму.  

Комплексна оцінка туристичних ресурсів у сучасних ринкових 
умовах створює підґрунтя для реалізації рентного механізму їх 
використання, застосування ресурсів за принципом платності 
природокористування. Вочевидь, що без належної системи оцінки 
суттєво ускладнюється розробка цільових програм розвитку туризму, 
ефективне використання наявних туристичних ресурсів, їх охорона і 
розвиток. В цілому оцінка туристичних ресурсів і територій є 
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найважливішим механізмом управління розвитком туризму, 
контролю за соціальними, екологічними та економічними наслідками 
туристичної діяльності. На сьогодні у вітчизняній і зарубіжній науці 
накопичений значний досвід оцінки туристичних ресурсів територій 
та просторового планування рекреаційного господарства на основі 
такої оцінки. Сьогодні оцінка туристичних ресурсів України та її 
окремих регіонів здійснюється у вигляді абстрактних, невизначених 
характеристик на кшталт – «великі», «величезні», «колосальні» і таке 
інше. Зрозуміло, що ці визначення не мають ніякої конкретики і не 
відображають реального становища ресурсної бази туризму.  

Окрім того, при встановленні змісту і уточненні складових 
туристично-рекреаційного потенціалу існує проблема нечіткості, а 
іноді й некоректності у використанні цього визначення, яка у свою 
чергу, ускладнює формування у фахівців однозначного уявлення про 
означене поняття.  

Питання комплексної кількісної та якісної оцінки природних 
рекреаційних ресурсів досі недостатньо вивчене, що пов’язано з 
необхідністю врахування в оцінці багатьох чинників. Також залежно 
від рівня ієрархії досліджуваної сукупності рекреаційних ресурсів 
змінюються враховані чинники і цілі оцінки. 

Розвиток рекреаційно-туристичних територій в Україні, 
останніми роками, зосереджується на Причорноморському 
узбережжі, Закарпатті та Прикарпатті і в Придніпровських регіонах, 
але за віки рекреаційні території Полісся не втрачають своєї 
значимості у відновленні духовних, фізичних, моральних сил та 
етичних цінностей туристів. Протягом багатьох століть Полісся – 

важкодоступний заболочений район, більша частина якого 
розміщувалась на територіях Мінської, Гродненської та Волинської 
губерній, вважався безперспективним для господарського освоєння. 
Ще стародавній історик і філософ Геродот, піднявшись по Дніпру і 
Прип’яті і побачивши водні простори Полісся, писав: «...Це край 
морів і туманів...». Це був край дикої природи з рідконаселеними і 
малоосвоєними землями. Помітне заселення і освоєння людиною 
придатних до проживання ділянок Полісся почалося з XVІ ст.  
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Саме зазначені обставини визначили вибір теми і зміст завдань 
нижче наведеного наукового дослідження, а саме методичні та 
теоретичні засади географічних досліджень на прикладі медико-

географічних та інтегральних оцінок природних рекреаційних 
ресурсів Рівненської області. У роботі здійснено бальну оцінку 

природних рекреаційних ресурсів адміністративних районів та 
рейтингову оцінку за інтегральним показником медико-екологічного 
ризику території, встановлені регіональні особливості туристично-

рекреаційного потенціалу. 
Наша мета – проаналізувати джерела інформації щодо 

дослідження рекреаційного потенціалу (зокрема, рекреаційних 
ресурсів) території за бальним методом дослідження є обґрунтування 
змісту і компонентної структури ТРП регіону, визначення 
методичного підходу до його оцінювання у зв’язку з необхідністю 
визначення критеріїв оцінки природних територій Рівненщини.  

 

  

 

      

 

     



7 

  РОЗДІЛ 1 
ПРИРОДНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ  

В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

1.1. Геологічні умови 

Геологічні особливості території Рівненської області зумовлені 
розташуванням її у межах Волино-Подільської плити (ВПП) і лише 
східна окраїна території розміщена безпосередньо на західній околиці 
Українського кристалічного щита. Саме тут, на межі Західного і 
Центрального Полісся України, описуваний регіон заходить у межі 
Житомирського блоку Українського щита, де кристалічні утворення 
протерозойського часу (переважно граніти, гнейси, гранітогнейси 
осницького і кіровоградсько-житомирського комплексів, пронизані 
жилами та дайками основних порід – габро, діабазів тощо) підходять 
безпосередньо до денної поверхні, а часто і відслонюються по 
долинах річок. Звідси (орографічно від долини р.Случ) докембрійські 
кристалічні утворення велетенськими східцями знижуються на захід, 
до Карпатської геосинкліналі, формуючи фундамент ВПП. Саме 
наприкінці протерозою (рифей) була закладена система надглибоких 
розломів (Горинська, Сущано-Пержанська розломні зони, 
Володимир-Волинський розлом тощо), яка визначила не тільки 
згаданий східцеподібний характер кристалічного фундаменту, але й 
загальну блокову структуру регіону, що відбилося як на особливостях 
геологічної історії окремих блоків, так і на диференціації новітніх і 
сучасних тектонічних рухів. Згадана тріщинуватість і блокова 
структура фундаменту, успадкована в наступні геологічні епохи, 
відобразилася як на особливостях рисунку сучасної гідрографічної 
мережі (К.І. Геренчук, В.П. Палієнко, І.М. Коротун та ін.), так і на 
специфіці загальних гідрогеологічних умов території (Ф. А. Руденко 
та ін.). Загальну уяву про тектонічну структуру регіону можна 
скласти з рис.1.1. 

Основна частина Західного Полісся (ВПП) протягом геологічної 
історії фанерозою стала ареною нагромадження різноманітних 
осадових відкладів (переважно вапняки, пісковики, аргіліти тощо), 
які поступово нівелювали описані «східці» фундаменту, формуючи 
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моноклінальну структуру регіону, особливо виразно представлену на 
домезозойському зрізі. На розмитій (очевидно, під час 
континентальної перерви початку мезозою) поверхні рифей-

палеозойської монокліналі неузгоджено залягають карбонатні 
нашарування верхньої крейди (мергелі, писальна крейда тощо), які 
теж монокліналлю, але більш розлогою, спадають на захід (якщо у 
Сарнах товща крейдових відкладів не перевищує 20 м, то поблизу 
Любомля вона сягає 500 м). Саме відклади крейди, поширені на всій 
території ВПП, складають третій (рахуючи знизу) ярус геологічної 
структури регіону, безпосередньо впливаючи на його 
геоморфологічні і гідрогеологічні особливості. На інтенсивно 
розмитій поверхні крейди розірваними ареалами («островами» 

залягають відклади ранніх періодів кайнозою. На півночі регіону 
нагромаджувалися переважно піщані товщі палеогенового моря, що 
проникали сюди з території Білорусі. Саме в палеогені почав 
формуватися піщаний комплекс сучасного Полісся, і лише територія 
щита в цей час, очевидно була сушею, куди море проникало 
окремими язиками – затоками. В неогені основні геологічні події 
відбувалися в південній частині регіону, тісно пов’язаній з життям 
Карпатської геосинкліналі: на початку неогену тут панували теплі 
геосинклинальні моря, де нагромаджувалися піщані і карбонатні 
відклади, а наприкінці неогену, у сарматі, в зв’язку з підняттям 
Карпат тут домінували висхідні рухи, завдяки яким на півдні 
Західного Полісся формувався цоколь Волинської височини, 
складений більш стійкими до розмиву вапняками і пісковиками. 
Таким чином, вже з кінця неогену були утворені основні особливості 
структурної диференціації сучасного рельєфу описуваного регіону – 

Поліська низовина на півночі і Волинська височина на півдні. 
Завершальні етапи формування геологічної структури Західного 

Полісся пов’язані з подіями четвертинного періоду, серед яких 
насамперед слід виділити роль четвертинного зледеніння. Можна 
вважати доведеним, що льодовики Фенноскандії досягали території 
Західного Полісся неодноразово – якщо раніше мова йшла лише про 
моренні і флювіогляціальні горизонти окського і дніпровського 
зледенінь (П. А. Тутковський, Е. Рюле та ін.), то останнім часом 
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виявлені і сліди московського зледеніння, як стадію дніпровського 
зледеніння (Л. М. Дорофеєв, І. І. Залеський та ін.). 

 

 

Рисунок 1.1 – Тектонічна схема Рівненської області 

 

Саме під впливом давніх зледенінь на території регіону 
формувався верхній (флювіогляціальний) поверх піщаної товщі 
Полісся, йшло нагромадження еолових лесових порід на Волинській 
височині (П. А. Тутковський, М. Ф. Веклич, А. Б. Богуцький та ін.), 
закладалися специфічні форми сучасного рельєфу (Волинське 
моренне пасмо, численні прохідні долини) тощо. Надзвичайним 
поширенням у четвертинному комплексі описуваної території регіону 
виділяються алювіально-озерні (переважно піщано-глинисті) 
утворення. Території притаманна строкатість приповерхневої 
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четвертинної товщі, яка безпосередньо відбивається на мозаїчності 
ґрунтового покриву і на умовах заболочування у Західному Поліссі.  

 

1.2. Рельєф 

Територія Рівненської області є похилою на північ рівниною. 
Абсолютні висоти змінюються від 372 м (с. Дружба на півдні 
Рівненщини) до 134 м на півночі, при виході Прип’яті на територію 
Білорусі. Не дивлячись на те, що за середніми висотами Західне 
Полісся є одним з найнижчих регіонів України, тут простежується 
своєрідна субмеридіональна ярусність поверхні: низовина 
Волинського Полісся, яка займає більшу частину території на півночі 
регіону, при просуванні на південь поступово переходить у 
субширотні смуги Волинської височини, Малого Полісся та 
північного уступу Подільського плато. Границі між цими ярусами 
досить виразно простежуються у рельєфі. 

Кожен із згаданих ярусів характеризується не тільки 
гіпсометричними відмінностями, але й своєрідними комплексами 
рельєфу, створеними складною і тривалою взаємодією внутрішніх і 
зовнішніх сил (морфоструктурою і морфоскульптурою рельєфу), а 
відтак і специфікою геоморфологічних умов зволоження. 

На Волинському Поліссі серед домінуючих типів рельєфу 
відзначимо насамперед льодовиковий рельєф, поширений у північній 
частині і представлений як власне льодовиковими формами (крайові 
утворення дніпровського льодовика в межах Любомль-Столінського 
моренного пасма з численними моренними горбами і пасмами, 
розділеними більшими або меншими пониженнями), так і 
флювіогляціальними утвореннями, серед яких виділяються похилі 
зандрові рівнини (Ковельська, Сарненська), поверхня яких часто 
ускладнюється підняттями озів і камів, давні прохідні долини стоку 
талих вод (відкрита О. М. Мариничем прадолина Стир-Словечна 
тощо) та інші водно-льодовикові форми. Значний розвиток на 
Волинському Поліссі має долинний рельєф, тобто форми і типи 
рельєфу, створені за участю поверхневих вод. На думку 
О. М. Маринича, близько 45% сучасної поверхні Південного Полісся 
сформовано саме діяльністю поверхневих водотоків. Серед таких 
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утворень згадаємо перш за все широкі заболочені заплави Прип’яті, 
Стиру, Горині, Случі та їхніх приток, а також обширні площі 
надзаплавних терас (на головних річках регіону надійно виділяється 
принаймні два терасових рівні). Велике поширення у сучасному 
рельєфі Волинського Полісся має денудаційний рельєф, сформований 
переважно на карбонатній основі при неглибокому заляганні відкладів 
верхньої крейди (Турійська, Костопільська денудаційні рівнини). 
Інтенсивний дочетвертинний розмив зумовив утворення тут 
численних крейдяно-мергельних горбів та пасм, розділених глибокими 
(часом до 30-50 м) депресіями поверхні. З високим положенням 
крейди тут пов’язується і широкий розвиток карстового рельєфу, 
представленого різними за розмірами западинами, часто навіть 
лійками, окремі з яких заповнені водою (Шацьке та Турійське поозер’я 
на Волині, Біле озеро на Рівненщині тощо). Особливо виразно процеси 
карстоутворення простежуються вздовж ліній глибинних розломів. 
Дещо по-іншому виглядає денудаційний рельєф східної Рівненщини, 
що формувався на кристалічній основі Українського щита. Тут 
переважають «гранітні поля», численні останці та валуни, розділені 
замкненими пониженнями і депресіями (Рокитнівська, Клесівська 
рівнини). Типовим для поліської частини регіону можна вважати 
еоловий рельєф, сформований на пісках різного генезису 
(флювіогляціальних, алювіальних, давньоозерних тощо) і 
представлений окремими кучугурами, параболічними дюнами та 
пасмами висотою до 7-15 м з численними замкненими і відкритими 
западинами між ними. 

В цілому поверхня Волинського Полісся представляє собою 
плоску, трохи хвилясту низовину, яка має нахил на північ до долини 
р. Прип’ять. Середній нахил цієї поверхні складає лише 0,00006, що 
зумовлює дуже повільну течію річок, яка в свою чергу призводить до 
поганого природного дренажу, і як результат, суцільної її 
заболоченості. Крім того поверхня ускладнена численними 
пониженнями карстового походження, що можна віднести до одного 
з основних геоморфологічних чинників заболочування території. 

Різко контрастує з описаною поверхнею Полісся рельєф 
Волинської височини, розташованої на півдні Волині і Рівненщини. Її 
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північна межа виразно простежується вздовж лінії Устилуг – 

Володимир-Волинський – Затурці – Торчин – Луцьк – Піддубці – 

Олика – Клевань – Тучин, а далі більш умовно проводиться через 
Липки і Великі Межирічі на Корець.  

Розташована у межах ВПП, Волинська височина являє собою 
своєрідну геоморфологічну інверсію. Геологічну основу її теж 
складають розмиті відклади верхньої крейди, часто перекриті 
пісковиками і вапняками верхнього сармату. Найважливішою 
особливістю геологічної будови височини є майже суцільне 
поширення на ній лесів і лесоподібних відкладів (суглинків, супісків) 
в основному делювіально-еолових, переважно середньо-

верхньочетвертинних VdII-III  потужністю до 7-20 м. Саме з розвитком 
нестійких до розмиву порід лесового комплексу пов’язується 
формування яружно-балкового рельєфу, який є найпоширенішим 
типом сучасної поверхні південної частини Західного Полісся і 
визначає її загальну горбисту, а часом і пасмову будову. Значне місце 
у рельєфі Волинської височини посідають глибоко врізані (70–120 м) 
коритоподібні долини Стиру, Ікви, Горині та їхніх приток з досить 
широкими (до 1,0–2,5 км) і з малим похилом, як правило 
заболоченими заплавами і виразними комплексами надзаплавних 
терас (надійно виділяються перша і друга надзаплавні тераси, 
стосовно існування фрагментів третьої тераси є різні погляди). Саме 
субмеридіональними долинами Стиру, Ікви та Горині широтно 
витягнута смуга Волинської височини поділяється на кілька 
своєрідних геоморфологічних районів (Горохівська пасмова 
височина, Повчанська структурно-горбиста височина, Мізоцький 
кряж, Гощанське плато тощо). 

Малим Поліссям прийнято називати понижену рівнину (205-

215 м), що простягається у субширотному напрямку, розділяючи 
лесові підняття Волинської височини і Подільського плато. 
Утворення цієї рівнини пов’язується головним чином з тектонічними 
причинами, причому підкреслюється участь у рельєфотворенні талих 
льодовикових вод (насамперед дніпровського льодовика), що 
прямували у систему Дністра. Розширена західна частина (Буго-

Стирська зандрова рівнина) за характером поверхні нагадує 
Волинське Полісся – майже одноманітна піщана рівнина з 
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численними пониженнями та окремими формами денудаційного (на 
крейді) і насадженого еолового рельєфу. Невиразні долини верхів’їв 
Західного Бугу і Стиру з широкими заболоченими заплавами ще 
більше підкреслюють подібність до ландшафтів Волинського 
(«великого») Полісся. Власне, ця подібність і зумовила назву регіону. 
На схід від долини Ікви Мале Полісся звужується (часом до 2,0-2,5 

км) і утворює Острозьку прохідну долину, що простягається до 
Горині і далі, на Шепетівщину, за межі описуваного регіону, і 
успадковується долиною р. Свитеньки. 

Подільська височина заходить на територію описуваного 
регіону у вигляді урвища піднятого північного краю Поділля 
(Вороняки – Гологоро-Кременецьке низькогір’я) та його відгалужень 
і ерозійних останців, збережених від розмиву бронюючим покривом 
неогенових вапняків і пісковиків – г.Цимбал (348 м), Красна (336 м) 
та ін. Зокрема, саме тут, на півдні Радивилівщини, знаходяться і 
найвищі точки Рівненської області і описуваного регіону в цілому 
(372-374 м). Для поверхні характерна наявність значних безстічних 
понижень карстового походження, що є однією з передумов їхнього 
заболочування. 

Загальну уяву про геоморфологічну диференціацію регіону 
дають табл.1.1. та рис.1.2. 
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Таблиця  1.1 – Геоморфологічне районування території Рівненщини 

Номер 
по карті  Геоморфологічний район 

Площа, 
тис.км2

 

Абсолютні 
висоти 

Густота ерозійного 
почленування, км/км2

 

Гл
иб

ин
а 

ер
оз

ій
но

го
 

вр
ізу

, м
 

Домінуючі форми і 
типи сучасного 

рельєфу 

Основні сучасні 
геоморфологічні 

процеси Макс. Мінім. Загальна Гідрограф 

Геоморфологічна область Поліської акумулятивної низовини 
Геоморфологічна підобласть Волинського Полісся 

ІІ1 
Верхньо-Прип’ятська 
алювіально-моренна 
низовина 

2,20 157 134 0,0-0,70 0,52 до 5-7 
Заболочені заплави, 
надзаплавні тераси, 
дюни 

Акумуляція осадів, 
заболочування, 
дефляція. 

І2 
Волинське (Любомль-
Столинське) моренне 
пасмо 

1,42 186 140 0,1-0,70 0,27 5-30 
Моренні горби, 
заболочені депресії, 
карст. лійки. 

Вибіркова ерозія, 
заболочування, 
дефляція, карст 

І3 
Сарненська акумулятивна 
рівнина 

3,98 172 148 0,0-0,50 0,44 5-15 
Болота прадолини, 
тераси, дюни. 

Заболочування, 
дефляція, акумуляція 

І4 
Костопільська 
денудаційна рівнина 

1,82 220 155 0,0-0,50 0,38 5-20 
Розлогі крейдяні горби, 
болота. 

Карстотворення, 
заболочування 

Геоморфологічна підобласть Житомирського Полісся 

ІІ5 
Клесівська денудаційна 
рівнина 

2,03 230 144 0,1-0,50 0,39 5-15 
Виходи кристал. порід, 
болота, дюни 

Вивітрювання, 
заболочування 

ІІ6 
Новоград-Волинська 
денудаційна рівнина 

0,82 242 195 0,1-0,70 0,59 10-40 
Виходи кристалічних 
порід, заболочені 
річкові долини. 

Ерозія, заболочування 

Геоморфологічна область Волино-Подільської ерозійної рівнини 
Геоморфологічна підобласть Волинської височини 

ІІІ1 
Горохівська пасмова 
височина 

0,22 253 183 0,60 0,25 20-50 
Широкі балки, розлогі 
вододіли. 

Водна ерозія 
(переважання 
площинного змиву, 
вибіркове і локальне 
яроутворення), 
локальне 
заболочування заплав, 
просадочність 
відкладів лесового 
комплексу, суфозія. 

 
ІІІ2 

Рівненська 
хвилястогорбиста 
височина: 

       

а) Острожецька височина; 1,12 277 185 0,3-1,40 0,39 30-10 
Радіальні річкові 
долини, балки. 

б) Рівненське плато; 1,36 308 175 0,2-2,00 0,34 30-10 
Балки, чіткі долини, 
місцями яри 

в) Гощанське плато 1,02 235 180 0,0-0,80 0,44 20-80 Див. район ІІІ1. 
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ІІІ3 
Повчанська структурно-
горбиста височина 

1,04 358 198 0,6-0,80 0,31 40-12 
Глибокі балки та 
долини, старі яри 

ІІІ4 
Мізоцька горбиста 
височина 

1,04 342 190 0,2-0,80 0,3 40-15 
Глибокі долини, балки, 
активні яри 

Геоморфологічна підобласть Малого Полісся 

ІV1 
Кременецько-Дубенська 
зандрова рівнина 

1,04 250 190 0,0-0,20 0,21 7-30 
Плоский рельєф, 
заболочені долини, 
часом піски. 

Заболочування, 
вибіркова дефляція та 
акумуляція. 

ІV2 
Острозька прохідна 
долина 

0,71 245 190 0,1-0,40 0,34 10-80 
Болота, еолові та 
ерозійні останці Заболочування, ерозія. 

Геоморфологічна підобласть Подільської височини 

V 
Гологоро-Кременецьке 
низькогір’я:         

 а) Радивилівська ділянка; 0,07 372 232 0,0-0,20 - 80-15 
Плоска поверхня, 
короткі глибокі балки 
та долини. 

Площинна (місцями 
лінійна) ерозія, 
суфозія, просадка 
порід лесового 
комплексу,  

б) Вілія-Свитенське 
межиріччя 

0,21 353 220 0,2-0,80 0,32 60-14 
Крупні ерозійні 
останці, долини. 

 

Примітки:  1. Площа окремих геоморфологічних районів наведена в межах області. 
2. Глибина ерозійного почленування визначалася за перевищенням вододілів над місцевими базисами ерозії 
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Рисунок 1.2 –  Схематична геоморфологічна карта 
Генетичні типи та форми рельєфу: 1 – Сучасні заплави; 2 – перші надзаплавні тераси: а – з 

лесовим покривом, б – поліського типу (борові); 3 – другі надзаплавні тераси: а – з лесовим покривом, б – 
поліського (прип’ятського) типу; 4 – фрагменти третьої надзаплавної тераси Горині; 5 – зандрові 

рівнини з поширенням еолових та денудаційних форм рельєфу; 6 – лесові рівнини з поширенням 
водноерозійних форм рельєфу; 7 – торфовища; 8 – залишки кінцевоморенних утворень дніпровського 
льодовика; 9 – залишки відкладів основної морени дніпровського льодовика (валунні поля); 10 – еолові 

форми рельєфу; 11 – денудаційні форми рельєфу на кристалічній основі; 12 – денудаційні форми рельєфу 
на ефузивній основі; 13 – денудаційні форми рельєфу на крейдяній основі. Межі: 14 – дніпровського 

льодовика; 15 – прадолини Стир-Словечна; 16 – Малополіської прадолини;  
17 – геоморфологічних областей; 18 – геоморфологічних підобластей; 19 – геоморфологічних районів 
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1.3. Клімат 

Клімат виступає одним з основних факторів перезволоження 
території Західного Полісся України. Перебіг найважливіших 
елементів клімату на території описуваного регіону фіксується 
системою метеорологічних станцій, серед яких за повнотою і 
тривалістю рядів спостережень слід відзначити Ковель, Луцьк, Рівне, 
Сарни, Дубно, Володимир-Волинський. Різноманітні узагальнення 
кліматичних умов краю в різні часи і виконали О.І. Воєйков, І.Є. 
Бучинський, І.К. Половко, Г.Ф. Прихотько, М.І. Щербань, М.С. 
Андріянов, О.З. Ревера, Г.Л. Проць-Кравчук та багато інших 
дослідників. 

Енергетичну основу клімату становить сонячна радіація, 
багаторічний перебіг якої представлений в табл.1.2 та на рис.1.3. 

Радіаційний баланс регіону позитивний (1,43-1,60 МДж/м2), проте 
протягом року він змінюється у досить широкому діапазоні, 
зумовлюючи сезонні, насамперед весняно-літні, варіації кліматичних 
і погодних умов у різних частинах описуваної території. Разом з тим 
тепловий режим регіону значною мірою визначається впливом 
підстеліючої поверхні (за даними О.З. Ревери, близько 89% 
радіаційного тепла на заліснених і перезволожених площах Західного 
Полісся витрачається на випаровування) та особливостями 
циркуляційних процесів.   
Таблиця  1.2 – Річний хід сумарної сонячної радіації (верхня строчка, 
кДж/см2

)  та тривалості сонячного сяйва (нижня строчка, години) 
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ ХІІ 

9,24 15,54 32,76 39,9 55,44 61,32 57,54 47,88 35,28 20,16 7,98 6,3 

55 67 131 176 232 268 261 243 185 118 45 37 

 

Розташовуючись у зоні західного переносу, описувана територія 
знаходиться під перемінним впливом головних баричних областей 
північної півкулі (Ісландського і Середземноморського мінімумів, 
Арктичного, Сибірського та Азорського максимумів), повітря яких 
визначає особливості кліматичних і погодних умов у різні пори року. 
Комбінованим впливом радіаційних і циркуляційних процесів і 
визначається специфіка основних елементів клімату та їхнього 
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річного перебігу, зокрема, помірність температурного режиму, 
підвищена вологість повітря, висока хмарність тощо (табл.1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Сонячна радіація 
на Рівненщині 

R – сумарна радіація; Q – 

відбита радіація; Eеф – ефективне 
випромінювання;  

В – радіаційний баланс; А – альбедо 
 

 

 

З розглянутих у роботі позицій особливе значення мають 
загальна кількість, територіальний і сезонний розподіл атмосферних 
опадів та їхнє співвідношення з величинами випаровування. Середня 
річна кількість опадів за багаторічний період спостережень складає 
від 600 до 700 мм. Звертає на себе увагу той факт, що укорінена 
думка про збільшення кількості опадів у піднятій південній частині 
регіону далеко не завжди підтверджується матеріалами натурних 
спостережень (рис.1.4). Основна маса опадів випадає на протязі 
теплого періоду року (у квітні-жовтні) – до 425-475 мм з чітко 
виявленим максимумом у липні (80-95 мм). 

В окремі роки місячна кількість опадів досягає 120-170 мм. 
Специфічним для атмосферного опадоутворення у Західному Поліссі 
є характер випадання опадів, у першу чергу – частота злив, коли 
протягом невеликого проміжку часу може випадати понад 100 мм 
опадів. Ці зливи, як правило, пов’язані з проходженням атлантичних і 
середземноморських циклонів і найчастіше відмічаються у липні-
серпні, не тільки проявляючись у катастрофічних наслідках для 
господарства, але й формуючи значні надлишки поверхневих вод, що 
не встигають скидатися водотоками і фільтруватися в ґрунтову товщу 
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і тим самим створюють умови для перезволоження території. 
Нарешті, ще одна особливість кліматичних умов регіону пов’язана з 
частою повторюваністю опадів: протягом року тут пересічно 
спостерігається 170-180 днів з опадами, шар яких перевищує 0,1 мм, а 
середня тривалість бездощових періодів становить на півночі 3 дні, а 
на півдні – 4 дні.  
Таблиця  1.3 – Середні місячні та річні показники вологості повітря 

Показники / Місяць І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ Рік 

П о л і с с я (м.Сарни) 
Відносна вологість 
повітря, % 

84 83 78 71 67 69 71 74 78 82 87 88 78 

Дефіцит вологості, гПа 0,6 0,8 1,6 3,8 6,2 7,5 7,4 6,3 4,2 2,2 1,0 0,6 3,5 

Л і с о с т е п (АМСГ Рівне) 
Відносна вологість 
повітря, % 

86 86 82 74 70 71 73 75 77 82 88 89 79 

Дефіцит вологості, гПа 0,7 0,6 1,2 3,3 5,6 6,6 6,7 6,7 4,2 2,1 0,9 0,6 3,2 
 

 

 

Рисунок 1.4 – Середня багаторічна сума опадів за теплий (А) і 
холодний (Б) періоди року 

 

Переважна кількість опадів випадає на території описуваного 
регіону у рідкій фазі (табл.1.4). Сніговий покрив, що встановлюється 
пересічно з третьої декади листопада і триває до кінця березня, 
здебільшого нестійкий завдяки частим відлигам і середня товщина 
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його не перевищує у січні-лютому 6-9 см на півночі (табл.1.5) і 12-14 

см на півдні. 
Основними кліматичними чинниками, що спричиняють 

заболочуванню території і ускладнюють експлуатацію меліоративних 
систем є: 

1. Значна кількість атмосферних опадів (600-700 мм) більша 
частина яких (до 750 мм і більше) випадають в теплий період року. 

2. Перевищення суми атмосферних опадів над випаровуваністю, 
яка не перевищує 400-450 мм. 

3. Випадіння атмосферних опадів у вигляді злив, із загальною 
сумою 100 мм і більше. 

 

Таблиця  1.4 – Середня місячна та річна кількість опадів за 
багаторічний період, мм 

Види 
опадів 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ Рік 

П о л і с с я (м.Сарни) 
Рідкі 8 6 7 33 62 84 78 71 56 48 33 14 500 

Тверді 17 18 12 1 - - - - - 1 3 13 65 

Мішані 11 11 11 9 1 - - - - 2 10 13 68 

Р а з о м 36 35 30 43 63 84 78 71 56 51 46 40 633 

Л і с о с т е п (АМСГ Рівне) 
Рідкі 4 5 7 36 57 74 84 74 54 38 28 9 470 

Тверді 18 17 11 2 - - - - - 1 5 15 69 

Мішані 9 10 11 9 2 - - - 1 6 10 16 74 

Р а з о м 31 32 29 47 59 74 84 74 55 45 43 40 613 

 

Таблиця  1.5 – Декадна висота снігового покриву (м. Сарни), мм 

Місяць 
Листо-

пад 
Грудень Січень Лютий 

Найбільша за 
зиму 

Декада ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ Середн Макс 

Середня 1 2 3 3 6 8 9 9 9 9 16 39 

Найбільша 5 7 11 13 25 34 39 32 32 33 - - 

 

1.4. Гідрографічна мережа та її гідрологічний режим 

Відносно високе зволоження описуваної території, зумовлене не 
стільки надмірною кількістю атмосферних опадів, а досить 
стабільним переважанням опадів над випаровуванням. Це у 
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сприятливих умовах рівнинного рельєфу є одним з вирішальних 
факторів формування густої і різноманітної мережі поверхневих вод, 
представлених численними річками, каналами, природними та 
штучними водоймами і болотами.  

Всього в межах території нараховується 170 річок, загальна 
довжина яких становить 4,46 тис.км. Крім того по описуваній 
території протікає 1204 невеликих водотоків – струмків (довжиною 
від 0,5 до 10 км) загальна довжина понад 3,29 тис.км. Всі вони 
належать до басейну правої притоки Дніпра – річки Прип’яті. 
Головними артеріями поверхневого стоку є власне Прип’ять, хоча 
вона протікає на порівняно невеликій віддалі (20 км) по північно-

західній окраїні Волинського Полісся, а також її праві притоки – Стир 
з Іквою та Горинь зі Случчю. Вони починаються за межами території 
і протікають у субмеридіональному напрямку, що зумовлюється 
загальним похилом поверхні з півдня на північ. Лише на окремих 
ділянках Случ, Іква, і особливо Горинь у середній течії, 
підкорюючись структурно-геологічним особливостям території, 
набувають субширотного напрямку. Ці головні річки області 
приймають справа і зліва численні притоки, які здебільшого 
орієнтовані у широтному напрямку (винятки становлять лише окремі 
притоки Горині та Случі – Стубелка, Устя, Мельниця, Стави та деякі 
інші).  

Густота гідрографічного почленування території певною мірою 
відображає загальний природний фон: на півдні вона вища (0,25-0,35, 

часом до 0,53 км/км2), на півночі знижується (0,15-0,22 км/км2
).  

Розміщення області у межах двох природних зон відбивається як 
у особливостях морфології долин, так і через гідрологічні ха-

рактеристики постійних водотоків. Якщо на півдні переважають чітко 
окреслені, глибоко врізані (30-50 м, а часом до 100-120 м) звужені 
коритоподібні долини, то на півночі, у Поліссі, глибина врізу долин 
не перевищує 5-20 м, а сама виразність долин поступово втрачається. 
Відповідно змінюється і швидкість течії річок: на півдні, де падіння 
водотоків сягає 1,0-1,5 м/км і навіть 3,0-5,0 м/км, швидкість течії води 
перевищує 0,5-1,2 м/с, в той час як у Поліссі через незначні похили 
поверхні (0,3-0,6 м/км) течія помітно сповільнюється, у руслах річок 

 

      

 

     



 22 

зростає акумуляція осадів (алювію), що збільшує звивистість 
водотоку і сприяє утворенню на широких низьких заплавах 
численних меандр та старорічищ.  

Живлення річок території загалом визначається як змішане з пе-

реважанням снігового. Для поліських річок на частку талих снігових 
вод припадає 55-65% річного стоку, а для лісостепової частини вона 
не перевищує 25-45% і часто зрівнюється або й поступається 
підземному живленню. Доля підземного живлення на Волинській 
височині становить 35-45%, а для окремих річок підіймається до 49% 
(р. Вілія) і навіть до 64% (р. Іква). На Поліссі підземними водами 
формується лише 8-20% річного стоку. Вагоме місце у живленні 
річок області займають дощові води, доля яких у формуванні 
поверхневого стоку зміняються у різні роки.  

Саме особливості живлення водотоків у поліській та 
лісостеповій частинах області виражаються у відмінностях річного 

перебігу рівнів води та основних характеристик стоку, а також 
зумовлюють віднесення території Рівненщини до двох різних 
гідрологічних районів – Західнополіського та Волинського (рис.1.5).  

У річному ході рівнів води на річках області простежується 
певна закономірність: інтенсивне підняття рівнів навесні (під час 
повені) змінюється помітним їхнім зниженням влітку та взимку 
(межень), при чому рівні зимової межені майже завжди 
встановлюються вище, ніж влітку. Меженний хід рівнів 
переривається короткочасними підняттями під час літніх та осінніх 
дощових паводків. 

Паводкові підняття рівнів пов’язуються з інтенсивними дощами, 
часто – зливами, які випадають переважно у другій половині літа та 
восени. Паводкові рівні відрізняються короткочасністю і рідко 
досягають максимальних рівнів повеневих вод (унікальні паводки на 
окремих річках області зафіксовані у 1948, 1955, 1956, 1958 рр. та 
протягом ряду інших років, серед них і 1993 р.).  
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Рисунок 1.5 –  Розподіл річного поверхневого стоку по гідрологічних 

 районах (середній за водністю рік) 
 

Річна амплітуда коливання рівнів на малих річках області за 
багаторічний період спостережень становить 0,7-2,6 м, досягаючи в 
окремі роки максимуму (4,8 м). На основних водних артеріях 
Рівненщини середні амплітуди рівнів води протягом року становлять 
1,1-3,2 м, досягаючи іноді екстремальних значень (5-6 м). Проте слід 
мати на увазі, що амплітуди коливання рівнів часто-густо залежать 
від морфологічних особливостей русла та заплави на ділянці річки, де 
розташований спостережний пункт (водомірний або гідрометричний 
пост).  

Систематичні гідрометричні спостереження протягом тривалого 
часу проводяться на основних річках області – Стиру (с. Млинок 
Зарічненського району), Горині (села Оженин, Деражне, м. 
Дубровиця), Случі (м. Сарни), Льві (с. Осницьк), а також на деяких 
малих водотоках, зокрема на р. Вирка (с. Сварині Володимирецького 
району), на р. Устя (с. Корнин).  

Згаданими постами зафіксовані критичні рівні води на об’єктах 
спостережень, перевищення яких несе реальну загрозу народному 
господарству і населенню краю. Серед критичних рівнів виділяються 
три основні категорії: рівні, при досягненні яких затоплюється 
заплава; рівні, які супроводжуються затопленням окремих населених 
пунктів або їхніх частин; нарешті, рівні, що відповідають стихійним 
явищам, тобто своєрідним гідрологічним катастрофам.  

Стік води є найважливішою гідрологічною характеристикою, 
яка через систему різних показників дозволяє оцінити не лише 
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водність того чи іншого водотоку (витрата води в річці), але й 
кількісно виразити умови водоутворення на всій площі водозбору та 
його вплив на меліоровані землі (шар стоку, модуль стоку). Стік 
формується під впливом комплексу найрізноманітніших природних і 
господарських факторів – клімату, геологічної будови, 
геоморфологічних та гідрогеологічних умов, заліснення, заболочення, 
ступеню розораності, гідротехнічних меліорацій, тощо.  

Кліматичні умови, що визначають водність річок, в першу чергу 
співвідношення атмосферних опадів і випаровування, по території 
області змінюються мало, в зв’язку з чим вони впливають не стільки 
на внутріобласні відмінності у формуванні поверхневого стоку, 
скільки відбиваються у часовому вимірі, тобто через багаторічні та 
сезонні коливання стоку (табл.1.6).  

Таблиця  1.6 – Розподіл стоку річок за сезонами, % 

Водність  року  \ Cезони 
Весна Літо Осінь Зима 

ІІІ-V VІ-VІІІ ІX-XІ XІІ-ІІ 
Ріки поліської частини області 

Багатоводний 51,0 8,3 11,7 29,0 

Середній 62,1 3,9 7,6 26,4 

Маловодний 79,2 3,2 7,6 10,0 

Дуже маловодний 83,2 3,3 5,0 8,5 

Ріки лісостепової частини області 
Багатоводний 50,3 13,8 12,4 23,5 

Середній 52,4 10,6 15,1 21,8 

Маловодний 55,0 10,1 16,2 18,7 

Дуже маловодний 59,6 8,7 15,2 16,5 

 

Як видно з наведеної таблиці, на поліських річках у 
середньому за водністю році на весну припадає 50-70% стоку, на 
літньо-осінній період – 10-15%, а на зиму – 15-30%, в той час як у 
лісостеповій частині області за рахунок більш інтенсивного 
підземного живлення помітно зростає частка стоку у літньо-осінній 
період. На основних водних артеріях області максимальні витрати 
спостерігаються під час весняної повені, в той час як малі річки 
найбільше води несуть під час зливових паводків літньо-осіннього 
періоду. Такі паводки здебільшого мають локальний характер, 
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оскільки зливи охоплюють порівняно невеликі площі. Проте, в 
окремі роки, паводки набувають катастрофічного характеру.  

Характерним для Полісся був паводок 19-24.07.1993 р., коли 
внаслідок тривалих дощів з добовими сумами 40-50 мм, рівні води у 
річках області піднялися щонайменше на 1,5- 2,0 м (місцями до 3,0-

3,5 м). Вода вийшла на заплаву, а у низинних районах Полісся 
піднялася вище рівня заплави, затопивши 135 тис.га 
сільськогосподарських угідь, зруйнувавши і пошкодивши 680 
виробничих і господарських приміщень, 4470 житлових будинків. У 
північних районах області було зруйновано 220 гідромеліоративних 
систем та водогосподарських об’єктів, знесені дерев’яні мости, 
розмито понад 30 км під’їзних та експлуатаційних доріг. Загинули 
сотні голів худоби, а головне – не обійшлося і без людських жертв.  

Катастрофічні наслідки паводку значною мірою зумовлені 
осушувальними меліораціями. Сформований на осушувальних 
землях підорний переущільнений горизонт збільшив коефіцієнт 
максимального стоку, а мережа відкритих дрен сприяла швидкому 
скиду дощових вод в річкову мережу. 

Початок літньої межені припадає на травень – початок червня, 
а закінчується вона у третій декаді жовтня. Загальна тривалість 
літнього меженного періоду на річках області пересічно становить 
130-160 днів (найбільш маловодний період триває 15-35 днів).  

Твердий стік (стік наносів) річок області пов’язаний з 
ерозійною діяльністю схилового змиву, тимчасових і постійних 
водотоків, а, отже, прямо зумовлюється водністю потоків, їхньою 
кінетичною енергією, характером опадів, особливостями рельєфу. 
Протягом року мутність води змінюється у широкому діапазоні. 
Найвища вона під час повені та паводків, досягаючи 400-800 г/м3

 на 
головних річках області і до 1000 г/м2

 на малих річках. Саме навесні 
на Горині, Стиру, Случі переноситься 50-70% річного стоку наносів, 
а на окремих їх притоках – до 80-95%. Після осушування і 
розорювання осушувальних земель твердий стік значно збільшився 
на великих річках під час повені до 900-1000 г/м3, на малих річках 
до 1300-1500 г/м3

. 
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В результаті проведення осушувальних меліорацій в рисунку 
гідрографічної мережі та її гідрологічному режимі відбулися істотні 
зміни, які впливають на еколого-географічний стан меліорованих 
земель. Проведені великомасштабні топографічні зйомки на початку 
50-х років та наші маршрутні обстеження дозволили одержати 
кількісні дані про трансформацію річкової мережі. При цьому 
виявлена загальна тенденція до постійного скорочення природної 
руслової мережі. Це скорочення має місце як в річкових басейнах, де 
не проводилось осушування, так і в басейнах інтенсивного 
осушування. Основними причинами цього є природні і в основному 
антропогенні чинники. 

До першої слід віднести різке пониження напірних рівнів 
першого від поверхні напірного туронського горизонту верхньої 
крейди [K2t]. Це пониження призвело до зменшення кількості 
численних в минулому висхідних джерел та зв’язаних з ними 
водотоків. 

Другою причиною деградації річкової мережі є пониження 
рівнів ґрунтових вод осушуваних земель. Завдяки новоствореній зоні 
аерації згладжуються невеликі літні паводки, а при відсутності 
атмосферних опадів протягом 15-20 діб, що часто має місце, верхня 
частина водотоків як правило пересихає. 

Третьою, з основних причин деградації річкової мережі, є 
збільшення твердого стоку в результаті меліорації та розорюваності 
меліорованих земель, що призводить до замулення природної 
руслової мережі. За останні 45-50 років швидкість деградації річкової 
мережі малих річок регіону в залежності від співвідношення 
зональних та локальних чинників знаходилась в межах від часток 
метра за рік до 10-15 м/рік, в середньому на більшості річок 1,0-

1,5 м/рік. 
В результаті деградації та замулення річкової мережі значно 

зменшилась її пропускна здатність, що негативно впливає на їхній 
загальний екологічний стан. При формуванні літніх дощових 
паводків, що часто має місце в регіоні, зменшення пропускної 
здатності річищ призводить до тривалого затоплення і підтоплення 
значних площ. В свою чергу тривале затоплення з одночасним 
прогріванням води супроводжується розкладанням рослинності, що 
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може мати катастрофічні наслідки. Підтвердженням сказаному може 
служити дощовий паводок, що сформувався в басейні р. Уж (притока 
Прип’яті) в останній декаді липня 1998р. внаслідок випадання 
інтенсивних і тривалих дощів. Підчас паводку вода затопила значні 
площі заплавних лук. З настанням високих температур повітря вода 
погрілася до 25-30

оС і затоплена рослинність почала швидко 
розкладатися, що призвело до зменшення розчинного в воді кисню, 
практично до нуля. І як наслідок – повна загибель всього живого в р. 
Уж та її притоках. Загинув навіть планктон. 

Таким чином, в результаті проведених осушувальних меліорацій 
річкова мережа та її гідрологічний режим зазнали істотних змін, які 
полягають в наступному. 

Значно збільшилась дренажна здатність території за рахунок 
густої системи відкритих і закритих дрен, що може збільшувати 
витрати катастрофічних літніх паводків, меженний стік вирівнявся і 
дещо збільшився. 

В той же час значно деградували природна річкова система, яка 
відновлюється при зливових атмосферних опадах, що значно 
збільшує річковий стік. В свою чергу, це призводить до замулення 
природних і штучних русел і затримки частини стоку на окремих 
ділянках осушувальних земель, що значно погіршує тут екологічний 
стан і призводить до вторинного заболочування. 

Змінився і хімічний склад річкових вод. Якщо порівняти 
сучасний хімічний склад із хімічним складом річкових вод 1948 р. 
(зафіксованих загальноукраїнською гідрохімічною зйомкою під 
керівництвом А.Д. Коненко), то загальна мінералогізація річкових 
вод збільшилась з 0,2-0,4 г/дм3

 до 0,5-0,8 г/дм3. Це збільшення 
зумовлене зростанням у воді вмісту сульфатів, з 25-30 мг/дм3

 до 100-

120 мг/дм3, і хлоридів, з 15-20 мг/дм3
 до 70-80 мг/дм3. Основним 

джерелом цих сполук є складові мінеральних добрив, а також 
розкладання органічної складової торфів і оторфовання ґрунтів. 
Збільшився і вміст важких металів. 

Характерною рисою природи Рівненщини є наявність значної 
кількості природних та штучних водойм – озер, водосховищ, ставків.  
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О з е р а. За останніми даними, в області нараховується 52 озера, 
площа водного дзеркала яких становить 1 га і більше. Загальна площа 
цих природних водойм становить 266,25 км2, а сумарний об’єм води в 
них сягає майже 131 млн.м3. Всі озера зосереджені у поліській 
частині області. Крім того на заплавах крупних річок (у тому числі й 
у межах Волинської височини) налічується близько 750 заплавних і 
старичних водойм, площа яких, як і обриси берегів та водозапаси, 
може змінюватися від року до року у досить значних межах. Навіть 
кількість таких озер визначається наближено, оскільки в посушливі 
роки вони можуть зовсім зникати. Проте й скидати ці малі озера з 
рахунку теж не слід, враховуючи, що навколо них формується 
своєрідна заплавна екосистема, а крім того вони виступають 
важливим регулятором поверхневого стоку, насамперед повеневого і 
паводкового.  

Саме заплавні озера становлять найчисельнішу генетичну групу 
природних водойм на Рівненщині. Здебільшого такі «річкові» озера 
проточні, а часто і взагалі розміщуються безпосередньо на руслі 
головного водотоку (оз. Нобель на Прип’яті, оз. Верхнє на Льві та 
ін.). Другу велику групу природних водойм в області становлять 
карстові озера, улоговини яких утворилися внаслідок розчинної 
діяльності підземних вод у карбонатних породах (головним чином у 
крейді). Такі озера відрізняються більшими глибинами, стабільністю 
підземного живлення, високою якістю води. Здебільшого вони мають 
досить правильні геометричні обриси (коло, овал) і часто є без-

стічними (озера Біле, Острівське, Воронки та ін.). Карстові озера 
особливо поширені у північно-західній частині області, де крейдяний 
фундамент залягає аномально високо і підходить близько до 
поверхні. Сумнівним є виділення в області озер льодовикового та 
еолового походження, про що можна знайти згадки в навчальній і 
навіть науковій літературі, на жаль, не підтверджені 
геоморфологічним та геологічним матеріалом. На наш погляд, такі 
озера доцільно відносити до природних водойм змішаного або й не 
визначеного генезису.  

Водосховища являють собою штучні водойми, що створюються 
при спорудженні водопідпірної греблі в долині річки і призначаються 
здебільшого для комплексного використання. Серед найбільших 
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водосховищ в межах території згадаємо Хрінницьке на р.Стир та 
Млинівське на р. Іква (Млинівський район), Новомалинське на р. 
Свитенка (Острозький район), Боберське на р. Бобер (Березнівський 
район). При цьому підкреслимо, що найбільше водосховище 
Рівненщини (Хрінницьке) з 1989 р. було тимчасово випорожнене в 

зв’язку з необхідністю серйозного ремонту підпірної греблі, під якою 
почали розвиватися карстові процеси.  

Ставки. Це найчисельніша група порівняно невеликих штучних 
водойм, які споруджуються з найрізноманітнішою метою 
(риборозведення, водопостачання, боротьба з ерозією, регулювання 
поверхневого стоку тощо). Ставки займають площу близько 64 км2

 і 
акумулюють 74,3 млн.м3

 води. Особливо поширені ставки 
рибогосподарського призначення, що належать обласному 
рибкомбінату, об’єднанню «Рівнеліс», колективним 
сільськогосподарським підприємствам та цілому ряду окремих 
установ, підприємств і організацій. Окремі групи нагульних, 
вирощувальних та інших рибогосподарських ставків споруджувалися 
ще до 1939 р. (рибдільниці «Понебель», «Кривичі», «Новожуків»), 

але найбільші ставкові угрупування були створені в останні роки 
(рибцехи «Миколаєво-Гольє» у Зарічненському районі, «Полісся» у 
Дубровицькому районі). Глибина ставків рідко перевищує 1,0-1,3 м, 
що вимагає значних експлуатаційних витрат на підтримання їх 
життєдіяльності. Саме тому велика кількість ставків знаходиться у 
занедбаному стані, водойми замулюються особливо після проведення 
осушувальних меліорацій і заболочуються, а зрештою і повністю 
припиняють своє існування. Слід відмітити, що в цих водоймах 
міститься значні запаси сапропелю, які можуть бути використані як 
цінні комбіновані добрива. 

Підземні води 

Описані вище структурно-геологічні «поверхи» зумовили 
існування принаймні трьох ярусів підземних водоносних горизонтів.  

Верхній ярус складають переважно ненапірні горизонти 
ґрунтових вод, пов’язані з кайнозойськими (палеогеновими, 
неогеновими і особливо четвертинними) відкладами, а часом і з 
виходами до денної поверхні більш давніх геологічних утворень. 
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Другий ярус складають води, що циркулюють по тріщинах крейдяно-

мергельної товщі верхньої крейди. Нарешті, третій ярус утворюють 
напірні води, пов’язані з моноклінальними пластами рифей-

девонського віку. Ці яруси розділені між собою досить витриманими 
по площі водотривкими шарами і лише через локальні розриви та 
«вікна» у водотривах здійснюється водообмін і підживлення тих чи 
інших водоносних горизонтів, кожен з яких відрізняється характером 
водовміщуючих порід, гідродинамічними особливостями та 
гідрохімічним складом. Особливе місце займають підземні води, що 
циркулюють у тріщинуватих кристалічних утвореннях нижнього 
протерозою.  

За гідрогеологічними особливостями територія розташована у 
межах трьох артезіанських басейнів: Волино-Подільського, 
Прип’ятського та Українського басейну тріщинних вод, пов`язаних з 
відповідними тектонічними структурами.  

Масові осушувальні меліорації вплинули в основному на 
ґрунтові води і на перший від поверхні напірний туронський 
водоносний горизонт (K2t). Більш глибокі горизонти зазнали 
незначного впливу.  

 

1.4.1.Верхній водоносний ярус (ґрунтові води).  

Ґрунтові води складають перший від поверхні підземний 
водоносний горизонт, який поширюється по всій території області, 
активно впливаючи на ландшафтні та гідрологічні особливості 
регіону (живлення річок та водойм, заболочування тощо) і широко 
використовується для побутових потреб населення (неглибокі 
криниці та ін.). Живлення ґрунтових вод відбувається переважно за 
рахунок інфільтрації (просочування) атмосферних опадів, меншою 
мірою за рахунок повеневих і паводкових вод. Місцями ці води 
підживлюються завдяки перетоку вод із більш глибоких (напірних) 
водоносних горизонтів через «вікна» у водотривких шарах, які 
підстелюють ґрунтову водоносну товщу.  

Ґрунтові води зосереджені головним чином у четвертинній 
товщі (рис.1.6), де практично відсутні витримані по площі і 
потужності водотривкі пласти. Завдяки цьому всі водоносні гори-
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зонти у четвертинних відкладах гідравлічно пов’язані між собою і по 
суті утворюють єдину систему ненапірних вод, незалежну від 
генезису і віку водовміщуючих порід. І все ж в області 
простежуються певні гідродинамічні та гідрохімічні відмінності 
ґрунтових вод, поширених у різних (за умовами утворення, будовою і 
складом) четвертинних нашаруваннях.  

Води сучасних озерно-болотних відкладів особливо розвинені 
у північній частині області, де водонасичені болотні масиви займають 
до 37% площі. У лісостепу вони зустрічаються лише на окремих 
ділянках річкових заплав. Водовміщуючими породами виступають 
торфи різного ступеню розкладення, що підстеляються тонкими та 
дрібними пісками, часом супісками. Глибини залягання рівнів 
ґрунтових вод у період межені змінюються від 0,0-0,2 м на 
неосушених масивах до 0,5-1,2 м на осушених землях. При цьому 
поверхня ґрунтових вод на осушених землях відрізняється складною 
конфігурацією поверхні, що зумовлене літологічною строкатістю 
ґрунтових болотних відкладів. Тут зустрічаються переосушені і 
перезволожені (недоосушені) ділянки.  

Води сучасних алювіальних відкладів поширені по всій 
території області у межах річкових заплав. Водовміщуючі породи – 

піски, часом з прошарками та лінзами супісків, суглинків і навіть 
глин. Серед руслових фацій зустрічаються лінзи гравію. Потужність 
водоносного горизонту 1-4 м (у пригирлових ділянках головних 
приток Прип’яті – до 6 м) і гідравлічно пов’язані з перекриваючими 
озерно-болотними і підстелюючими водами перших надзаплавних 
терас.  

Водоносний горизонт перших надзаплавних терас поширений 
головним чином у долині Прип’яті та її крупних приток. Лише у 
межах заплав він перекривається сучасним алювієм. Глибини 
залягання в природних умовах становлять 0,5-0,8 м від поверхні. На 
осушених землях глибина збільшується до 1,0-1,5 м і більше. Як і на 
болотних відкладах поверхня ґрунтових вод на осушених ділянках 
має складну конфігурацію, що затруднює використання цих земель 
під сільськогосподарське виробництво.  
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Водоносний горизонт других надзаплавних терас зустрічається 
фрагментарно у південній частині області (долини Горині, Стиру, 
Ікви). Водовміщуючими породами виступають алювіальні дрібні 
піски та супіски потужністю до 15 м. Рівні ґрунтових вод лежать на 
глибинах 2,5-6,0 м.  

Широкий розвиток мають ґрунтові води флювіогляціальних 
відкладів дніпровського зледеніння [fII-III dn], якими збудований 
четвертинний покрив межиріч у північній частині області. Він 
складений неокругленими різнозернистими пісками з лінзами озерно-

болотних відкладів. потужність відкладів до 12 м і більше, майже 
така потужність водоносного горизонту до осушення. Глибина рівнів 
ґрунтових вод до осушення 0,2-0,5 м, місцями на дюнних утвореннях 
до 3-5 м. Після осушення рівні води понизились до 1,5-2,0 м, в той же 
час як на озерно-болотних відкладах вони понизились до глибини 0,5-

0,8 м. В цілому на більшій частині алювіально-флювіогляціальних 
відкладів має місце переосушення. В цьому випадку, на нашу думку, 
є смисл використовувати на цих місцевостях розсаджування соснової 
рослинності, а саме сосну звичайну (Pínus sylvéstris) . 

За хімічним складом всі горизонти ґрунтових вод близькі між 
собою, а відмінності зумовлюються лише місцевим впливом тих чи 
інших екзогенних факторів. Основний вплив на формування хімізму 
ґрунтових вод мають напірні води верхньокрейдового водоносного 
комплексу, а також поверхневі води, якими живляться всі без винятку 
ґрунтові горизонти.  

Хімічний склад ґрунтових вод досить одноманітний. Найбільше 
поширення до осушування мали гідрокарбонатно-кальцієві (води 
невеликої мінералізації порядку 0,3-0,5 г/дм3), кальцієво-магнієві 
води з мінералізацією до 1 г/дм3. Після осушення хімічний склад став 
більше строкатий. Разом з гідрокарбонатно-кальцієвими з’явились 

сульфатно-натрієві, сульфатно-хлоридно-натрієві які значно зросли і 
загальна мінералізація досягає до 1 г/дм3 і більше.   
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Рисунок 1.6 – Загальні ресурси місцевого поверхневого стоку 
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Рисунок 1.7 – Карта поширення ґрунтових вод (за М. Будзом та 
Я. Новосадом), 1988 рік 

 

Найменшу мінералізацію (0,3-0,5 г/дм3) мають добре проточні 
води алювіальних відкладів, а більш висока мінералізація фіксується 
у межах замкнутих депресій поверхні (Полісся) та на слабо 
дренованих ділянках суглинистих вододілів у південній частині 
території (0,9-1,2 г/дм3

).  
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1.4.2.Міжпластові артезіанські води.  

Найбільшого антропогенного навантаження, в тому числі і від 
осушування, зазнали перші від поверхні напірні води туроновського 
горизонту верхньої крейди [K2t]. Водовмісними породами цього 
горизонту є тріщинна зони крейди і мергелів, яка досягає глибини 70-

100 м. Нижнім водотривом цього горизонту є монолітна зона 
вказаних порід, а верхнім – елювіальний горизонт крейди, який має 
пластичну консистенцію і потужність до 5-6 м. Живлення горизонту 
проходить в основному в межах Волино-Подільської височини на 
позитивних формах рельєфу, де елювіальний шар відсутній і 
тріщинна зона виходить в підошву ґрунтового горизонту або прямо 
на поверхню.  

П’єзометричні рівні цього горизонту встановлювалися на 
глибинах 3-5 м, а в долинах річок на 1,5-2,0 м над даною поверхнею. 
За останні десятиріччя (починаючи з 60-х років) цей горизонт зазнав 
інтенсивного антропогенного навантаження і значного виснаження. 
Тільки для водопостачання населених пунктів Рівне, Луцьк і 
районних центрів з горизонту цілодобово відбирається 180-210 

тис.м3
. 

Значну роль у виснаженні горизонту мало осушення заплав 

річок на перезаглибленних ділянках річкових долин, де має місце 
розвантаження напірних вод в ґрунтові. Пониження рівнів ґрунтових 
вод відносно п’єзометричних рівнів зумовило значне збільшення 
підтоків напірних вод в ґрунтові, яке за нашими розрахунками 
досягло в межах регіону 35-40 тис.м3/добу.  

В останні десятиріччя погіршились і умови живлення горизонту. 
Вони сприяютливі тоді, коли зими багатосніжні і формується весняна 
повінь, а за весняні місяці випадає достатня кількість опадів. 
Глобальне потепління призвело до порушення вказаного режиму 
випадання атмосферних опадів. Більшість зим в останні роки 
малосніжні з частими відлигами, після яких наступають весняні 
місяці (березень, квітень і перша половина травня) з місячними 
сумами опадів значно нижчими норми. Річні суми опадів близькі до 
норми підтримуються надмірними опадами за червень, липень, в 
окремі роки за серпень. Спостереження на водобалансових 
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майданчиках показують, що в такі роки інфільтраційне живлення 
підземних вод напірного туронського горизонту верхньої крейди 
(K2t), поширене в межах описуваної території, складає всього 20-25% 

від норми. В цілому вказаний горизонт в результаті таких 
метеорологічних умов неодержує за рік від 70-80 до 130-150 мм 
інфільтраційного живлення. 

За хімічним складом ці води прісні (мінералізація рідко 
перевищує 0,25-0,60 г/дм3), гідрокарбонатні (часом сульфатно-

гідрокарбонатні), кальцієві або натрієво-кальцієві. Води помірно 
тверді, за вмістом вільного кисню – нейтральні. Зважаючи на якісні 
показники, верхньокрейдові води широко використовуються для 
господарського і побутового водопостачання.  

 

1.5. Ґрунтовий покрив  

Складні природні умови території, і в першу чергу розмаїття 
приповерхневих геологічних утворень («материнських порід»), 

зумовили строкатість і різноманітність ґрунтового покриву. За 
даними ґрунтових обстежень, у межах області було виділено 277 
ґрунтових відмін (М. Кваша, 1970). Новіші роботи ґрунтознавців 
Рівненської філії інституту землеустрою, Національного університету 
водного господарства та природокористування та інших наукових і 
проектних організацій області дозволяють виділити з цього розмаїття 
кілька найпоширеніших типів ґрунтів (табл.1.7).   

Дерново-підзолисті ґрунти сформувалися переважно під 
лісами з участю трав’яної рослинності, що зумовило одночасний 
прояв двох протилежних процесів ґрунтоутворення: з одного боку – 

підзолистого, при якому руйнуються мінеральні й органічні частини 
ґрунту, а з іншого – дернового, який сприяє нагромадженню 
органічних та мінеральних (насамперед карбонатних) речовин у 
ґрунтовій товщі. В залежності від переважання того чи іншого 
процесу, особливо підзолистого, розрізняють слабо-, середньо- та 
сильнопідзолисті ґрунти. Разом з тим, на складі, будові і властивостях 
ґрунтів відчутно позначаються особливості материнських порід, на 
яких протікали процеси ґрунтоутворення, в зв’язку з чим виділяються 
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піщані, глинисто-піщані та супіщані різновиди дерново-підзолистих 
ґрунтів.  
 

Таблиця  1.7 – Основні типи ґрунтів Рівненської області (всі землі 
господарств із сільськогосподарським виробництвом)

Типи ґрунтів Площа, тис.га 

1.Дерново-підзолисті 264,6 

2.Опідзолені  285,6 

3.Чорноземи типові 42,0 

4.Чорноземи і дерново-карбонатні ґрунти («громиші») 39,2 

5.Дернові оглеєні 130,6 

6.Лучні та чорноземно-лучні 53,6 

7.Болотні 229,1 

8.Розмиті ґрунти та виходи корінних порід 1,5 

 

Ці ґрунти мають значне поширення, особливо на межиріччях і 
обширних борових (перших надзаплавних) терасах Полісся і вони 
досить інтенсивно використовуються у сільськогосподарському 
виробництві, про що свідчить і відносно високий рівень їхнього 
розорювання (понад 60%).  

Опідзолені ґрунти сформувалися переважно на лесоподібних 
породах і поширені у південній лісостеповій частині, займаючи 
вододільні плато та їхні схили на Волинській височині. Вони 
поділяються на: ясно-сірі, сірі опідзолені, темно-сірі опідзолені та 
чорноземи опідзолені. Найбільше поширення у межах області мають 
сірі опідзолені ґрунти (близько 123 тис.га), які характеризуються 
значною кислотністю, а відтак – безструктурністю і розпорошенням 
орного шару, схильного до запливання та утворення кори на 
поверхні, нарешті, незначним вмістом гумусу і зниженою родючістю. 
Разом з тим, ці ґрунти інтенсивно розорюються (82%) і досить 
ефективно використовуються при вирощуванні зернових, технічних 
та плодових культур, багаторічних трав тощо. 

Високі рівні розорювання опідзолених ґрунтів в умовах 
хвилястої поверхні вододільних просторів та схилів лесового плато, 
сприяють інтенсивному розвитку ерозійних процесів, що 
проявляються через втрату природної родючості ґрунту (площинний 
змив), а часом і через повне руйнування ґрунтового покриву (лінійна 
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ерозія). За даними Рівненської філії інституту землеустрою, майже 
43% площ поширення опідзолених ґрунтів характеризуються різними 
ступенями змитості ґрунтового покриву.  

Чорноземи типові складають найцінніші земельні угіддя 
області, що формувалися під трав’яною рослинністю (луки) на 
лесових відкладах Волинської височини, займаючи площі понад 42 
тис.га. Ці ґрунти характеризуються легкосуглинковим складом з 
високим вмістом пилу і мулу, зернисто-грудкуватою структурою 
орного шару, слабокислою або нейтральною реакцією ґрунтового 
розчину. За вмістом гумусу чорноземи поділяються на 
слабогумусовані (1,7-3,0%) та малогумусовані (3,0-4,5%), а за 
потужністю гумусової частини профілю – на неглибокі (80-110 см) та 
глибокі (до 120-130 см).  

Розміщення на високих гіпсометричних рівнях та інтенсивне 
розорювання чорноземів (по окремих різновидах розорано від 92 до 
100% площ) сприяють поширенню ерозійних процесів, в зв’язку з 
чим на початок 90-х років майже 40% площ, вкритих ґрунтами цього 
типу, мають явні ознаки різних ступенів змитості (від слабо- до 
сильнозмитих).  

Чорноземи та дерново-карбонатні ґрунти, що утворилися на 
елювії карбонатних порід, мають в області фрагментарне поширення 
(зокрема, у Малому Поліссі), хоча їхня загальна площа (понад 39 
тис.га) мало поступається перед описаними вище чорноземами 
типовими.  

Характерною рисою ґрунтів цієї групи є відчутне зменшення 
потужності гумусованої товщі (рідко перевищує 20-30 см) і різкий 
перехід до корінної породи (тріщинуваті мергелі, вапняки). Ці ґрунти 
мають дещо гірші, порівнюючи з чорноземами типовими, фізико-

механічні та водні властивості, відрізняються переважно лужною 
реакцією ґрунтового розчину. Найбільш ефективно 
використовуються для вирощування озимої пшениці, особливо за 
умови підживлення фосфорними добривами. Розораність перевищує 
95%, проте змитість відчутно зменшується, що пояснюється відносно 
незначними перевищеннями ареалів розвитку цих ґрунтів над 
місцевими базисами ерозії.  
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Дещо кращі властивості мають дерново-карбонатні ґрунти, що 
утворилися на елювії карбонатних порід (перегнійно-карбонатні або 
рендзини). На цих ґрунтах можуть вирощуватися непогані врожаї 
різноманітних сільськогосподарських культур, особливо за умови 
забезпечення посівних площ калійними добривами. Рендзини 
фрагментарно зустрічаються у Малому Поліссі та у Костопільському 
районі.  

Дернові ґрунти поширені переважно у південній частині 
Рівненського Полісся, а також на заплавних річкових долинах у межах 
Волинської височини, займаючи загальну площу понад 130 тис.га. 
Утворилися переважно на пісках (часом на супісках), в зв’язку з чим 
характеризуються легким механічним складом, малим вмістом 
органічних речовин, незначним насиченням основами. Зустрічаються 
розвинені (глибокі) дернові глейові ґрунти, де потужність гумусового 
горизонту сягає 20 см, та нерозвинені (неглибокі) різновиди, з 
потужністю гумусового горизонту до 8-10 см.  

Незначний вміст гумусу, а відтак нестача азоту і фосфору, 
зумовлює низьку природну родючість дернових ґрунтів. Особливо це 
стосується піщаних та зв’язно-піщаних відмін, де на додаток до 
сказаного відчувається і нестача калію.  

Лучні та чорноземно-лучні ґрунти зустрічаються по всій 
території області, займаючи низькі (часом і високі) рівні заплав, 
днища балок і фрагментарно – окремі ділянки надзаплавних річкових 
терас та знижених вододілів (особливо на Поліссі). Формуються 
переважно під трав’янистою рослинністю на алювіальних та 
делювіальних відкладах в умовах надмірного тимчасового 
зволоження. 

За глибиною залягання ґрунтових вод і рівнем оглеєння 
розрізняють лучні глейові та лучно-болотні ґрунти. У перших рівні 
ґрунтових вод залягають на глибинах 50-100 см, а у других ґрунтові 
води підходять безпосередньо до поверхні. На окремих ділянках 
високих заплав, надзаплавних терас та знижених вододілів поширені 
лучно-чорноземні ґрунти (загальна площа близько 7 тис.га), які теж 
формуються під трав’янистою рослинністю в умовах високого 
залягання рівнів ґрунтових вод. Ці ґрунти одночасно поєднують 
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ознаки лучних ґрунтів (часто навіть мають оглеєння у нижній ділянці 
профілю) і чорноземів, хоча у порівнянні з останніми вони більш 
зволожені і гумусовані.  

Лучні, лучно-болотні і особливо лучно-чорноземні ґрунти мають 
порівняно високу потенційну родючість і використовуються 
переважно як природні кормові угіддя. Значні площі таких ґрунтів 
розорані і призначаються під польові сівозміни, а особливо – для 
вирощування кормових і овочевих культур.  

Болотні ґрунти поширені головним чином у Поліссі, займаючи 
різні за генезисом і розмірами зниження у алювіальних та озерно-

льодовикових відкладах. Фрагментарно зустрічаються у межах 
Волинської височини та Малого Полісся, особливо на заплавах Ікви, 
Свитеньки, Вілії та інших приток Стиру і Горині. В залежності від 
потужності верхніх горизонтів (торфового або дернового) виділяють 
мулисто-болотні, торфувато-болотні, торфово-болотні ґрунти і 
торфовища.  

Мулувато-болотні ґрунти характеризуються відсутністю 
торфового шару і являють собою чорну землисту масу, яка світлішає 
з глибиною. Загальна потужність рідко перевищує 50-70 см. 
Торфувато-болотні та торфово-болотні ґрунти відрізняються 
наявністю поверхневого торфового горизонту, потужність якого 
становить відповідно до 20 см і 20-50 см. Болотні ґрунти, де товща 
торфу перевищує 50 см, відносять до торфовищ. В окремих 
торфовищах області потужність шару торфу сягає 75-300 см, а часом 
і більше (болота Гало, Чемерне та інші).  

За особливостями розташування в рельєфі, літологією, і в першу 
чергу за характером водного живлення, розрізняють торфовища 
низинні, перехідні та верхові. Найбільше поширення у межах області 
мають низинні торфовища, на частку яких припадає понад 90% 
всього болотного фонду. Низинні болота, що живлються головним 
чином ґрунтовими і напірними водами, а відтак мають кращі умови 
живлення для рослинного покриву, поширені переважно в заплавах 
річок, хоча у Поліссі часто вкривають і досить значні ділянки 
вододільних просторів. Найбільший розвиток в описуваному регіоні 
мають осоково-гіпнові, різнотравно-осокові, очеретяні та деревно-

очеретяні різновиди низинних торфовищ. Ці торфовища 
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характеризуються високим вмістом азоту (часто і фосфору), але 
задовільні врожаї на таких ґрунтах можуть бути одержані лише за 
умови внесення калійних добрив та підживлення мікроелементами. 
Перехідні і верхові торфовища мають переважно атмосферне водне 
живлення і займають порівняно невеликі площі на незначних 
зниженнях вододілів. Порівняно з низинними торфовищами, вони 
характеризуються меншим ступенем розкладу торфу, меншою 
зольністю, кислою реакцією ґрунтового розчину. Торфи верхових і 
перехідних боліт Рівненського Полісся до чорнобильської катастрофи 
широко використовувалися на паливо, підстилку тощо. Використання 
їх як сільськогосподарських угідь через малу продуктивність 
залишається проблематичним.  

Аналіз водно-фізичних та фізико-хімічних властивостей 
ґрунтового покриву області показує, що переважна більшість 
ґрунтових різновидів може досить ефективно використовуватися у 
сільськогосподарському виробництві лише за умови штучного 
їхнього поліпшення, тобто вимагає застосування науково 
обґрунтованої системи гідротехнічних та хімічних меліорацій. За 
особливостями літології материнських порід, провідних процесів 
ґрунтоутворення, морфології та водно-фізичних властивостей і 
природної родючості ґрунтів, у межах Рівненщини виділяють 
(С.Вознюк, П.Кузьмич та ін., 1976) вісім ґрунтово-меліоративних 
районів (рис.1.8), які характеризуються не тільки домінантним 
поширенням тих чи інших типів ґрунтів, але й особливостями 
господарського використання і поліпшення ґрунтового покриву 
території. Карта поширення основних грунтових різновидів наведена 
на рис.1.9.  

Одним з важливих факторів, що визначає сучасний розвиток 
ґрунтового покриву Західного Полісся є осушувальні меліорації. 

В роботах багатьох вчених [6, 10, 11, 18, 26] відмічається, що 
проведення осушувальних меліорацій впливає на направленість 
ґрунтоутворення перш за все на осушуваних масивах, змінює їх 
водно-повітряний і тепловий режими, режим живлення.  
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Рисунок 1.8 – Грунтові райони (за С. Вознюком та П. Кузьмичем, 
1976 р.) 

І. Зарічненський. Переважають болотні (50%), дерново-підзолисті (29%) 
та дернові ґрунти. ІІ. Висоцько-Рафалівський. Переважають болотні ґрунти. 

ІІІ. Плав-Горинський. Найбільш розвинені торфовища (50%), дерново-підзолисті 
(30%), лучні (12%) та дернові ґрунти. ІV. Сарненський. Переважають дерново-

підзолисті (на підвищеннях) і дерново-карбонатні (у зниженнях) ґрунти. V. 
Рокитнівський. Найбільш поширені дерново-підзолисті оглеєні ґрунти. VІ. 

Костопільський. Основу ґрунтового покриву складають дерново-слабопідзо-
листі карбонатні та лучні ґрунти з окремими низинними торфовищами. VІІ. 

Рівненський. Найбільш розвинені сірі опідзолені ґрунти на лесоподібних суглинках 
та чорноземи. VІІІ. Радивилівський. Переважають дерново-глейові карбонатні 

та чорноземно-лучні карбонатні ґрунти. 
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Рисунок 1.9 – Карта поширення основних ґрунтових різновидів 
Ґрунти: 1 – дерново-приховано-підзолисті піщані (борові піски); 2 – 

дерново-підзолисті піщані та глинисто-піщані; 3 – темно-сірі та сірі лісові; 4 – 
чорноземи опідзолені; 5 – чорноземи вилужені; 6 – чорноземи карбонатні; 7 – 

лучні та лучно-чорноземні; 8 – лучно-болотні; 9 – дернові оглеєні; 10 – 
торфовища низинні та торфово-болотні ґрунти;  

11 – дерново-карбонатні.  
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Меліоративні заходи направлені на зміну властивостей і 
режимів ґрунтів, і таким чином, після завершення будівництва і в 
процесі функціонування осушувальних систем ґрунти знаходяться в 
нових умовах. При цьому виникає глибока зміна гідродинамічних 
умов, які істотно впливають на еволюцію ґрунтів. В різних ґрунтово-

меліоративних умовах вторинні ґрунтоутворюючі процеси, змінюють 
структуру, фізичні властивості ґрунтів, рівень їхньої родючості. 
Наприклад, в торф’яних ґрунтах спостерігається зменшення 
інтенсивності процесу накопичення гумусу і активізація процесу 
мінералізації та виносу органічної речовини з дренажним стоком. На 
осушених лугових і дернових ґрунтах виникають алювіальні процеси 
і змінюють їх профіль з акумулятивного в диференційований. 

Зміна властивостей ґрунтового покриву в результаті 
меліорацій  

Ґрунти Поліської низовини, як і більшість осушених ґрунтів 
лісостепу, мають досить низьку буферність (протистояння до 
зовнішнього впливу) за рахунок легкого механічного складу одних, і 
органогенної природи других. Внаслідок цього діапазон меж 
допустимого впливу зовнішнього середовища на осушені ґрунти 
достатньо вузький і критичне навантаження настає дуже швидко. 
Оскільки міжбіогеоценозний зв’язок в умовах Полісся і в межах 
окремих територій (як правило річкових басейнів) лісостепу 
проявляється досить чітко, то екологічні зміни одного біогеоценозу 
відображаються на інших. 

Результати дослідів в різних регіонах Полісся вказують на те, 
що має місце чітко виражений в часі процес спрацювання покладів 
торфу, зменшення площі малопотужних торф’яників [14, 20, 26]. 

Торф’яні ґрунти перетворюються в менш родючі, частіше в лугово- і 
торф’яно-болотні. За даними А.С. Гордійчука [14] в умовах поліської 
зони за 25 років потужність торфу зменшилась на 60 см (темпи 
спрацювання торфу 2,4 см/рік). Втрати органіки за 8 років роботи 
осушувальних систем склали 6,5-8,9 т/га. Найбільша інтенсивність 
спрацювання торфу в межах поліської частини області 
спостерігається на системах «Стубла» і «Чемерно-Хвощевата». 

Матеріали топогеодезичних робіт Рівненської гідрогеолого-

меліоративної партії по осушувальних системах «Стубелка», 
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«Печалівка», «Мар’янівка», «Язвинка» та ін., а також досліди на 
осушувальних системах «Іква», «Тартацька» і «Пляшевка» доводять, 
що на більшості осушувальних систем Рівненської області має місце 
спрацювання торфу з середньою інтенсивністю 0,8-3,5 см/рік  
(за В.С. Мошинським, 1995). 

Інтенсивність розкладення (деградації) торф’яних ґрунтів, зміна 
структури ґрунтового покриву набуває небезпечних розмірів. Ця 
незадовільна в екологічному і в економічному відношеннях тенденція 
може і повинна бути значно сповільнена, але на жаль, повністю 
зупинити процес розкладання торф’яників, що використовуються в 
сільському господарстві, майже неможливо. 

На протязі довгого часу осушені торф’яні ґрунти внаслідок 
розкладання торфу і виникаючих в них змінах поступово 
перетворюються в дерново-глеюваті і дерново-оглеєні знизу. 
Швидкість зміни осушених ґрунтів і кінцева стадія їхньої еволюції 
залежить від водного режиму (глибини залягання ґрунтових вод), 
ступеню дренованості масиву, рівня і характеру їхнього 
сільськогосподарського використання. При переосушенні меліоровані 
торф’яні ґрунти можуть перетворюватись в дерново-вилужені і 
дерново-підзолисті. В окремих випадках при підстиланні торфу 
пісками і переосушенні, торф’яні ґрунти перетворюються в 
низькородючі ґрунти типу дерново-підзолистих піщаних [50]. 

Для максимального зниження наслідків процесів спрацювання 
торфу необхідно використовувати торф’яні ґрунти в якості 
сільськогосподарських угідь на фоні утворення оптимального 
водного режиму (з недопусканням переосушення), внесення 
органічних добрив та інших меліорантів, що забезпечують додатній 
баланс вуглецю.  

Відомо, що всі типи ґрунтових видів (в першу чергу на 
осушених землях) в умовах інтенсивного сільськогосподарського 
використання деградують (зміна розрядів ґрунтів, погіршення 
структури і фізичних властивостей, зниження родючості). 

Для того, щоб зменшити до мінімуму процес деградації ґрунтів 
необхідно проводити комплекс агрохімічних і агромеліоративних 
заходів по регулюванню родючості, це, в першу чергу, вибір 
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правильних сівозмін, використання парів, внесення органічної 
речовини для забезпечення додатнього балансу вуглецю, 
гідротехнічні заходи. 

При проведенні осушувальних меліорацій змінюються водно-

фізичні властивості ґрунтів. Ці зміни можна умовно поділити на два 
етапи: зміна властивостей за рахунок осушення ґрунтів, і зміна в 
процесі експлуатації осушувальних систем і сільськогосподарського 
використання ґрунтів. 

Питаннями динаміки водно-фізичних властивостей займалось 
багато спеціалістів: Ф.Р. Зайдельман, Б.І. Козловський, М.Д. Будз, 
Л.А. Волкова та інші [5, 6, 13, 18, 19, 31, 32]. 

В роботах С.Т.Вознюка [8-12] і В.О. Оліневича [49] відмічається 
зміна вологоємності торф’яних ґрунтів під впливом осушення. Так в 
торфах півдня поліської зони польова вологомісткість осушених 
цілинних ґрунтів в шарі 0,1-0,2 м складає 495%. На третьому році 
використання в варіанті з орними землями вона зменшилась до 392%, 
на четвертому – до 293%, а капілярна від 310 до 230%. За 9 років 
використання торф’яників в північній частині Західного Полісся 
вологість зменшилась в шарі від 0-0,15 м на 80,3%, 0,15-0,3 і 0,3-0,45 

м – 281-295%. В нижніх горизонтах вологомісткість зменшилась в 
середньому на 34%. 

За даними досліджень Л.А. Волкової [11, 13] на дерново-

підзолистих ґрунтах різного механічного складу встановлено, що 
водопроникливість ґрунтів значно збільшується після осушення. Так, 
для зони дренажної засипки це збільшення становило 505% і 294% 
для легких і важких за механічним складом ґрунтів. Встановлено, що 
на значення гідравлічної провідності не впливає ступінь віддаленості 
від осушувача, а домінуючим тут є значення щільності породи в 
природних умовах залягання (щільності) і пористості. 

В алювіальному шарі осушених дерново-підзолистих ґрунтів, 
щільність збільшується мало, а в ілювіальних горизонтах 
спостерігається помітне ущільнення, яке пояснюється зменшенням 
вологості ґрунту. Ущільнення ґрунту призводить до зменшенню 
пористості, погіршення водопроникливості, особливо в ілювіальних 
горизонтах. На збільшення щільності скелета мінеральних і торфових 
ґрунтів вказують М. Д. Будз, А. А. Комісарчук, З. А. Шебельнікова. 
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За їхніми даними на осушувальній системі «Яринівка» щільність 
скелета торфу за 15 років експлуатації збільшилась з 0,18-0,23 г/см3

 

до 0,49-0,55 г/см3
 [5]. 

За висновками М.Д. Будза [5] на підставі досліджень, що були 
проведені на осушених землях Волинського Полісся, по мірі 
експлуатації осушених земель спостерігається процес покращення їх 
фільтраційних властивостей. Але, слід відмітити, що цей процес дуже 
тривалий. Трохи інтенсивніший він на землях під багаторічними 
травами. 

В. Г. Криштоф, В. С. Троцюк [44] відмічають, що на осушених 
землях спостерігається збільшення щільності ґрунту, загальна 
пористість і повна вологомісткість знижуються в середньому на 10-

15%. Гранична польова вологомісткість знижується досить суттєво. 
При цьому всьому, за рахунок збільшення некапілярної пористості 
водопроникливість ґрунтів збільшується в 1,5-2 рази. Вказані зміни 
мають місце в перші 3-4 роки роботи осушувальної системи [4]. 

Згідно з дослідами Ф. Р. Зайдельмана [18], дерново-підзолисті, 
торфово-глеєві та інші перезволожені ґрунти після осушення 
потрапляють в умови застійно-промивного режиму з короткими 
фазами глибокого анаеробіозу. Це викликає інтенсифікацію 
елювіальних явищ і може зумовити формування потужних освітлених 
вилужених горизонтів. Таке вторинне (антропогенне) опідзолення – 

наслідок трансформації водного режиму за рахунок штучної 
дренованості. 

В зв’язку з осушенням ґрунтів різко змінюється направлення 
ґрунтотворення: замість накопичення органічної речовини в 
торф’яно-болотних ґрунтах спостерігається його інтенсивна 
мінералізація. 

При відсутності комплексу осушувально-зволожувальних 
систем ці процеси ще в більшому ступені погіршуються посівами 
просапних і зернових культур, що приводить до беззворотньої втрати 
органічної речовини торфу. 

Слід враховувати, що на території Рівненського Полісся багато 
неглибоко покладених торф’яників з глибиною торф’яних покладів в 
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межах 0,4 м. Спрацювання такого шару торфу вже спостерігається в 
господарствах де вирощуються просапні і зернові культури. 

Розкорчування кущів, що широко використовується при осушенні 
і освоєнні мінеральних ґрунтів приводить в багатьох випадках до 
знищення шару перегною, його механічному пересування з утворенням 
валів, наслідком чого на поверхню виходять безплідні горизонти і різко 
зменшується тут родючість ґрунтів вцілому. Разом з ерозією ґрунтів 
внаслідок неконтрольованого зниження рівня ґрунтових вод 
зменшується родючість прилеглих до боліт мінеральних ґрунтів, окремі 
ділянки з легким механічним складом котрих перетворюються в 
«кочуючи піски». 

 

1.6. Біоценози  

Серед комплексу проблем екології найменш вивченим є питання 
антропогенного впливу на флору і фауну. Існуючі дані по цьому 
питанню досить обмежені і суперечливі. Різні проблеми 
характеризуються великою різноманітністю думок, суб’єктивізмом 
спостережень і висновків. Найбільш значними труднощами впливу на 
біоценоз, на наш погляд, є накладення власне меліоративного і 
загального антропогенного впливу на флору і фауну території. Крім 
того, необхідно відмітити, що більшість дослідів по даному питанню 
відноситься до зони Полісся, в той же час, як вплив на тваринний і 
рослинний світ лісостепової зони залишається маловивченим. 

За даними багатьох вчених, таких як Л. С. Балашов, 
Т. Л. Андрієнко, О. І. Кузьмічев, В. І. Парфенов, М. В. Смолинський, 
Ю. Р. Шеляг-Сосонко та інші [2, 3, 17, 22, 25, 53] проведення 
осушувальних робіт, розораність лугів і господарське освоєння земель, 
вирубка лісів і знищення деревинно-кущової рослинності в 
улоговинах, сіножатях та випас худоби суттєво змінили флористичний 
склад і рослинність. За останні 100 років (з початку проведення 
осушувальних меліорацій в регіоні експедицією І.І. Жилинського) 
повністю зникли 70 видів рослинності, багато видів значно скоротили 
свій ареал, суттєво зменшились запаси дикорослих ягідних і 
лікарських рослин. Відмічено зникнення багатьох видів специфічних і 
рідкісних фітоценозів, а саме таких рослин, як ріпхоспора біла, 
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шейхцерія болотна, болотний мирт. Майже повністю зникли 
фітоценози меч-трави та ін. 

При сільськогосподарському освоєнні осушених земель 
спостерігається знищення природних рослинних угрупувань і 
виникає їх заміна агрофітоценозами (В. І. Парфенов, 
М. В. Смолинський [53]), змінюється структура лісових фітоценозів, 
їхній флористичний склад. 

На болотах Полісся розповсюджено біля 300 видів квіткових 
рослин, або 20% флори, що характерна для цієї зони. Серед них 
багато цінних для науки видів реліктів, видів, що знаходяться на межі 
зникнення, і видів, що мають народногосподарське значення (ягідні і 
лікарські рослини). З всіх видів рослин біля 20 видів лікарських 
рослин, що підлягають заготівлі, ростуть на болотах. Розширення 
осушувальних робіт на Поліссі призвело до значного зменшення, а в 
деяких місцях і до повного зникнення запасів лікарських рослин, що 
ростуть на болотах. Відмічається зникнення в ряді районів валеріани 
(Valerianaceae), сушениці болотної (Gnaphalium uliginosum), росянки 
(Drosera), аїру (Acorus calamus), зменшення запасів вахти, кубишки, 
ятришників. Якщо в 1957-1962 рр. заготівля валеріани на Поліссі 
досягала 80% від загального об’єму заготівлі в Україні [17], то вже в  
1990-1991 рр. її заготівля зменшилась до 35%. Зменшення заготівлі 
лікарських рослин безперечно залежить не тільки від площі боліт, 
більшість їх при осушенні різко зменшують свої запаси і зникають. 

Під впливом осушення зникають гідрофільні рослинні 
угрупування. Наприклад, осочники змінюються осоково-злаковиими і 
злаково-різнотравними угрупуваннями, виникає мезофітизація. 
Відмічається скорочення ареалів з флори місцевих помірно 
ксероморфних теплолюбних (західноєвропейських і степових) видів. 

З складу флори боліт зникають типові галофіти, гігрофіти, 
гідрофіти і поступово укорінюються мезофіти і психромезофіти, а 
іноді і ксерофіти. Виникає поступова зміна болотних фітоценозів, 
заміна їх різними тимчасовими угрупуваннями, що приводить до 
формування мезофітних ценозів. Так при осушенні боліт 
пригнічуються, а надалі і взагалі зникають з покриву домінувавши 
тросник, рогози, ірис, осоки, манники і супроводжуючі їх види. На 
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їхньому місці формуються низькоякісні осоко-злакові торф’янисті 
луги або зарості кущової верби. 

Необхідно погодитись з висновками Л. С. Балашева і 
Т. Л. Андрієнко [2] про недоцільність осушення верхових і 
перехідних боліт (в Рівненській області це болотні масиви Кремінне, 
Коза-Березина, Переброди і Морочно). Перехідні торфовища, які 
мають низьку зольність поверхні, не дають необхідної 
сільськогосподарської віддачі. Після їх осушення в перші три роки 
зникає сфагновий покрив і змінюються основні компоненти 
трав’янисто-кущового ярусу, замість котрих набуває розвитку 
трав’янисто-гіпновий покрив і починається інтенсивне облісіння 
(переважно березою). 

При осушенні спостерігаються деякі загальні закономірності 
зміни лугової рослинності. Першим етапом є падіння життєдіяльності 
видів рослин в лугових угрупуваннях і зниження їхньої біологічної 
продуктивності. Поступово, зі зміною умов життєдіяльності, 
виникають зміни, котрі в першу чергу відображаються на 
флористичному складі. Після 3-4 років функціонування 
осушувальних систем первісні угрупування лугової рослинності 
повністю замінюються новими [3]. 

Згідно з дослідженнями [2,17] на осушених осокових і осоково-

мохових болотах після зниження рівня ґрунтових вод поверхневий 
шар торфу залишається вогким; в першу чергу виникає пригнічення і 
зменшення кількості пушиці, осоки, гіпнових мохів, найбільш 
гідрофільних злаків і болотного різнотрав’я. Одночасно збільшується 
роль вейників сіруватого і непомітного, мятлика болотного, іноді 
овсяниці червоної, мятлика звичайного. Починає набувати росту 
менш гідрофільне різнотрав’я (дербеник іволистий, дербеник 
прутевидний, набазник в’язолистий, чистець болотний, лютик 
перучий), іноді з’являється конюшина повзуча. Травостій в відносно 
короткий термін перетворюється з осокового в різнотравно-злаково-

осоковий або різнотравно-осоковий. Він представлений різними 
часовими угруповуваннями. Щільність травостою збільшується, а 
його кормові якості покращуються. Надалі процес осушення 
приводить до повного зникнення типових болотних видів і 
улуговуванню травостою. 
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Досить інтенсивне осушення з пониженням ґрунтових вод до 
1,5-2,0 м викликає переосушення верхнього (дернистого) шару торфу 
і повну деградацію рослинного покриву. Поверхня переосушеного 
торфовища вкривається рослинністю не більше ніж на 30%, 
виникають окремі плями, на яких зовсім відсутня рослинність. 

Масове розповсюдження бур’янів (кропива, осот, череда, 
почешуйник) спостерігається на значних площах осушених земель, як 
поліської так і лісостепової зон Рівненської області за рахунок 
використання неосвоєних земель під природні пасовища. Такі 
фактори повної деградації болотного травостою на осушених землях 
без утворення будь-яких культурфітоценозів є основним наслідком 
збідніння флори Полісся і Лісостепу. 

Багато геоботаників, зокрема Л. С. Балашев, Т. М. Андрієнко [2] 

попереджують про зникнення болотних екотипів, в зв’язку з чим 
можуть зникнути або значно зменшити свій ареал типові галофіти та 
утворені ними ценози. Можуть зникнути види, котрим вже зараз 
загрожує знищення, в тому числі 19 видів мохоподібних болотних 
рослин. Під загрозою зникнення знаходяться всі фітоценози 
сфагнових болотних і пов’язані з ними рідкісні для України види 
рослин. 

Факти зникнення або зменшення ареалів окремих видів і цілих 
рослинних асоціацій, що пов’язані з господарською діяльністю, 
потребують прийняття заходів щодо охорони болотних рослин і 
болотних фітоценозів, як компонентів природних біоценозів. 

Осушення заболочених та перезволожених земель в Поліській 
низовині супроводжується не тільки зміною видового складу 
рослинності, але ж і зміною видового складу і чисельності тварин. 

Досвід проведення робіт по впливу осушення на фауну 
Українського Полісся, як на території України так і за її за межами 
свідчать про різко-негативний прямий вплив цього процесу на 
представників тваринного світу (хребетних та безхребетних) водно-

болотного комплексу і непрямому негативному впливу на інші види 
тварин. 

Встановлення ступеню і характеру змін фауни Полісся під 
впливом меліорації присвячені роботи багатьох авторів [25, 29]. 

 

      

 

     



 52 

Відмічається зменшення складу, чисельності і біомаси комахоїдних 
тварин і збільшення чисельності і біомаси мишоподібних гризунів, 
які трансформувалися під впливом меліорацій з польовки звичайної і 
польової миші. 

Господарський вплив на річки і відкриті водойми обмежують 
запаси річкових і ниркових качок. В районах масових осушувальних 
меліорацій майже повністю зникають качки, зберігаються тільки в 
порівняно невеликий кількості крижень і чирки. Зникають також 
сірий журавель, чорна лелека і змієїд, котрі раніше були постійними 
представниками Полісся, а зараз, як і пугач, стали настільки 
рідкісними, що при відсутності заходів охорони можуть зникнути 
взагалі. Зареєстровано зниження борових птахів (глухаря в 6 разів, 
тетерева в 2 рази). Суцільне омолодження лісів в долинах річок, а 
також їх осушення привело до різкого зменшення чисельності 
лісових птахів. В першу чергу це хижі птахи (орли, сови) і птахи – 

дуплогніздові (голуб сизий, дятел, шпак, синиця тощо). 
До числа зниклих або тих що зменшують свій кількісний склад 

птахів на Поліссі відносяться: погониш, малий погониш, камишниця, 
річкова крячка, чибис, бекас, кряква, чирок-тріскунок, чирок-

свистунок, вовчок, сорока звичайна, овсяника, очеретова овсяника, 
біла і жовта трясогузка, луговий коник, велика синиця, річковий 
цвіркун. 

Наслідком спрямлення русел річок чисельність бобра 
скоротилась на 30%. За висновками дослідників, чисельність лосів 
залишається стабільною. Як відмічає О. І. Сафронов, експлуатація 
осушувальних меліорацій передбачає, надалі, збагачення флори і 
фауни. Посадка лісосмуг, ландшафтних лісових куртин, влаштування 
водойм з захисними лісонасадженнями – все це повинно забезпечити 
збереження рослинного світу, створення нормального середовища 
для диких тварин. Так, наприклад, в Чернігівському Поліссі постійно 
збільшується чисельність лосів, косуль, диких кабанів, бобрів, зайців 
тощо. Акліматизувались благородні олені, фазани. 

При осушені і окультурюванні торф’яних боліт скорочується 
чисельність і повністю зникають наступні види безхребетних: плавун, 
водолюби, листоїди та інші. В фауні меліорованих територій 

 

      

 

     



53 

переважають вологолюбні форми корисних груп сапрофагів, а 
шкідливі комахи представлені незначно. 

Осушувальні меліорації приводять до зниження майже в 2 рази 
чисельності і видового складу паразитів. Це можна спостерігати на 
прикладі ектопаразитів (ісходові, гамазові і червонотільні кліщі, 
блохи, воші) і на тих, що живуть в кублах гризунів (орибатидні і 
тироглифідні кліщі тощо). Приблизно в 1,5 рази знижується кількість 
гнусу (мокриці, мошки, ґедзів, комарів) і ґельминтів, що паразитують 
у дрібних гризунів. 

Таким чином проведення осушувальних меліорацій необхідно 
розглядати, як позитивне явище з медичної і ветеринарної точок зору. 
Так, зникнення водяної польовки та її паразитів сприяє ліквідації 
туляремійних осередків. Скорочення чисельності гнусу зменшує 
існування природних осередкових захворювань. Меліорація лісових 
масивів сприяє зниженню чисельності іскодових кліщів, що 
переносять збудник кліщового енцефаліту і піроплазмозних 
захворювань [25]. 

Спеціального вивчення потребує питання про вплив меліорації 
на гідрофауну річок та інших водойм Полісся. За даними інституту 
гідробіології (В. А. Поліщук), річки, що течуть майже повністю в 
межах Поліської низовини, мають за особливість наявність надто 
бідного зоопланктону (не більше 0,1 г/м3). Річки, що стікають з 
Волино-Подільської височини, мають більш багатий зоопланктон, 
котрий досягає 0,5-0,9 г/м3. Розвиток зообентосу залежить від 
характеру донних відкладів, швидкості течії, глибини, ступеня 
заростання. На торф’яних ґрунтах показники зообентосу незначні і 
коливаються в межах 700-1600 екземплярів при біомасі 0,5-4,4 г/м3

. 

Процес евтрофікації водойм внаслідок надходження добрив з 
меліорованих угідь збільшують кількість бентосу. В залежності від 
відкладів його розвиток може коливатися від 0 до 45 г/м3

. 

Забруднення річок, в тому числі викликане осушенням, відклало 
відбиток на умови нагулу і видовому складі риб. Різко зменшилась 
чисельність реофільних риб, таких як морена, єлець, язь, рибець, 
бистрянка. Погіршились умови існування багатьох лимнофільних риб 
внаслідок загального погіршення умов існування, порушення умов 

 

      

 

     



 54 

нересту, посилення забруднення і зменшення самоочисної здатності 
річок. Більшість відрегульованих річок сильно обміліли і 
характеризуються одноманіттям гідрологічних умов, де могла 
концентруватись і зберігатись велика риба. Зниженню 
рибопродуктивності річок з меліорованими басейнами сприяло 
загальне зменшення їх акваторії.  

Не можна не відмітити зміну фауни ґрунтів. За дослідами А.Ф. 
Кіленварліц суттєвої зміни завдається комплексам ґрунтових 
безхребетних. Якщо на недоосушеному болоті кількість дощових 
червів дорівнювало 106,7 екз/м2, то на меліорованих ділянках воно 
зменшилось до 37,5 екз/м2. На болотах основна маса комах 
зосереджена в поверхневих шарах ґрунту на глибинах 10-12 см, після 
осушення частина тварин проникає на глибину 25-40 см. В наслідок 
осушення збільшується густота тваринного населення в 9 разів 
порівняно з недоосушеними болотами. 

На меліорованих землях набули посиленого розвитку фітофаги, 
а також комахи, які добре переносять коливання температури і 
вологості, такі як мертвоїд, чорнотілка, довгоножка. Ці комахи 
швидко розвиваються і завдають особливої шкоди сільському 
господарству [25]. 

Таким чином, існуючі осушувальні системи завдають суттєвий 
вплив на тваринний світ районів масових осушувальних меліорацій. 
Це знайшло прояв в корінній зміні місцезнаходження тваринного 
світу, зменшення чисельності і зникнення окремих видів тварин, в 
процесі будівництва меліоративних систем, доріг, водойм та інших 
споруд, видозміні водної фауни внаслідок зарегульованості водойм і 
водотоків, зниження біологічної продуктивності угідь в зв’язку з 
створенням умов для хвилювання диких тварин. 

Для збереження природної флори і фауни в районах масових 
осушувальних меліорацій необхідно проводити комплекс заходів, 
щодо підтримання умов для природної еволюції типових екосистем і 
унікальних природних комплексів, які мають наукову і 
народногосподарську цінність, вирішити питання відчуження ділянок 
низькопродуктивних осушених угідь для відновлення природних 
болотних ландшафтів, посадки лісосмуг і створення рекреаційних 
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зон, водосховищ, припинити екстенсивне, екологічно невиправдане, 
розширення площ осушувальних земель.  

 

1.7. Природне районування території 

Описані окремі компоненти природного середовища (геологічна 
будова, рельєф, клімат, поверхневі та підземні води, ґрунти, 
рослинний і тваринний світ) існують не ізольовано один від одного, а 
пов’язані складною системою взаємозв’язків. Характер рельєфу 
певної території зумовлюється її геологічною будовою та 
кліматичними особливостями; клімат значною мірою залежить від 
підстеляючої поверхні; заболоченість, озерність та густота 
гідрографічної мережі є похідними від клімату та рельєфу; ще 
яскравіше проявляється взаємозалежність між рослинним і ґрунтовим 
покривом, рослинним і тваринним світом тощо. Проявляючись по-

різному на тих чи інших ділянках території, ці взаємозв’язки 
зумовлюють формування своєрідних природних систем – природно-

територіальних комплексів (ПТК). В залежності від масштабів 
поширення споріднених компонентів природи розрізняють ПТК 
різних рангів, ієрархію яких можна представити у такій 
послідовності: фація–урочище–місцевість–ландшафт–природний 
район–природна область–природна зона (часто у межах природної 
області виділяють підобласті, а природні зони поділяють на 
провінції). Саме у визначенні просторового розміщення границь ПТК 
різних рангів і полягає основний принцип природного (фізико-

географічного) районування будь-якої території.  
Природно-територіальні комплекси вищих рангів (природні 

області, провінції, природні зони) охоплюють великі площі і, як 
правило, виходять за межі адміністративних одиниць. Описувана 
територія Рівненщини лежить у межах Поліської провінції зони 
мішаних лісів, де виділяються природні області Волинського і 
Житомирського Полісся, та Західно-Української провінції 
лісостепової зони (природні області Волинської височини, Малого 
Полісся та Північного Поділля). Загальну уяву про територіальне 
розміщення природних комплексів вищих рангів дає рис.1.10, а 
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стисла характеристика основних природних (ландшафтних) районів 
Рівненщини наводиться нижче.  

 

1.7.1.Природні райони Поліської провінції зони мішаних лісів. 

Природна область Волинського Полісся. 
І. Зарічненський (в окремих авторів – Нижньостирський) 

ландшафтний район розташований на північному заході Рівненщини, 
охоплюючи землі Зарічненського і частково Володимирецького та 
Дубровицького адміністративних районів. Південна межа може бути 
проведена приблизно вздовж лінії Стара Рафалівка – Зелень – 

Степангород – Золоте – Висоцьк. Літологічну основу становлять 
палеогенові піски, які складають межиріччя (місцями перекриті 
залишками валунних піщано-суглинистих відкладів основної морени 
дніпровського, а можливо і окського зледенінь), а також сучасні 
алювіальні відклади заплав Прип’яті, Веселухи, Стиру та Стубли і 
першої надзаплавної тераси Прип’яті та Стиру. Район відрізняється 
найбільшою в області заболоченістю (понад 50% території займають 
низинні мохові і трав’яні болота, а часом – фрагменти сфагнових 
верхових боліт). На межиріччях переважний фон складають 
місцевості, вкриті сосновими, дубово-сосновими лісами та 
межирічними луками на дерново-підзолистих і дернових супіщаних 
ґрунтах. Фрагментами (на перших надзаплавних терасах Прип’яті та 
Стиру) зустрічаються піщані масиви з сосновими лісами на дерново-

слабопідзолистих ґрунтах. 
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Рисунок 1.10 – Природне районування території Рівненщини (за 
К. Геренчуком та І. Коротуном, 1976 р.) 

 

Види  ландшафтів:  1 – заплавні лугово-болотні з переважанням торфовищ та заболочених луків;  
2 – заплавні лучні (заплави, вкриті справжніми різнотравно-злаковими луками);  3 – верхові болота 
межиріч з переважанням сфагнових торфовищ; 4 – низинні мохові та трав`яні болота на межиріччях;  5 – 
піщані масиви з розвиненими сосновими лісами  на дерново-слабопідзолистих ґрунтах;  6 – межиріччя 
на палеогенових пісках з розвиненими сосновими, дубово-сосновими лісами та межирічними луками на 
дерново-підзолистих і дерново-супіщаних ґрунтах;  7 – межиріччя на кристалічних породах з 
переважанням дубово-соснових лісів, суходільних луків та орних земель на дернових і дерново-

підзолистих ґрунтах; 8 – кінцево-моренний  горбисто-пасмовий з дубово-сосновими лісами, луками, 
болотами та орними землями на дерново-підзолистих, дернових і лугово-болотних ґрунтах;  9 – плоскі  
межиріччя на супіщано-суглинистих озерно-алювіальних і водно-льодовикових відкладах, вкриті 

 

      

 

     



 58 

сосново-дубовими лісами, луками та орними землями на дерново-середньопідзолистих ґрунтах; 10 – 
денудаційні межиріччя з неглибоким заляганням відкладів верхньої крейди, зайняті переважно орними 
угіддями на дерново-карбонатних ґрунтах;  11 – плоскі супіщано-суглинисті заболочені рівнини з 
численними останцями, вкриті переважно дубово-грабовими лісами на сірих ґрунтах;  12 – перші 
надзаплавні тераси з орними землями на лугових чорноземах;  13 – високі (другі та треті) надзаплавні 
лесові тераси з орними землями на чорноземних ґрунтах;  14 – горбисті лесові рівнини з балковим 
рельєфом, зайняті орними землями на опідзолених чорноземах;  15 –  високі, інтенсивно розчленовані 
яружно-балковою ерозією лесові рівнини, значною мірою вкриті  дубово-грабовими лісами на сірих та 
ясно-сірих ґрунтах. 

 

Порівняно короткий період вегетації (155 днів), часті весняні та 
осінні приморозки, прохолодне літо негативно позначаються на 
загальних агрокліматичних умовах району. Виняток становлять лише 
піщані масиви з більш сприятливими мікрокліматичними умовами, 
що, на думку деяких авторів (К. Геренчук, 1974), зумовлювало і 
більш раннє заселення цих територій. Основні господарські проблеми 
цього району пов’язуються з раціональною організацією 
меліоративних робіт (у тому числі з реконструкцією старих 
гідромеліоративних систем), лісовідновленням, особливо на піщаних 
масивах, та підвищенням родючості ґрунтів.  

ІІ. Рафалівсько-Висоцький (Висоцько-Володимирецький) 
ландшафтний район охоплює зону крайових утворень дніпровського 
льодовика, що вузькою смугою простяглися з території Волині до 
білоруського міста Столин. Південна межа досить виразно 
простежується вздовж лінії смт Рафалівка – Антонівка – Бережниця, 
де круто повертає на північ вздовж підвищеного лівого берега Горині. 
Тут на високо піднятому крейдяному фундаменті численні кінцево-

моренні горби та пасма чергуються з піщаними флювіогляціальними 
конусами виносу («дельтами» талих прильодовикових потоків) та 
слабодренованими (часто замкненими) заболоченими зниженнями, 
часто вкритими чагарниками і сосново-вільхово-березовими лісами. 
Загальна заболоченість не перевищує 20%. Переважаючий природний 
фон у районі створюють два головних типи ландшафтних 
місцевостей: кінцево-моренні горбисто-пасмові місцевості з дубово-

сосновими лісами, луками, болотами та орними угіддями на дерново-

підзолистих, дернових і лучно-болотних ґрунтах, а також плоскі 
межиріччя на супіщано-суглинистих водно-льодовикових відкладах з 
поширеними сосново-дубовими лісами, луками та орними землями на 
дерново-підзолистих ґрунтах.  
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Достатньо дреновані моренні підняття та зандрові конуси 
виносу створюють сприятливі умови для сільськогосподарських 
робіт, проте низька природна родючість переважаючих дерново-

слабопідзолистих (часто навіть кам’янистих) ґрунтів і подібні до 
описаного вище Зарічненського району агрокліматичні умови 
вимагають спеціальних меліоративних та агротехнічних заходів для 
забезпечення достатньої ефективності сільськогосподарського 
виробництва.  

ІІІ. Льва-Горинський природний район, що поширюється на 
східні час-тини Сарненського і Дубровицького районів, сформувався 
на основі переважно піщаних палеогенових та алювіальних (часом – 

давньоозерних) відкладів. Характеризується переважанням плоских 
знижених межиріч, розчленованих маловиразними долинами Льви, 
Чакви та їхніх приток, та досить високим рівнем заболочення (до 50% 
площі вкривають болота і заболочені землі). Це район найбільшого на 
Рівненщині поширення верхових боліт. Розвинені соснові, дубово-

соснові ліси та межирічні луки на дерново-підзолистих і дернових 
супіщаних ґрунтах. Особливе місце в районі посідають терасовані 
долини Горині та Случі (пригирлова ділянка), де значну роль 
відіграють місцевості вкриті різнотравними луками (часом 
заболоченими) заплав та піщаних масивів на надзаплавних терасах (з 
окремими активними еоловими формами рельєфу).  

Господарське освоєння району обмежується незначними 
площами природно дренованих ділянок межиріч та торфорозробками 
(болотний масив Кремінне). Мало сприятливі агрокліматичні умови, 
подібні до умов Зарічненського району, а останнім часом і 
широкомасштабне забруднення радіонуклідами, пов’язане з 
чорнобильською катастрофою 1986 року, виступають стримуючими 
факторами при проведенні сільськогосподарських та 
лісогосподарських робіт. Одним з головних напрямків 
перспективного господарювання є гідромеліоративне 
перевлаштування території, розвиток рибного, мисливського та 
рекреаційного господарства (урочище «Залив» та ін.).  

ІV. Сарненсько-Степанський ландшафтний район 
розташований на південь від описаних вище Рафалівсько-Висоцького 
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та Льва-Горинського природних районів. Південна межа проходить 
приблизно вздовж лінії Деражне-Злазне-Космачів-Яринівка-

Городище. Характеризується поширенням піщаних масивів 
(флювіогляціальні, алювіальні та озерні відклади на палеогеновій або 
крейдовій основі) з сосновими лісами на дерново-слабопідзолистих 
(місцями розвіяних) ґрунтах та інтенсивно заболочених місцевостей 
рівнинно-западинних межиріч з дуже строкатим ґрунтовим покривом 
(дерново-підзолисті, лучні, лучно-болотні, болотні, часом дерново-

карбонатні відміни). Високий рівень заболочення (близько 40%) 
значною мірою пов’язаний з розміщенням більшої частини території 
у межах колишньої прадолини Стир-Словечна, виробленої талими 
водами дніпровського льодовика. 

Агрокліматичні умови мало відрізняються від описаних вище 
природних районів. Ефективне господарювання тісно пов’язане з 
проведенням науково обґрунтованих гідромеліоративних робіт, у 
першу чергу – з реконструкцією споруджених у минулі роки крупних 
осушувальних систем («Мельниця», «Яринівка» та ін.). 

V. Костопільський природний район займає південну окраїну 
Волинського Полісся і за ландшафтними особливостями помітно 
відрізняється від описаних територій. Тут близько до поверхні 
підходять карбонатні утворення верхньої крейди, які лише подекуди 
перекриваються відносно малопотужними піщано-суглинистими 
відкладами флювіогляціального, алювіального або озерного 
походження. Своєрідність геологічної будови описуваного району 
проявляється і через численні виходи на денну поверхню рифейських 
базальтів та інших вивержених порід волинської вулканогенної серії 
(Берестовець, Базальтове та ін.). Особливості літогенної основи 
зумовили поширення тут добре дренованих хвилястих (часом 
плоских) денудаційних межиріч, вкритих сосново-дубовими лісами, 
луками, болотами (заболочення не перевищує 22-25%) на дерново-

середньопідзолистих та дерново-карбонатних ґрунтах.  
Менша заболоченість, кращі якості ґрунтових відмін зумовили 

значно більшу інтенсивність господарського освоєння території, чому 
сприяють і відносно кращі агрокліматичні умови Костопільського 
природного району. Тривалість вегетаційного періоду тут зростає до 
200 днів на рік (сума температур перевищує 2800 градусів). За теплий 
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період року тут випадає до 68% опадів. Господарські перспективи 
району пов’язані з обґрунтованими меліоративними та 
агротехнічними заходами (спорудження систем, обладнаних 
гончарним дренажем, глибоке розпушення, внесення підвищених доз 
органічних та мінеральних добрив тощо).  

Природна область Житомирського Полісся.  
VІ. Рокитнівський (Клесівський, Льва-Ствизький) природний 

район займає східну частину Рівненщини, простираючись від 
білоруського кордону до широтної ділянки долини Случі у межах 
Рокитнівського та Березнівського адміністративних районів (частково 
сюди входить і південно-східна окраїна Сарненського району). 
Розміщення у межах західної околиці Українського щита зумовлює 
своєрідність літогенної основи природного району – неглибоке 
залягання (а часто і відслонення) докембрійських магматичних та 
метаморфічних порід (гранітів, гнейсів тощо), що перекриваються 
різними за потужністю, віком та умовами утворення піщано-

суглинистими осадами (морські піски палеогену та неогену, 
флювіогляціальні, озерні та алювіальні відклади четвертинного часу), 
сприяло формуванню у цьому районі поверхні, типової для 
денудаційних рівнин на кристалічній основі (горбкувато-хвилястий 
рельєф з численними западинами). Строкатість літогенної основи 
ландшафту зумовила неоднорідність природно-територіальних 
комплексів нижчого рангу (місцевостей, урочищ, фацій).  

Визначається два найпоширеніших типи природних комплексів, 
що переважають у цьому районі. По-перше, – це погано дреновані 
рівнинно-западинні заболочені місцевості з розвиненими сосновими, 
березовими та вільховими лісами; по-друге, – краще дреновані 
підвищення з близьким заляганням кристалічних порід, де на 
дерново-підзолистих та лучних ґрунтах сформувалися природні луки 
та пасовища.  

Проблеми господарського освоєння району тісно 
переплітаються з раціональною організацією лісогосподарських робіт 
в умовах підвищеного радіонуклідного забруднення та розширення 
площ сільськогосподарських (насамперед орних) угідь за рахунок 
вибіркової меліорації перезволожених низин і западин. 
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Агрокліматичні умови району в цілому менш сприятливі, ніж у 
сусідніх природних районах Волинського Полісся: тут дещо нижчі 
температури повітря (січневі – на 0,5оС, липневі – на 0,3оС ), 
коротший вегетаційний період (199 діб), та й загальна сума 
температур періоду вегетації рідко перевищує 2725о

.  

VІІ. Новоград-Волинський (Корецький) ландшафтний район, 
що займає південно-східну окраїну Рівненщини, за літогенною 
основою мало чим відрізняється від Рокитнівського природного 
району. Відзначимо хіба що поширення тут лесових «островів» з 
типовими для них формами яружно-балкового рельєфу (поблизу 
Маренина та ін.). Разом з тим для басейнів лівих приток Случі, у 
межах яких розміщений описуваний природний район (Стави, 
Корчик), характерна менша лісистість, більш високий рівень 
заселення і господарського освоєння, що й дає підстави розглядати 
цю територію як окремий природно-територіальний комплекс. До 
того ж, тут відмічається певне поліпшення агрокліматичних умов. 
Головні господарські проблеми природокористування у Корецькому 
ландшафтному районі пов’язані з підвищенням родючості ґрунтів та 
реконструкцією створених гідромеліоративних систем. На наш 
погляд, район є перспективним і для організації рекреаційного 
господарства (Соколині гори на Случі, радонові води Корця тощо).  

 

1.7.2.Природні райони Західноукраїнської провінції лісостепової 
зони.  

Західна провінція Українського лісостепу територіально 
співпадає з Волино-Подільською височиною і за особливостями 
переважаючих природно-територіальних комплексів досить чітко 
поділяється на кілька природних областей. Зокрема, описувана 
територія Рівненщини лежить у межах трьох своєрідних за 
природними особливостями областей цієї провінції – Волинської 
височини, Малого Полісся та Північного Поділля. Слід лише 
відзначити, що окремі дослідники вважають за доцільне розглядати 
область Малого Полісся як частину описаної вище зони мішаних 
лісів. На наш погляд, такий підхід можна приймати з позицій 
зовнішньої подібності переважаючих у Поліссі ландшафтних 
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місцевостей. Виправдовується він певною мірою і при господарських 
оцінках території. Що ж стосується літогенної основи ландшафту, яку 
ми вище обґрунтовували як визначальний критерій природного 
районування, то Мале Полісся більш доцільно розглядати саме у 
межах Волино-Поділля.  

Природна область Волинської височини. Природні 
особливості цієї області визначаються зростанням абсолютних висот 
(часто понад 280-300 м), досить значним вертикальним 
почленуванням (вододіли на 80-120 м лежать вище над тальвегами 
долин і балок), майже суцільним розвитком лесового покриву, на 
якому сформувалися яружно-балкові форми рельєфу та найродючіші 
в області ґрунтові відміни (чорноземного типу), а також типовим для 
лісостепової зони комплексом рослинності. Волинський лісостеп 
вузькою смугою простирається у субширотному напрямку, чітко 
відділяючись від оточуючих з півночі і з півдня поліських 
ландшафтів (границі описані у розділі «Рельєф»). Ландшафтні райони 
Волинської височини розташовані у межах двох гіпсометричних 
рівнів, які повторюють субширотну орієнтацію головної структури і 
розділяються один від одного субмеридіональними ділянками 
річкових долин. Більш низький північний рівень займають 
Застирський, Рівненський та Гощанський природні райони, а вузьку 
підвищену смугу на півдні Волинської височини складають 
Повчанський і Мізоцький природні райони.  

VІІІ. Застирський район охоплює порівняно невелику ділянку 
лівобережжя Стиру на Млинівщині (Демидівщині) і являє собою 
східну окраїну Горохівського ландшафтного району Волині. Більшу 
частину Застир’я займають долинні ландшафти лівого берега Стиру – 

слабо заболочена заплава (частково затоплена водами Хрінницького 
водосховища при його наповненні) та вирівняні поверхні 
надзаплавних терас. Лише на віддалі 3-5 км від русла Стиру 
починається типовий для Горохівщини хвилястий яружно-балковий 
ландшафт (пригирлові частини досить крупних субширотних балок, 
верхів’я яких лежать за межами Рівненщини). Район має сприятливі 
агрокліматичні умови для вирощування основних 
сільськогосподарських культур, насамперед пшениці, цукрових 
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буряків, овочів. Антропогенне навантаження зростає в зв’язку з 
побудовою нових населених пунктів для переселення мешканців 
районів, що постраждали від аварії на ЧАЕС (в околицях населених 
пунктів Ставрів, Берестечко, Пляшева). Основні проблеми 
природокористування пов’язані з раціональною організацією 
агротехнічних та агромеліоративних заходів, спрямованих 
насамперед на боротьбу з площинною ерозією ґрунтів.  

ІX. Рівненський район охоплює центральну частину північного 
схилу Волинської височини, простираючись від долин Стиру та Ікви 
на заході до Горині на сході. Це найбільший природний район 
Волинської височини у межах Рівненщини, який характеризується 
слабохвилястою поверхнею з чергуванням широких балок та 
вирівняних місцевостей. В рельєфі особливе місце займають долинні 
ландшафти лівих приток Горині – Стубелки, Усті (раніше заболочені, 
а тепер осушені заплави, перші надзаплавні тераси) та радіально 
почленоване Острожецьке плато, де починаються притоки Ікви, 
Стиру, Горині (Путилівка, Зборів та ін.). Загальний ландшафтний фон 
Рівненського природного району порушується також на півдні, де 
вздовж «підошви» Мізоцького кряжа простирається відносно 
знижена і заболочена рівнина, що успадкувала, очевидно, давню 
прохідну долину, по якій стікала частина талих вод дніпровського 
льодовика. Родючі ґрунти (тут зосереджена більша частина 
рівненських чорноземів типових та опідзолених), а також густе 
заселення району зумовили високий рівень антропогенної 
трансформації природного ландшафтного фону – понад 80% 
території розорано, ліси збереглися лише фрагментарно, значні площі 
займають населені пункти, промислові підприємства, шляхи 
сполучення.  

Інтенсивному сільськогосподарському освоєнню території 
сприяють агрокліматичні умови району: тривалість періоду активної 
вегетації в середньому перевищує 155 днів (сума температур понад 
2500 градусів); за вегетаційний період випадає 400-450 мм опадів.  

Головні проблеми природокористування пов’язані з ліквідацією 
наслідків надмірного антропогенного навантаження, нерозважливо 
проведеного осушення вузьких заплав (система «Стубелка» та ін.), з 
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розробкою раціональної методики протиерозійних агротехнічних 
заходів тощо.  

X. Гощанський природний район охоплює східну окраїну 
Волинської височини у межах Гощанського плато. Хвиляста поверхня, 
перерізана розлогими субширотними балками та долинами невеликих 
правих приток Горині (Бухта, Гощанка та ін.), загалом нагадує рельєф 
описаного вище Рівненського району, відрізняючись лише меншими 
абсолютними висотами, які тут не перевищують 230 м, меншими 
глибинами вертикального врізу, дещо більшим ступенем 
заболочування. Поряд з опідзоленими чорноземами тут поширені 
темно-сірі опідзолені ґрунти, і особливо привертає увагу зростання 
частки лучних та болотних ґрунтів, які поширюються тут не тільки у 
заплавах річкових долин і тальвегах балок, але часто виходять і на 
межиріччя. Високий рівень оглеєння ґрунтів, особливо на сході і на 
півночі району, зумовив широкий розвиток гідромеліоративних робіт. 
Важливим фактором антропогенної трансформації природних 
ландшафтів є високий рівень заселення території (найвища в 
Рівненщині густота сільського населення).  

Агрокліматичні умови в цілому сприятливі для 
сільськогосподарського виробництва і мало відрізняються від умов 
Рівненського природного району. Головні проблеми 
природокористування пов’язані з реконструкцією застарілих 
меліоративних систем (використання гончарного та кротового 
дренажу тощо) та збільшенням водозапасів підземних водоносних 
горизонтів, катастрофічно збіднених завдяки спорудженню 
Рівненського міського водозабору.  

XІ. Повчанський район розташовується на Стир-Іквинському 
межиріччі, займаючи інтенсивно почленовану яркужно-балковою 

ерозією Повчанську височину (абсолютні відмітки часто 
перевищують 300 м) і прилеглі вирівняні терасові місцевості долин 
Стиру, Ікви та Пляшівки. У межах височини переважають ясно-сірі та 
сірі опідзолені ґрунти під відносно добре збереженими дубово-

грабовими лісами, а на лесових рівнинах надзаплавних терас темно-

сірі лісові ґрунти чергуються з опідзоленими (часом навіть з 
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типовими) чорноземами. Досить широко представлені в районі 
заплавні (лучні, болотні) ґрунти, значною мірою меліоровані.  

Агрокліматичні умови району можна вважати в цілому 
сприятливими для вирощування зернових (пшениця, ячмінь), 
технічних (цукровий буряк) та овочевих культур; відчувається лише 
негативний вплив пізніх весняних приморозків, що особливо 
позначаються на садівництві. Господарські проблеми пов’язані з 
необхідністю проведення протиерозійних, лісовідновлювальних робіт 
та реконструкцією діючих гідромеліоративних систем.  

XІІ. Мізоцький природний район територіально відповідає 
Мізоцькому кряжу, що простягається вздовж південного краю 
Волинської височини у межах Дубенського, Здолбунівського та 
Острозького адміністративних районів. Кряж має асиметричну 
будову: на більш розлогому північному схилі висоти рідко 
перевищують 260-280 м, в той час як вздовж високого і крутого 
південного та західного краю переважають «вершини» з висотами 
понад 300 м (найвищі сягають 350-358 м). 

Характерною ознакою літогенної основи Мізоцького району є 
інтенсивне ерозійне почленування: порівняно короткі, але глибокі 
яри та балки перерізають поверхню кряжа як на північному, так і на 
південному схилах. Особливо сильно розчленовані схили долини 
головної водної магістралі району р. Свитенька (Збитинька). В 
описуваному природному районі переважають досить сильно 
еродовані ясно-сірі та сірі опідзолені ґрунти. Однією з важливих 
ландшафтних особливостей Мізоцького кряжа є висока, як для 
Волинської височини, лісистість (близько 20% поверхні вкривають 
дубово-грабові та дубово-соснові ліси). На думку К. Геренчука, 
кращому збереженню лісів тут сприяє саме наявність густої мережі 
ярів та балок.  

Основні господарські проблеми Мізоцького природного району 
пов’язуються з раціональною організацією протиерозійних заходів та 
проведенням лісозберігаючих і лісовідновлювальних робіт.  

Природна область Малого Полісся. Мале Полісся заходить на 
територію Рівненщини своєю східною окраїною, утворюючи два 
природних райони: Стир-Іквинський та Острозький.  
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XІІІ. Стир-Іквинський природний район відповідає 
Кременецько-Дубенській рівнині і генетично продовжує ландшафти 
Бродівської зандрової рівнини на території Радивилівського та 
Дубенського адміністративних районів. Поверхня складена 
переважно флювіогляціальними пісками, на яких сформувалися 
дерново-слабопідзолисті ґрунти під дубово-сосновими лісами. 
Останні тепер майже повністю зведені під впливом господарської 
діяльності людини і збереглися окремими фрагментами (крупні лісові 
масиви залишилися лише на правобережжі Ікви, у басейнах 
Замишівки та Іловиці). В районі значне місце посідають 
перезволожені долинні ландшафтні місцевості, де домінують лучні, 
лучно-чорноземні ґрунти та торфовища (заплави та залишки перших 
надзаплавних терас Стиру, Слонівки, Пляшівки, Ікви, Тартацької). 
Фрагментарно (поблизу Радивилова) зустрічаються крупні піщані 
масиви, закріплені сосновими насадженнями. Головною 
ландшафтною особливістю району є поширення хвилястих 
денудаційних ділянок з неглибоким заляганням крейди та мергелів, 
на яких сформувалися своєрідні дерново-карбонатні ґрунти (часом 
дерново-глейові карбонатні та перегнійно-карбонатні), що 
відзначаються високою природною родючістю (тут знаходиться 
понад 90% загальної площі таких ґрунтів області). 

Район характеризується достатньою тривалістю вегетаційного 
періоду, який пересічно становить 208 днів з сумою температур 
понад 2900 градусів (період активної вегетації триває 165 днів, 
протягом яких сума температур перевищує 2500оС), а також високим 
рівнем зволоження рослин (за теплий період року випадає понад 70% 
річної кількості опадів). Господарські проблеми пов’язані головним 
чином із збереженням родючості ґрунтів та необхідністю 
реконструкції цілого ряду крупних гідромеліоративних систем, 
насамперед «Іква», «Тартацька», «Пляшівка», «Слонівка».  

XІV. Острозький ландшафтний район Малого Полісся 
успадковує звужену ділянку між Мізоцьким кряжем та Кременецьким 
низькогір’ям, відому під назвою Острозької прохідної долини, що 
дренується річками басейну Горині – Свитенькою (Збитинкою), 
Вілією, Кутянкою і розташований на півдні Здолбунівського та 
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Острозького адміністративних районів. За характером поверхні має 
помітні відміни від описаного вище Стир-Іквинського району: тут 
загальну рівнинність території порушують численні виположені 
ерозійні останці, що перекриваються флювіо-гляціальними та 
алювіальними пісками, надаючи рельєфу району хвилястого (часом 
горбистого) вигляду. Переважають дерново-підзолисті ґрунти, зростає 
загальна залісненість території (переважно дубово-соснові ліси). 
Раціональна організація природокористування в районі пов’язується з 
лісозбереженням та лісовідновленням, організацією протиерозійних та 
водогосподарських заходів, насамперед спрямованих на рекреаційне 
використання території (Новомалинське водосховище, оз.Святе та ін.).  

Північно – Подільська природна область.  На крайньому 
півдні на територію Рівненщини вузькою смугою заходять 
відгалуження північного уступу Подільського плато (Кременецьких 
гір), які круто спадають до прилеглих рівнин Малого Полісся. У 
межах описуваної території лесові окраїни Поділля утворюють дві 
порівняно невеликі за площею ділянки – на півдні Радивилівщини та 
на Вілія-Свитенському межиріччі. Не зважаючи на генетичну 
однорідність цих ділянок, вони мають настільки очевидні ландшафтні 
відмінності, що їх доцільно розглядати як окремі природні райони.  

XV. Радивилівський природний район Поділля представлений 
ділянкою Північно-Подільського уступу поблизу с. Дружба. Саме 
тут, на межі Тернопільської, Львівської та Рівненської областей, 
знаходяться найвищі точки Рівненщини (372 м), про що згадувалося 
вище (див. розділ «Рельєф»). Більша частина району являє собою 
розорану безлісу площу, і лише в глибоких ярах та на крутосхилах 
високих останцевих «гір-свідків» (Красна, Цимбал, Стіжок) 
збереглися досить густі дубово-грабові ліси та чагарники. Основні 
проблеми господарювання пов’язані з організацією протиерозійних 
та лісовідновлювальних робіт.  

XVІ. Вілія-Свитенський природний район Поділля помітно 
відрізняється від описаної Радивилівської ділянки. Морфологічно він 
представлений серіями ерозійних останців, що низками 
відгалужуються від уступу Північного Поділля, проникаючи на 
південні окраїни Здолбунівського та Острозького адміністративних 
районів. Не зважаючи на згладжені стіжкоподібні форми цих останців 
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та порівняно менші абсолютні висоти, які не перевищують 280-290 м, 
вони різко контрастують з прилеглими ділянками Острозької 
прохідної долини, створюючи мальовничий пейзаж густозалісненого 
низькогір’я (дубово-грабові ліси вкривають практично всю територію 
району). Перспективи господарського використання району пов’язані 
з раціональною організацією лісового та рекреаційного господарства. 
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  РОЗДІЛ 2 
МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ 

РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2.1. Поняття медико-екологічного ризику території та методика 
його визначення 

Актуальність дослідження у сфері медичної географії стає з 
кожним роком важливіша для рекреалогії, що обумовлено 
зростаючим негативним впливом антропогенних чинників на систему 
«населення – навколишнє середовище». Кінець другого тисячоліття 
та початок третього відзначився переважаючою роллю 
антропотехногенних чинників над природними у інтенсивності 
негативного впливу на здоров'я населення. Особливо така тенденція 
помітна в помірному кліматичному поясі, де негативних природних 
чинників помітно менше, ніж в інших кліматичних зонах.  

Одним з чинників-противаг антропотехногенному 
навантаженню на організм є відновлення фізичних та духовних сил 
людини за допомогою природних рекреаційних ресурсів [1].  

Вагомий внесок у даному напрямку зробили вчені, що 
працюють за напрямками конструктивної географії (особливо її 
підрозділу – медичній географії), рекреаційній географії, 
курортології, екології людини, екогеографії, геоекології, серед них 

О. П. Авцин, В. О. Барановський, М. І, Будико, Б. В, Вершинський, 
О. Г. Воронов, Е. І. Ігнатьєв, В. М. Гуцуляк, І. І. Даценко, 
А. А. Келлер, В. В. Ковальський, Г. П. Облапенко, В. М. Пащенко, 
А. Г. Попов, Б. Б. Прохоров, Е. Л. Райх, С. В. Рященко, 
І. А. Хлебович, В. О. Шевченко, Л. Т. Шевчук, О. О. Шошин, 
О. В. Топчієв, Н. В. Фоменко, В. П. Руденко.  

Рекреаційна географія сформувалась як самостійна галузь знань 

і однією з важливих проблем сьогодення є конкретизація її завдань 

[2].  

Граничним об’єктом еколого-географічного аналізу є 
інтегративна геосистема «суспільство-природа» в межах території 
Рівненської області, яка формує територіальну екосистему 
«населення – навколишнє середовище». Предметом аналізу і 
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оцінювання є екологічний потенціал названої інтегративної 
геосистеми, пов'язані з ним екоумови і екоситуація та теоретико-

методичні засади їх еколого-географічного картографування. 
Методологічну основу роботи складають ідеї та положення 

медичної географії, рекреаційної географії, особливо їх 
конструктивного напряму, що стосується оптимізації взаємодії 
суспільства і природи. Застосовано екологічний, географічний та 
системний підходи до об’єкта і використано наступні методи: 
порівняльно-географічний; районування; структурно-графічного, 
картографічного та математико-картографічного моделювання 
результатів еколого-географічного аналізу і оцінювання; організації 
та функціонування інтегративної геосистеми «суспільство-природа» 

[3]. 

Поставлена мета, а саме, проведення дослідження території 
Рівненської області на предмет оцінки можливостей використання 
природних рекреаційних ресурсів для зменшення медико-

екологічного ризику території, вимагає вирішення задач з розрахунку 
кореляції показників захворюваності та структури смертності з 
позитивними чинниками навколишнього середовища, що можна 
віднести до рекреаційних ресурсів.  

Отримані результати базуються на доведених висновках таких 
наук як системний аналіз, теорія ймовірності, математична 
статистика, ГІС-моделювання.  

Через те, що хвороба існує в просторі у межах певної природної 
системи, для з'ясування причин її виникнення й поширення 
з’являється необхідність застосування показників екологічного стану 
довкілля. Хвороба й її просторове поширення не може бути 
зумовлена дією будь-якого одного чинника, звідси – обґрунтованість 
багатофакторної етіології й множинної причинності. Це різноманіття 
зв'язків відбивається в ряді розроблених географами моделей – таких, 
наприклад, як ТАЕС – територіальна антропо-екологічна система 
(Райх Є. Л., 1989) або ТМЕС – територіальна медико-екологічна 
система (Келлер А. А., 1991) [2]. 

Вибір об'єкту дослідження зумовлено негативною 
прогресуючою динамікою стану здоров'я населення області. 
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Рівненська область характеризується специфічною медико-

демографічною та еколого-радіологічною ситуацією, яка виникла 
після Чорнобильської катастрофи, внаслідок чого особливо 
постраждали північні райони області [3]. Це визначає те що, у 
напрямі від Малого Полісся до північних кордонів області, при 
покращанні показників природного стану окремих територій помітно 
погіршуються радіологічні показники [4]. Одночасно спостерігається 

зміна медико-демографічної ситуації, особливо, в останні десятиріччя 
[5]. 

Предметом дослідження є медико-екологічні аспекти здоров'я 
населення. Досліджено закономірності формування здоров'я 
населення у просторово-часовому вимірі з врахуванням впливу на 
нього чинників навколишнього середовища. 

Медико-екологічний ризик це рівень невизначеності, пов'язаний 
із зміною здоров'я у конкретних просторово-часових координатах 
внаслідок інтегрального впливу довкілля. 

При аналізі нозогеографічних карт та розподілу рівнів 
забрудненості довкілля встановлено, що територіальний розподіл 
захворюваності населення тісно корелює з рівнем екоситуації на 
території України (В. О.  Барановський), а зокрема в Чернівецькій 
області (В. М. Гуцуляк, К. П. Муха, К. П. Наконечний, 
М. В. Танасюк), Хмельницькій області (О. Я. Романів), 
Тернопільській області (Л. В. Янковська, І. П. Дем’янчук, 
О. І. Пушкар), Вінницькій області (І. В. Мартусенко), Волинській 
області (І. М. Волошин, І. В. Мезенцева, М. І. Лепкий, 
Н. В. Краснопольська), Івано-Франківської області 
(І. В. Мартусенко), Львівській області (Х. Є. Подвірна) та інших 
регіонах України.  

Нами (Ю. С. Кушнірук, Л. А. Волкова [3, 4, 11, 12, 15, 16]) 

розроблена модель оцінки медико-екологічного ризику території яка 
базується на використанні методів картографічного моделювання, 
регресійного та кореляційного аналізу між чинниками стану довкілля 
й показниками рівня виникнення захворювань. Аналіз особливостей 
поширення окремих захворювань населення, а також умов його життя 
і діяльності проводився із застосуванням порівняльного 
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географічного методу, спряженого картографування та виявлення 
емпіричних залежностей. Для статистичного обліку медико-

демографічних показників було використано Міжнародну 
класифікацію хвороб 10-ї редакції (МКХ-10). 

Перш за все проводився аналіз сучасного стану території за 
блок-схемою (рис. 2.1) відповідно до створеної бази даних показників 
які характеризують екологічний стан та медико-демографічні 
показники певної території.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Блок-схема алгоритму вибору показників для 
дослідження території 

 

Дана методика передбачає використання бази даних змін 
показників окремих територій з врахуванням часових змін (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Алгоритм медико-екологічної оцінки території 
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Рисунок 2.3 – Алгоритм дослідження медико-демографічного стану 
території 
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є) заключний етап – медико-географічна оцінка території, 
розробка картографічного матеріалу, медико-географічне 
районування і ранжування території, обґрунтування комплексу 
заходів. 

Оцінка медико-демографічного стану проводиться із 
застосуванням системи оцінок, що створюється за принципом 
відносних показників при порівнянні значень на різних 
територіальних ділянках (за географічним принципом). Ця система 
може бути включена до комплексу з визначення інтегрального 
показника екологічного ризику окремих географічних територій 
(ранжування районів у складі області).  

Для оцінки медико-демографічного стану запропоновано 
застосовувати розроблений алгоритм дій, що визначається незалежно 
від території досліджень і може вважатися універсальним (рис. 2.3).  

У запропонованому алгоритмі потрібно окреслити окремо 
медико-демографічний аналіз та аналіз за екологічними показниками, 
для яких складаються окремі моделі дослідження. 

При цьому має бути забезпечена база даних, яка повинна мати 
наступні характеристики:  

 репрезентативність показників як медико-демографічних так і 
екологічних, що охоплюють всю досліджувану територію;  

 диференційованість показників за територіальними 
одиницями досліджуваної території (наприклад за адміністративними 
районами досліджуваної області);  

 акумульованість масиву даних за достатній період часу 
(більше 10 років) для темпорального аналізу; 

 детермінація та верифікація результатів для 
диференційованого вибору показників [5]. 

Дана методика передбачає формування бази даних щодо 
поширення різних нозологічних одиниць та показників, якими можна 
оцінити екологічний стан території з урахуванням динаміки 
показників як у просторі так і в часі. Серед масиву даних обираються 
медико-демографічні показники та екологічні чинники, між якими 
встановлено достатньо високий показник кореляційного відношення 
[3, 4].  
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Екологічні та медико-демографічні коефіцієнти окремих 
показників приведено до значень «–2» (найгірші показники стану), «–
1» (незначні відхилення від середньостатистичних значень), «0» 

(середньостатистичне значення показника в межах області), «+1» 

(покращений стан), «+2» (найкращі показники). Це дозволяє провести 
порівняння будь-яких чинників (з різними показниками) для різних 
районів впродовж одного проміжку часу. Для збільшення 
статистичної достовірності було введено темпоральний параметр 
динаміки кожного показника, який приводився до середнього 
значення за певний період часу. Темпоральність моделі, яка 
розроблена для адміністративних районів Рівненської області, 
полягає у визначенні середніх показників за десять та більше років 
для кожного чинника, що включається у матрицю як за екологічним 
блоком, так і за медико-демографічним (рис. 2.4). За кожним 
показником аналізувались дані за період від 10 років (первинна 
захворюваність) до 25 років (демографія).  

Були обрані тільки ті показники, що малють високі значення 
коефіцієнта кореляції між екологічними та медико-демографічними 
даними, а саме:  

екологічні – забруднення ґрунтів радіонуклідами сумарне 
(фонове+поставарійне – цезієм-137, стронцієм-90, ізотопами 
плутонію); накопичення радіації населенням; інтегральний показник 
якості питної води (результати контролю якості підземних вод 
джерел централізованого водопостачання, комунальних 
господарсько-питних водопроводів, відомчих централізованих 
водопроводів, сільських господарсько-питних водопроводів – за 
бактеріологічними та хімічними показниками); викиди 
забруднюючих речовин в атмосферу на одиницю площі; внесення 
мінеральних добрив на 1 га посівних площ [7];  

медико-демографічні – загальний рівень поширеності 
захворюваності; рівень поширеності ендокринних захворювань; 
рівень поширеності вроджених аномалій; онкозахворювань; хвороб 
крові; органів дихання; рівень первинної ендокринологічної 
захворюваності; хвороб органів травлення; рівень смертності від 
онкозахворювань; рівень від хвороб органів дихання [8].  
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Якість середовища може бути оцінена одиничним (оцінка 
окремих властивостей), комплексним та інтегральним показником. 
Інтегральний показник якості довкілля (Iпя) може бути визначений за 
формулою: 

і

n

i

iпс ПкkвI 
1

,       (2.1) 

 де kвi – коефіцієнт ваговитості і-того комплексного показника, 
Пкi – комплексний показник якості довкілля, n – кількість 
компонентів, які оцінюються. Основними чинниками що визначають 
здоров'я населення є якість питної води, міра забруднення 
атмосферного повітря, наявність лісів тощо. 

Одиничні показники мають певні одиниці міри. Комплексні 
показники якості, як правило, подаються не в абсолютних значеннях, 
а у вигляді відносних показників, що дозволяє провести порівняння 
між собою властивостей, які мають різні одиниці виміру. 
Використання методики комплексної оцінки якості базується на 
посиланні про те, що різні складові мають різний ступінь впливу. 
Тому виникає необхідність введення так званих коефіцієнтів 
вагомості. Показник комплексної оцінки характеризує ступінь 
взаємозв’язку окремих властивостей середовища і його якості.  

Інтегральний показник – сукупний, головний, комплексний, 
агрегуючий показник, який штучно комбінує окремі показники 
шляхом агрегуючої функції, з параметрами які встановлено для 
кожного окремого показника відповідно до його відносної 
важливості. Спрощений алгоритм визначення однофакторної, 
комплексної та інтегральної оцінки показника якості середовища 
представлено на рис. 2.5. 

Переваги даного методу полягають у використанні статистичних 
масивів, які вже створені обласними центрами медичної статистики 
та результатів досліджень, що проводились обласними управліннями 
екологічної безпеки. І тому є можливість спростити перший етап 
медико-географічної оцінки території – збір і первинна обробка 
інформації.   
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Рисунок 2.4 – Показники екологічного та медико-демографічного 
стану території районів Рівненської області 
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Інша перевага даного методу – це питання використання 
отриманих результатів з метою управляння медико-екологічним 
станом та раціоналізації заходів щодо покращення здоров'я населення 
конкретної території. Запропонована методика дозволяє проводити 
управління техногенним впливом за адміністративним поділом 
території. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Алгоритм визначення показника якості середовища 
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екологічні показники (середні показники адміністративних районів 
області). З погляду питань управління, органам місцевої влади на 
обласному рівні простіше запровадити методи профілактики, 
прогнозних рішень при визначенні місць створення нових 
промислових об'єктів та населених пунктів при адміністративному 
підході. 

 

2.2. Оцінка медико-екологічного ризику Рівненської області  

Ми застосували розроблену методику для оцінки за окремими 
групами чинників. Так, для встановлення якості питної води, 
враховуючи багатоплановість оцінки, проводять визначення як 
однофакторних так і комплексних показників. Перш за все 
встановлюються джерела питного водопостачання та їх доля в 
загальному обсязі споживання води.  

Проводять аналіз даних перевірок якості води на відповідність 
Державним санітарним нормам та правилам «Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-

171-10). Санітарні норми встановлюють вимоги до безпечності та 
якості питної води за різними показниками: епідемічної безпеки, 
санітарно-хімічними та радіаційними.  

Для оцінки медико-екологічного ризику пропонується 
визначити показник невідповідності проб води з різних джерел 
відповідно значенням ДСанПіН 2.2.4-171-10 за алгоритмом з 
урахуванням коефіцієнтів вагомості значень епідемічної безпеки, 
санітарно-хімічних та радіаційних показників (рис. 2.6).  

Коефіцієнт невідповідності показників якості питної води, яка 
використовується населенням з різних джерел водопостачання для 
окремого регіону, може визначатися як за будь-яким одним 
показником, за сукупністю епідемічної безпеки, санітарно-хімічних 
та радіаційних показників, або за інтегральною оцінкою:  
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де ПВі, ПовВі, КолВі, Копі, ДВі – показник невідповідності 
якості питної води відповідно за підземними, поверхневими 
джерелами водопостачання, забору води з колодязів, каптажу та 
інших джерел з урахуванням значень коефіцієнта вагомості 
епідемічної безпеки, санітарно-хімічних та радіаційних показників, у 
% від загальної кількості проб; а – доля споживання води з кожного 
джерела водопостачання. 

За комплексною сумарною оцінкою визначають і показники 
якості атмосферного повітря. Перш за все встановлюються джерела 
забруднення – стаціонарні і пересувні, та їх частка в загальному 
обсязі викидів забруднюючих речовин. Кількісні показники 
оцінюють за значеннями щільності викидів, кг/км2

 та у розрахунку на 
душу населення, кг.  

У пробах атмосферного повітря вимірюються концентрації 
десяти забруднюючих речовин, які найбільше впливають на організм 
людини і навколишнє середовище: пилу, двоокису сірки, двоокису 
азоту, окису азоту, окису вуглецю, розчинних сульфатів, фтористого 
та хлористого водню, аміаку, формальдегіду, бенз(а)пірену, а також 
важких металів – заліза, кадмію, марганцю, міді, нікелю, свинцю, 
хрому і цинку. Кожна з цих речовин має різний рівень впливу на 
формування здоров’я населення. Тому необхідно крім кількісних 
значень враховувати якісні. Для цього вводять коефіцієнти вагомості 
впливу кожної складової забруднення: 
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де βст ,βп ,βін – доля обсягів викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря відповідно стаціонарними, пересувними та 
іншими джерелами; ЗР1, , ЗРn, ЗРm, ЗРk, – маса викидів n, m, k- тої 
забруднюючої речовини; λ, μ, γ – коефіцієнти вагомості впливу 
викидів n, m, k- тої забруднюючої речовини. 
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Рисунок 2.6 – Алгоритм розрахунку коефіцієнта невідповідності 
якості питної води 

 

Одним із вагомих показників стану територій при визначенні 
рівня екологічного ризику є радіоактивне забруднення. Нами були 
проведені дослідження та визначення кореляції між рівнем 
забруднення ґрунтів радіонуклідами та поширеністю захворювань 
населення, що проживає у північних районах Рівненської області.  

Після катастрофи на ЧАЕС динаміка загальної поширеності 
захворювань та поширеності окремих нозологій мають специфічний 
розподіл у просторі. В північних районах, що отримали в десятки і 
сотні разів вищу концентрацію забруднення ґрунтів радіонуклідами 
(табл. 2.1) дана динаміка має тенденцію до більшої інтенсивності, ніж 
в південних районах (табл. 2.2).  
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Таблиця  2.1 – Сумарне забруднення ґрунтів, кБк/м2
 

Район 
Забруднення 
цезієм-137 

Забруднення 
стронцієм-90 

Забруднення 
ізотопами 
плутонію 

Березнівський 40 1.5 0.07 

Володимирецький 60 2.5 0.06 

Гощанський 12 1.5 0.025 

Дубенський 7 2 0.025 

Дубровицький 110 3 0.12 

Зарічненський 60 1.5 0.105 

Здолбунівський 12 1.5 0.025 

Корецький 22 1.5 0.025 

Костопільський 22 3 0.025 

Млинівський 6 2.5 0.025 

Острозький 7 1.5 0.025 

Радивилівський 6 1.5 0.025 

Рівненський 12 1.5 0.025 

Рокитнівський 170 1.5 0.11 

Сарненський 100 3 0.06 

 

Територія північних районів зони рівненського Полісся 
(Березнівський, Володимирецький, Дубровицький, Зарічненський, 
Рокитнівський, Сарненьський), зазнали найбільшого забруднення 
ґрунтів радіонуклідами від 40 до 170 кБк/м2. Центральні райони 
області Гощанський, Костопільський, Рівненський, Здолбунівський, 
Корецький мають сумарне забруднення ґрунтів радіонуклідами від 13 
до 25 кБк/м2. Південні райони – Дубенський, Млинівський, 
Острозький, Радивилівський – мають тільки фонове забруднення 
ґрунтів радіонуклідами (в межах норми) від 7 до 9 кБк/м2

. 

Нами була проведена оцінка впливу наслідків аварії на ЧАЕС на 
здоров'я населення різних районів Рівненської області за період 1990-

2009 рр. з використанням медодів кореляційного та регресійного 
аналізу між показниками забруднення радіонуклідами ґрунтів та 
рівнем поширеності окремих нозологічних одиниць (класів хвороб) і 
загальної захворюваності [3]. Раніше такий аналіз не міг бути 
проведений через закритість багатьох статистичних даних для 
широкого загалу. В роботі були використані дані міністерства 
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
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населення від наслідків Чорнобильської катастрофи [7] та 
оргметодвідділу Рівненської обласної клінічної лікарні (тепер – 

Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної 
статистики) [8].  

Було встановлено, що після катастрофи на ЧАЕС динаміка 
загальної захворюваності й поширеність окремих нозологічних 
одиниць має специфічний розподіл у просторі та у північних районах 
регіону має тенденцію до більшої інтенсивності ніж у південних 
районах. Була встановлена кореляція між сумарною дозою радіації, 
накопиченої населенням, і забрудненням ґрунтів радіонуклідами [9].  

За результатами кореляційно-регресивного аналізу були 
визначені індикаторні нозологічні одиниці забруднення ґрунту 
радіонуклідами (ендокринологічні захворювання, крові й 
кровотворних органів, вроджені аномалії розвитку, хвороби органів 
травлення) [4] та побудовані лінії тренду розвитку динаміки 
індикаторних нозологічних одиниць радіологічного стану території 
північних та південних районів Рівненської області.. Так як більше 
90% нагромадження дози радіації дає внутрішнє опромінення в 
результаті вживання в їжу продуктів, що вирощені на забруднених 
ґрунтах, а прогноз рівню забрудненості ґрунтів радіонуклідами не міг 
бути позитивним (без проведення масштабної хімічної меліорації та 
рекультивації), прогнозується подальше зростання поширеності 
радіологічно залежних хвороб у північних районах на фоні їх 
стабільної поширеності у південних районах Рівненщини [9]. 

Проведений прогноз співпав з висновками вчених у галузі 
радіологічної медицини (Davіdescu D., Іacob O. [10]). 

За 20-річний період часу після катастрофи трансуранові 
елементи, особливо Pu-239, трансформувались у дочірні 
радіонукліди, які мають високу відносну біологічну ефективність, 
накопичуються в ґрунтах та рослинності. Це зумовило негативні 
наслідки для здоров'я населення, що проживає на забруднених 
територіях (табл. 2.2.) [11].  

Тривалий медико-генетичний моніторинг реєструє зростаючі 
соматичні захворювання поряд зі зростаючим рівнем хромосомного 
мутагенезу й феноменом «індукованої геномної нестабільності» [11].  

 

      

 

     



91 

Таблиця  2.2 – Динаміка поширеності хвороб в північних та 
південних районах Рівненської області 1990-2009 рр. 
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Рівень поширеності загальної 
захворюваності  

1990 749,23 1039,52 
223 156 

2009 1723,3 1617,6 

Рівень поширеності 
онкозахворюваності  

1990 13,22 21,88 
162 141 

2009 21,4 30,8 

Рівень поширеності ендокринних 
захворювань 

1990 26,98 29,18 
445 286 

2009 120,0 83,6 

Рівень поширеності вроджених 
аномалій  

1990 3,42 2,73 
234 205 

2009 8,0 5,6 

Рівень поширеності хвороб системи 
кровообігу 

1990 112,25 211,45 
398 221 

2009 446,6 466,4 

 

При системному підході, стосовно до катастроф типу 
чорнобильської, враховується залежність між дозою опромінення й 
біологічною реакцією опроміненої популяції, але при цьому 
приймаються в увагу синергетичні ефекти (соціально-психологічний 
стрес, вплив радіації на первинні показники здоров'я, вплив інших 
антропогенних чинників, етнічні особливості й ін.) та пролонговане 
опромінення в часі [12]. У результаті окремі нозологічні одиниці 
мають різну динаміку, але всі, які ми відносимо до індикаторних 
радиологічного стану території, мають тенденцію до росту. Динаміка 
різних захворювань відрізняється залежно від здатності організму до 
ефектів компенсації-декомпенсації, які різні (також, як і 
резистентність) при різних класах хвороб. Так, динаміка 
онкозахворюваності поки не виділяється на забруднених територіях 
на загальному тлі повільного росту (пік онкозахворюваності 
прогнозується на 2030-2040 рр.). Але, при цьому, для захворювання 
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ендокринної системи спостерігається різкий ріст динаміки первинної 
захворюваності в північних районах області (рис. 2.7, рис. 2.8).  

 

 
 

Рисунок 2.7 – Динаміка первинної захворюваності на 
ендокринологічні хвороби в північних та південних районах 
Рівненської області 

 

Для південних районів також спостерігається від'ємний ріст 
динаміки первинної захворюванності, хоча й набагато нижчий, що 
пояснюється більшою концентрацією промисловості, низькою 
лісистістю, високим антропотехногенним навантаженням та 
міграцією населення з північних районів. 
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Рисунок 2.8 – Просторовий розподіл та динаміка захворюваності на 
хвороби ендокринної системи на фоні забруднення ґрунтів 

радіонуклідами 
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Так, первинна захворюваність на хвороби крові в південних 
районах становить 6-8 випадків вперше виявлених на рік (за період 
1999-2009 рр.), а в північних районах цей показник 20-25 випадків за 
той же період [8]. 

Первинна захворюваність органів кровообігу в південних 
районах становить 30-50 випадків вперше виявлених на рік (за період 
1999-2009 рр.), а в північних районах цей показник 50-80 випадків за 
той же період [8]. 

 Первинна захворюваність органів травлення в південних 
районах становить 20-30 випадків вперше виявлених на рік (за період 
1999-2009 рр.), а в північних районах цей показник 40-60 випадків за 
той же період [8]. 

Причина такої різниці в динаміці здоров'я населення північних 
та південних районів, особливо за індикаторними нозологічними 
одиницями стає зрозумілою, якщо порівняти концентрацію 
забруднення ґрунтів радіонуклідами цих територій. Так, в південних 
районах в 1998 р. забруднення цезієм-137 становило 6-12 кБк/м2

 [7]. 

В той же час на півночі Рівненщини забруднення цезієм-137 

становило 60-170 кБк/м2
 (рис.2.8). Нагадаємо, що період напіврозпаду 

137Cs становить 30 років. 
У той же час сумарна доза опромінення населення, накопичена 

за 1986-1997 рр. у південних районах становить 0,5-2,0 сГр, а в 
північних – 20-45 сГр [7]. Прогнозована розрахункова доза 
опромінення населення до 2055 р. у південних районах рівненської 
області становить 0,7-2,5 сГр, а в північних – 27-63 сГр [7].  

Якщо для певної кількості нозологічних одиниць коефіцієнт 
вагомості такого екологічного чинника, як радіонуклідне забруднення 
ґрунтів мінімальний, то для ендокринологічних хвороб, захворювань 
крові, хвороб органів травлення, онкозахворювань, вроджених 
аномалій розвитку, хромосомних аберацій тощо, коефіцієнт, що 
враховується при визначенні медико-екологічного ризику території 
буде максимальним.  

Це доведено нами у дослідженнях кореляції певних 
нозологічних одиниць та рівнів забруднення ґрунтів 137Cs (ці 
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нозологічні одиниці визначені нами як індикаторні радіологічного 
стану території) [4, 5] (рис. 2.8). 

Аналіз первинної загальної захворюваності показує, що навіть 
при сумі всіх антропогенних чинників, які впливають на динаміку 
загальної первинної захворюваності (середньому показнику числа 
всіх нозологічних одиниць, вперше виявлених за рік) північні райони 
на 20-30% мають вищі показники, ніж південні у кожному році за 
період 1997-2007 рр. (рис. 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Динаміка загальної первинної захворюваності в 
північних та південних районах Рівненської області 

 

Зона північних районів завжди була ендемічною з точки зору 
недостачі йоду, і тому рівень захворювань щитовидної залози був 
вищий, ніж в центральних та південних районах області, але після 
радіоактивного забруднення в 1986 році обсяг викиду йоду-131 

дорівнював 7.3 мільйонам кюрі, ситуація ще більше загострилась.  
Дані досліджень показують, що захворювання щитовидної 

залози зумовлені опроміненням навіть у малих дозах, та про 
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залежність виникнення раку щитовидної залози від дози опромінення. 
Випадки захворювань раком щитовидної залози на 100000 населення 
збільшуються з віком, смертність різко зростає у віці 50-60 років. У 
порівнянні з приведеною закономірністю, дані про дитячі 
захворювання раком щитовидної залози в північних районах 
Рівненської області показують неприродньо високий рівень. 
Захворювання щитовидної залози входять в нозологічну одиницю – 

ендокринологічні захворювання (за МКХ-10). Тому відповідно і 
високий коефіцієнт кореляції між значеннями сумарного забруднення 
ґрунтів та захворюваністю на хвороби ендокринної системи (вперше 
виявлені) що по відповідних районах дорівнює 0,81. 

Також високий коефіцієнт кореляції між величинами сумарного 
забрудненням ґрунту радіонуклідами та захворюваності на хвороби 
органів травлення. Як бачимо, не тільки ендокринологічні хвороби та 
захворювання крові мають детермінацію з радіологічними 

показниками, що було відомо вже давно, але й такі, на перші погляд, 
незалежні від опромінення нозології, як хвороби органів травлення. 
Це пояснюється тим, що більше 90% накопиченої дози опромінення 
населення в уражених районах отримує через внутрішнє 
опромінення, а саме – через споживання радіоактивно забруднених 
продуктів харчування, які і потрапляють в організм через органи 
травлення, що підвищує ризик захворювання на виразку, 
гастродуоденіт, панкреатит, холецистит та інші хвороби органів 
травлення.  

Поширеність хвороб крові (просторовий розподіл по 15 районам 
Рівненської області) має зв'язок з розподілом по території 
забрудненості ґрунтів радіонуклідами з коефіцієнтом кореляції 
r=0,72, розподіл первинної захворюваності на ендокринні 
захворювання корелює з радіологічним станом території з 
коефіцієнтом кореляції r=0,81 (рис. 2.10).  

У 1990-х роках загальна поширеність хвороб у південних 
районах була вищою, ніж у північних, що пояснюється інерцією 
соціоекосистеми (потрібним часом на відклик зміні чинників) та 
відомим у медицині явищем компенсації негативних впливів на 
організм до певної межі. 
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Чинник радіонуклідного забруднення з'явився раптово у 1986 р., 
деякий час організм людини компенсував негативний вплив, також 
відбувалася кумуляція радіонуклідів, що відображається на 
показниках накопиченої радіації на протязі 1986-1997 рр. [7]. 

 

 

Рисунок 2.10 – Поширеність хвороб крові в північних та південних 
районах Рівненської області на фоні забруднення ґрунтів 

радіонуклідами 
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В цей період ще відмічався кращий загальний стан здоров'я 
населення північних районів на фоні гіршого у південних районах (за 
винятком деяких індикаторних одиниць, що відреагували відразу). 
Відомо, що південні райони мали до 1990 р. вище промислове 
навантаження (особливо Здолбунівський та Рівненський райони). 

На протязі останнього десятиріччя ХХ ст. промислове 
навантаження різко зменшилось. Так внесення мінеральних добрив та 
речовин хімічного захисту рослин знизився по всіх районах (рис. 
2.11) що відобразилось на деякому зменшенні загальної поширеності 
захворювань у південних районах, а на півночі Рівненщини при 
незмінному радіаційному фоні в кінці 1990-х років відбулося явище 
декомпенсації – в результаті кумуляції радіонуклідів населення 
накопичило достатню дозу сумарного опромінення організму для 
погіршення стану здоров'я, і, в 1998 р. вперше загальна поширеність 
хвороб у північних районах перевищила цей показник у південних 
районах та надалі цей розрив збільшувався. 

 

Рисунок 2.11 – Динаміка внесення мінеральних добрив та речовин 
хімічного захисту рослин по території районів Рівненської області 
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Сумарний ефект негативної динаміки всіх індикаторних 
нозологічних одиниць відзеркалюється не тільки на загальній 
первинній захворюваності, але й на поширеності всіх хвороб в 
північних районах (рис. 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 – Динаміка загальної поширеності хвороб в північних та 
південних районах Рівненської області 

 

Слід зазначити, що щільність забруднення ґрунту 137Cs за 
останні 20 років дещо знизилась (табл. 2.3). Це відбулось в наслідок 

природного розпаду, виносу з урожаєм, вертикальної та 
горизонтальної міграції в ґрунтовому профілі. Щільність забруднення 
угідь 90Sr залишилась майже незмінною і не перевищує рівня 
глобальних випадінь за винятком окремих невеликих ділянок [6].  

Території, забруднені 137
Cs, 

134Cs до 1 Кі/км2
, 

90Sr до 0,02 Кі/км2
 

та 240Pu до 0,005 Кі/км2
 вважаються умовно чистими. Ведення 
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сільськогосподарського виробництва на них можливе без обмежень. З 
більшою щільністю забруднення необхідно застосовувати комплекс 
агрохімічних, агротехнічних і організаційних заходів для зменшення 
переходу радіонуклідів з ґрунту в рослини. 
Таблиця  2.3 – Результати досліджень ґрунтів на контрольних 
ділянках в 2002-2006 рр. 

 

Район 

Щільність забруднення по роках, Кі/км2
 

2002 2003 2004 2005 2006 
137

Cs 
90

Sr 
137

Cs 
90

Sr 
137

Cs 
90

Sr 
137

Cs 
90

Sr 
137

Cs 
90

Sr 

Березнівський  0,15 0,01 0,28 0,01 0,13 0,04 0,2 0,01 0,01 0,01 

Володимирецький 0,41 0,03 0,36 0,02 0,6 0,02 0,4 0,03 0,38 0,03 

Зарічненський 0,2 0,01 0,21 0,01 0,33 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 

Дубровицький 1,8 0,03 2,34 0,05 2,5 0,04 0,64 0,02 1,00 0,03 

Сарненський 0,2 0,01 0,33 0,01 0,31 0,02 0,15 0,01 0,01 0,03 

Рокитнівський 1,4 0,07 0,98 0,03 1,1 0,01 1,28 0,04 1,03 0,02 

 

У результаті проведених досліджень нами були визначені 
показники кореляції між досліджуваними показниками, серед яких 
були виділені з перевищенням значення коефіцієнта кореляції r 
більше 0,6 (табл. 2.4) . 

Крім негативних екологічних чинників, що мають високі рівні 
кореляції з захворюваністю та смертністю населення існують також 
позитивні природні чинники, які зменшують рівень захворюваності і 
смертності [13].  

Один з найважливіших чинників, що формують стан здоров’я 
населення, це – лісистість. Ліс має важливе естетичне, туристичне, 
санітарно-гігієнічне та рекреаційно-оздоровче значення. Ліси 
сприяють очищенню атмосферного повітря від забруднюючих 
речовин, особливо газоподібних. Рослини виділяють біологічно 
активні речовини (фітонциди), які мають бактерицидні властивості. 
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Таблиця  2.4 – Кореляція забруднення території радіонуклідами та 
захворюваністю 

Нозологічні одиниці (x) Радіологічні показники (y) r 

Рівень первинної 
захворюваності на ендокринні 
захворювання серед населення 
(на 1000 жителів) 

Сумарне забруднення ґрунтів (середнє 
фонове+поставарнійне), кБк/м2

 
0,81 

Сумарна доза опромінення населення 
(середнє по району з паспортизації 
населених пунктів), сГр 

0,87 

Опромінення щитової залози в 
середньому для населення, сГр 

Сумарне забруднення грунтів (середнє 
фонове+поставарнійне), кБк/м2

 
0,80 

Рівень поширеності хвороб 
крові серед населення (на 1000 
жителів) 

Сумарне забруднення грунтів (середнє 
фонове+поставарнійне), кБк/м2

 
0,72 

Сумарна доза опромінення населення 
(середнє по району з паспортизації 
населених пунктів), сГр 

0,73 

Рівень первинної 
онкозахворюваності серед 
дітей (на 1000 дітей) 

Сумарне забруднення ґрунтів (середнє 
фонове+поставарнійне), кБк/м2

 
0,63 

Рівень первинної 
захворюваності на хвороби 
органів травлення серед 
населення (на 1000 жителів) 

Сумарне забруднення ґрунтів (середнє 
фонове+поставарнійне), кБк/м2

 
0,84 

Сумарна доза опромінення населення 
(середнє по району з паспортизації 
населених пунктів), сГр 

0,72 

  

За добу гектар лісу виділяє більше 30 кг летких органічних 
речовин, які мають антимікробну дію і позитивно впливають на стан і 
здоров’я людини. Тому при однофакторому оцінювані даного 
показника достатньо володіти інформацією про загальну площу лісів 
в регіоні, або площу лісів яка припадає на одного жителя. Так, для 
встановлення якісної оцінки показника лісистості районів Рівненської 
області можна скористатися залежністю  
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де α1, α2, ..., αn, коефіцієнти вагомості відповідно до типології 
лісів, f1, f2,..., fn. – площа відповідного типу лісів, %. 
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Таблиця  2.5 – Рівні лісистості районів Рівненської області  
Назва району Площа району, га Ліси та лісовкриті площі, га % (лісистість) 

Березнівський 171459 92215 53,78 

Володимирецький 194684 100508 51,63 

Гощанський 69151 4473 6,47 

Дубенський  119925 29226 24,37 

Дубровицький 182052 90509 49,72 

Заріченський 144217 61490 42,64 

Здолбунівський 66066 14203 21,50 

Корецький 72024 9950 13,81 

Костопільський 149669 61551 41,12 

Млинівський 132337 16048 12,13 

Острозький 70427 17315 24,59 

Радивилівський 74489 12593 16,91 

Рівненський 119743 27593 23,04 

Рокитнівський 235393 154749 65,74 

Сарненський 196808 99439 50,53 

 

Для досліджень на детермінацію потрібні нормовані показники, 
тому нами була розрахована залісеність адміністративних районів 
Рівненської області у відсотках площі, що що вкрита лісами до площі 
району. 

Рівні лісистості розраховувались за формулою  

 , (%)      (2.5) 

де: SR – площа району, га; SL – площа лісів та лісовкритих площ, 
га; L – залісеність району, % (таб.3.5).  

За отриманими даними проведені дослідження на детермінацію 
рівня залісеності районів та зменшенням ризику онкозахворювань та 
хвороб органів системи кровообігу (табл.2.6).  

Нами встановлена кореляція рівня лісистості районів та 
зменшення медико-екологічного ризику території за окремими 
нозологічними одиницями. Коефіцієнт кореляції між рівнем 
лісистості районів та рівнем поширеності хвороб системи кровообігу 
серед населення становить –0,77 (рис. 2.13, 2.14).  
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Таблиця  2.6 – Порівняння рівнів лісистості та поширеності 
онкозахворювань та хвороб органів системи кровообігу  

Назва району 
% 

(залісеність) 

Поширеність 
онкозахворювань 
(хворих на 1000 

населення) 

Поширеність хвороб 
органів системи 

кровообігу (хворих на 
1000 населення) 

Березнівський 53,78 13,7 251,3 

Володимирецький 51,63 14,4 147,6 

Гощанський 6,47 25,4 297,1 

Дубенський  24,37 24,9 338,0 

Дубровицький 49,72 18,7 183,3 

Заріченський 42,64 15,7 271,3 

Здолбунівський 21,50 29,9 265,8 

Корецький 13,81 25,8 261,6 

Костопільський 41,12 16,5 276,7 

Млинівський 12,13 19,7 266,8 

Острозький 24,59 14,2 286,8 

Радивилівський 16,91 23,6 342,0 

Рівненський 23,04 20,3 241,6 

Рокитнівський 65,74 12,5 165,0 

Сарненський 50,53 14,1 242,4 

 

 

Рисунок 2.13 – Рівні поширеності хвороб органів кровообігу серед 
населення на фоні залісеності районів. 
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Рисунок 2.14 – Поширеність хвороб органів кровообігу на фоні 
показників лісистості територій районів Рівненської області 
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Рисунок 2.15 –Поширеність онкозахворювань на фоні залісеності 
 

Високий від'ємний показник коефіцієнта кореляції означає, що 
досліджувані показники мають обернену кореляцію, так при високих 
рівнях залісеності районів зменшується ризик захворювань системи 
кровообігу. 
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Коефіцієнт кореляції між рівнями лісистості районів та рівнем 
поширеності онкозахворювань серед населення (на 1000 жителів) 
становить –0,75 [16]. 

За отриманими даними побудована картосхема (рис.2.15) 

залежності онкозахворюваності від рівнів залісеності Рівненської 
області. 

Високий від'ємний показник коефіцієнта кореляції означає, що 
досліджувані показники мають обернену кореляцію – при високих 
рівнях лісистості районів зменшується ризик онкозахворюваності. Як 
видно з результатів кореляційного аналізу, такі чинники, як 
рекреаційні лісові ресурси, мають істотну позитивну роль у 
зменшенні медико-екологічного ризику території. Зв'язок 
простежується на графіку (рис.2.16). 

 

Рисунок 2.16 – Рівень поширеності онкозахворювань на фоні 
залісеності 

 

Як видно з результатів кореляційного аналізу природні 
показники мають велику позитивну роль у зменшенні медико-

екологічного ризику території. Так, навіть у північних районах, що 
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постраждали від Чорнобильської аварії рівень онкозахворюваності та 
рівень поширеності хвороб системи кровообігу не перевищують 
середньо обласних показників, що свідчить про велику компенсуючу 
роль таких природних факторів, як залісеність. 

На даний час ми спостерігаємо зменшення лісового фонду в 
Рівненській області, з тенденцією до незначного перевищення 
пристигаючих, стиглих та перестійних лісовкритих площ (табл.2.7). 

 

Таблиця  2.7 – Динаміка лісового фонду області (в тис.га) 

Показники 

Всього по області Зміни у 

лісофонді 
тис.га станом на  

1.01.98 р. 
станом на 
1.01.2020 

Загальна площа, тис. га 842,0 761,6 -80,4 

в т.ч. покрита лісом площа, тис.га 727,1 652,5 -74,6 

З покритої лісом площі:    

 – молодняки, тис.га 275,6 152,6 -123 

 – середньовікові, тис.га 276,8 264,0 -12,8 

 – пристигаючі, тис.га 112,5 154,1 41,6 

 – стиглі і перестійні, тис.га 62,2 81,9 19,7 

З покритої лісом площі:    

 – твердолистяне господарство, тис.га 79,5 64,0 -15,5 

 – шпилькове господарство, тис.га 485,9 422,4 -63,5 

 – м’яколистяне господарство, тис.га 161,7 164,1 2,4 

 

2.3. Рейтингова оцінка районів Рівненської області за медико-

екологічним ризиком території 

На основі результатів, на території дослідження було здійснено 
ранжування адміністративних районів на основі медико-

демографічних та екологічних показників.  
Для районів Рівненської області встановлені інтегральні 

показники як екологічного, так і медико-демографічного стану 
території. 

Приведення до рангу району здійснювалось за формулами [15]  

      (2.6) 
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    (2.7) 

    (2.8) 

    (2.9) 

    (2.10) 

 

де R0 – ранг району, що відповідає 0 балам (нейтральний стан), 
відповідно R-1 – ранг району, що відповідає (-1) балу (незадовільний 
стан), R-2 – ранг району, що відповідає (–2) балам (критичний стан), 
R1 – ранг району, що відповідає 1 балу (задовільний), R2 – ранг 
району, що відповідає 2 балам (добрий). Рmin – найменше значення 
масиву, Pmax – найбільше значення масиву. 

Сума показників визначала екологічний ризик проживання та 
проведення рекреації в даному районі, що виявило найбільш 
несприятливі для здоров'я населення регіони, на яких потрібно 
зосередити увагу з метою покращення показників, що зумовлюють 
екологічний стан шляхом зменшення антропотехногенного тиску на 
навколишнє середовище. В результаті були побудовані картосхеми 
рейтингової оцінки території районів Рівненської області. Якщо 
враховувались тільки негативні показники, такі як забруднення 
навколишнього середовища, радіологічний стан земель Рівненщини, 
то ми отримали досить чітке районування (рис. 2.17): перевищення 
екологічного ризику в північних районах області (радіологічно 
забруднених) та Рівненському і Здолбунівському – найбільш 
промислово розвинутих районах області що корелюється з медико-

демографічним станом області. 
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Рисунок 2.17 – Картосхема рейтингової оцінки території районів 
Рівненщини за комплексом еколого-радіологічних показників 

 

Але, якщо враховувати всі чинники, в тому числі природні 
(позитивні для проживання населення), картина не буде настільки 
однозначною. За результатами рейтингової оцінки районів 
Рівненської області за інтегральними показниками побудована 
картосхема оцінки сумарного медико-екологічного ризику району 
(рис. 2.18). 
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Рисунок 2.18 – Картосхема медико-екологічного ризику території 
Рівненської області. 

 

Хоча природні чинники на Півночі Рівненщини, впливають на 
зменшення медико-екологічного ризику, нажаль, після 
Чорнобильської катастрофи ми маємо деструкцію в плані екологічного 
ризику для проживання населення на наших кращих за природними 
показниками територіях. Враховуючи явища компенсації та 
декомпенсації організмом шкідливого впливу йде поступова 
акумуляція деструктивних змін, що проявляються тільки через кілька 
років після початку впливу. У випадку онкозахворювань цей інтервал 
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збільшується до 20-25 років. В результаті ми зараз спостерігаємо 
тільки початок зростання онкологічних захворювань у постраждалих 
районах. 

У результаті, можна констатувати, що дана методика дозволяє 
інтерполювати графіки динаміки захворювань, що мають високу 
кореляцію з факторами зовнішнього середовища для прогнозування 
очікуваних наслідків від змін якості навколишнього середовища. 

Нами пропонується застосування рейтингової системи, що 
створюється за принципом відносних оцінок при порівнянні 
показників на різних територіальних ділянках (за географічним 
принципом). Ця система рейтингової оцінки може бути наразі 
включена в комплекс для визначення інтегрального показника 
екологічного ризику окремих географічних територій (ранжування 
районів у складі області). 

Дана методика дозволяє удосконалити методи зважених 
коефіцієнтів, що базуються на кількісних оцінках, методи врахування 
перевищень ГДК та інші, особливо при недостатності фактичного 
матеріалу для комплексного аналізу. При відсутності окремих даних 
для конкретних методик даний метод порівняльного аналізу здатен 
дати загальну картину співвідношень районів як за окремими 
факторами, так і за сумою різних даних, що дозволяє наблизитись до 
дійсно комплексного визначення екологічного ризику територій. 

Отримані результати досліджень всього комплексу екологічних 
та медико-демографічних чинників дають можливість встановити як 
ступінь ризику проживання в даному регіоні, так і сприятливість 
території для проведення рекреації, порівняти їх між собою і 
визначити пріоритетність проведення першочергових 
природоохоронних заходів (рис. 2.19). 

Практичне значення результатів дослідження полягає в 
розробці методології експрес-оцінки медико-екологічного ризику 
території. Отримані результати можуть бути використані при 
розробці стратегії соціально-економічного розвитку регіону, розробці 
стратегії мінімізації шкідливих впливів на навколишнє середовище та 
на людину. Виконане медико-екологічне ранжування Рівненської 
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області може слугувати для здійснення ефективного управління 
сферою охорони здoров'я населення в регіоні. 

 

 

 

Рисунок 2.19 – Просторово-часова модель за нормованими 
показникам 
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Теоретичні засади і розроблена експрес-методика ранжування на 
основі порівняльного принципу медико-географічних та екологічних 
показників після виявлення детермінацій носять універсальний 
характер, тобто, можуть бути застосовані для медико-екологічних 
досліджень будь-якої території. 

Дана методика не потребує трудомісткого процесу, 
безпосереднього вивчення на місцях завдяки існуванню баз даних 
медико-географічних показників та екологічних факторів в кожній 
області. 

Визначення основних факторів, що є домінуючими при 
формуванні здоров'я населення на території дослідження та аналіз 
динаміки зміни цих факторів дозволяють стверджувати, що метою 
діяльності кожного суспільства повинно бути здорове середовище, 
яке в свою чергу зумовлює здорове покоління. Головна 
закономірність, визначена нами – це відповідність формування 
здоров'я населення у просторово-часовому вимірі екологічним 
факторам. Роль окремих груп факторів є не однаковою і впливають не 
лише на сучасний стан здоров'я населення, але й визначають 
динаміку захворюваності за різними класами хвороб, структуру та 
динаміку смертності. 

Це дає змогу приймати управлінські рішення по зменшенню 
антропогенного навантаження на навколишнє середовище 
цілеспрямовано для зниження медико-екологічного ризику території 
конкретних районів.  

Так, в центральних та південних районах області варто 
застосовувати більш безвідходні технології та посилити якість 
очисних споруд. Тоді, як в північних районах головна ціль – 

дезактивація грунтів від радіонуклідів. 
Проведені географо-математичні дослідження на основі 

статистичного матеріалу дають можливість не тільки провести оцінку 
існуючого стану факторів, що обумовлюють ступінь ризику 
проживання населення, але й розробити моделі розвитку ситуації з 
урахуванням природних, соціальних та екологічних чинників. 
Проведена оцінка та аналогічні дослідження в інших регіонах дають 
змогу створювати математичні моделі для прогнозування 
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екологічного ризику, зміни його величини в динаміці на території 
нашої області. 

Певним висновком стає також потреба застосовувати в 
розрахунках екологічних ризиків стан здоров'я населення. Можна 
вважати, що без математичного дослідження даних медичної 
статистики (які, до речі збираються більш повно ніж екостатистика та 
зі всіх адміністративних одиниць без винятку) – оцінка екостану 
території не буде справді комплексною. Рівень екологічного ризику, 
побудований на базі такої оцінки буде неадекватний дійсному. 

Вивчення медико-екологічних ризиків території дозволяє 
встановити місце конкретного фактору в ранговій шкалі факторів, 
визначити ступінь його значення для населення.  

Новизна наших досліджень полягає у визначені домінуючих 
факторів, що визначають стан здоров'я населення Рівненської області 
з урахуванням впливу зовнішнього середовища, розроблена власна 
методика порівняльного експрес-аналізу території за медико-

екологічним ризиком, запропонована шкала ранжування районів за 
медико-екологічним ризиком. 

 Таким рекреаційний потенціалом володіє, наприклад, територія 
Демидівського району, а саме – пелоїдними ресурсами. Такий склад 
грязей, як в районі р. Стир є унікальним в Україні за своєю 
лікувальною та оздоровчою дією.  

Торфові грязі для пелоїдологічного застосування розвідані у 
родовищі «Вичавка», що розташоване на південній околиці с. 
Вичавки (на лівобережній заплаві р. Стир). Площа грязьового 
покладу в межах детальної ділянки становить 38,3 га і її довжина в 
північно-західному напрямку становить 920 м при середній ширині 
470 м. 

Торфове родовище «Вичавка» низинно-заплавного залягання. 
Будова грязьового покладу представлена трьома різновидами торфів 
(зверху-вниз): осоковим, очеретяно-осоковим, деревно-осоковим. 
Підстилається озерним відкладенням, яке, в свою чергу, залягає на 
заплавних пісках. Потужність покладу торфів коливається від 0,9 м 
до 3,95 м і в середньому становить 2,27 м. 
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В результаті проведених досліджень ГП «Укргеокаптажмінвод» і 
Українським НДІ медичної реабілітації та курортології встановлено, 
що грязьові поклади родовища «Вичавка» за своїми основними 
фізико-хімічними показниками належать до прісноводних 
слабосульфидних високозольних торфів. Торфові грязі представлені 
чорними і темно-сірими торфами. За своїми якісними (фізико-

хімічними) характеристиками торфова грязь родовища «Вичавка» 

належать до прісноводних слаболужних торфів, мають нейтральну 
реакцію (рН 7,00-7,10) та не містять сірководню. Ступінь розкладу 
досліджуваного торфу становить від 58,00 до 65,78 %. Зольність торфу 
має значення в межах від 21,26 до 29,25 % що характеризує торф як 
високозольний [5]. 

Грязьовий розчин – рідка фаза грязі – складається, в основному, 
з розчинених у воді солей. Мінералізація розчину становить 0,25 
г/дм3, що дозволяє віднести досліджуваний торф до прісноводних 
високозольних. Основними компонентами торф'яного розчину є 
сульфат-, гідрокарбонат-іони і іони натрію. За співвідношенням 
основних катіонів і аніонів торф'яний розчин сульфатний кальційово-

натрійовий. Санітарно-хімічний стан торфу – задовільний. Вміст 
нітрит-, нітрат-іонів та іонів амонію в торф'яному розчині незначний. 
Вміст органічних речовин значний і складає від 28,6 до 32,5 % (в 
перерахунку на повітряно-сухий торф), що відповідає вимогам до 
лікувальних торфових грязей. 

Лікування торфовими грязями рекомендоване при різних 
захворюваннях, у патогенезі яких наявний запальний процес, 
порушення імунологічної реактивності організму, трофіки тканин. 
Найширше грязелікування застосовується при захворюваннях органів 
опору та руху, нервової системи, жіночої та чоловічої статевої сфери, 
органів травлення, периферичних судин, органів дихання, шкіри та 
очей. 

Такі унікальні рекреаційні ресурси потребують особливої 
охорони. Основними елементами, які слід розглядати і ураховувати 
при організації санітарної охорони родовищ, є: місця утворення 
пелоїдів (території, в межах яких під впливом геологічних процесів 
формуються пелоїди); водозбірні площі родовищ пелоїдів; поверхневі 
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водотоки, а також джерела і горизонти підземних вод, які беруть 
участь у водно-сольовому балансі родовищ. 

Використання пелоїдів родовища «Вичавка» у рекреаційних 
цілях є прикладом для організації подібної діяльності на території 
Рівненської області. Використання у закладах санаторно-курортного 
спрямування (таких, як дитячий санаторій «Хрінники», оздоровчий 
центр «Чайка») оздоровчих рекреаційних ресурсів зменшить рівень 
медико-екологічного ризику території, покращить показники 
загальної захворюваності та поширеності хвороб та окремих 
нозологій, зменшить показники смертності. 

Для інтенсифікації використання незадіяних рекреаційних 
ресурсів потрібно провести грунтовне дослідження сучасного 
рекреаційного комплексу та рекреаційного потенціалу території 
Рівненської області. Такі дослідження проводились у Волинській 
області [6], що дозволило розробити основні напрямки реформування 
рекреаційної галузі регіону. У зв'язку з важким радіоекологічним 
станом частини території Рівненщини, що відображається на 
підвищенні медико-екологічного ризику, програма реформування 
рекреаційної галузі була би особливо актуальною.  

На державному рівні ситуація, що склалася, потребує переходу 
від пасивного спостереження до активного управління процесами 
формування здоров’я населення та стану довкілля. Це надасть 
можливості провести на державному, регіональному рівнях 
соціально-економічні заходи, які зумовлять значний економічний 
ефект завдяки поліпшенню здоров’я нації, якості та тривалості життя 
громадян України. Неспроможність здійснити наведені кроки 
загрожує подальшим погіршенням стану довкілля та здоров’я 
населення [7]. 

Вирішення даних питань потребує введення методів 
превентивної реабілітації та відбудовної медицини в санаторно-

курортних закладах, нарівні з існуючими методами класичної 
медицини. Під відбудовною медициною розуміється система 
наукових знань і практичної діяльності, спрямованих на відновлення 
функціональних резервів людини, підвищення рівня його здоров'я і 
якості життя, знижених у результаті несприятливого впливу факторів 
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середовища або в результаті хвороби (на етапі реконвалесценції), 
шляхом застосування немедикаментозних методів, переважно 
природних рекреаційних ресурсів [8]. Тоді, як превентивна 
реабілітація являє собою відновлення резервів організму практично 
здорової людини, хоча також шляхом шляхом застосування 
немедикаментозних методів, переважно природних рекреаційних 
ресурсів. 

В Рівненській області є можливість застосування більшості 
таких методик. Вже в наш час діють осередки агро- та екотуризму 
(т.з. «сільського» та «зеленого» туризму), де часто пропонуються 
послуги з катання верхи на конях, хоча, для лікування хворих з ДЦП 
цей метод іппотерапії повинен проводитись під наглядом лікаря у 
санаторно-курортному закладі.  

Використання превентивної реабілітації та відбудовної 
медицини при реформуванні рекреаційної галузі повинно надати 
новий поштовх розвитку використання специфічних рекреаційних 
ресурсів, скоротити період реконвалесценції хворих, покращити 
фізичний стан та біоенергетику здорового населення, що в результаті 
вплине на зменшення медико-екологічного ризику території, 
покращить також економічні показники районів (за рахунок 
скорочення витрат на допомогу по хворобі, збільшення відсотку 
працездатного населення).  

Представлена часово-просторова модель дає можливість 
встановити найбільш вагомі показники екологічного стану території, 
які впливають на формування медико-демографічних показників. 
Практичне значення використання даної моделі полягає в тому, що 
можна визначити ступінь впливу кожного окремого фактору. Дана 
модель дозволяє провести прогноз розвитку медико-демографічних 
показників як залежно від окремих екологічних показників, так і для 
окремих нозологій у межах окремого району та в цілому по області. 
За даними інтегральних показників може бути визначена оцінка 
медико-екологічного ризику як в конкретний період часу так і 
розроблено прогноз розвитку медико-демографічної ситуації 
території. Це дозволить обґрунтувати першочерговість проведення 
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природоохоронних заходів для покращення умов проживання 
населення. 
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  РОЗДІЛ 3 
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ 

РЕСУРСІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

3.1. Методика оцінки природних рекреаційних ресурсів 

На сьогодні існує кілька десятків методик щодо оцінки 
рекреаційних ресурсів. Для оцінки рекреаційних ресурсів Рівненської 
області розглянемо декілька.  

Оцінка природно-ресурсної бази рекреації за методикою 
Н. Ф. Фоменка полягає в тому, що до уваги, беруться тільки 
рекреаційна цінність природних комплексів різного призначення і не 
враховуються народногосподарські результати їх експлуатації, які 
служать базою економічного обґрунтування капітальних вкладень у 
відтворення, охорону і покращення використання рекреаційних 
ресурсів [31]. 

Рекреація – це вид діяльності, який має чітко виражену 
природно-ресурсну орієнтацію. Природні ресурси є провідним 
фактором, який визначає рекреаційне використання території. Від 
того, яким набором природних ресурсів володіє територія, залежить 
організація видів і форм рекреаційної діяльності [31]. 

Поняття «природні ресурси» і «природні умови» широко 
використовуються в науковій літературі. Суть цих термінів 
розкривається при розгляді відповідних елементів природи в певному 
відношенні до інтересів і потреб суспільства. Під природними 
ресурсами в сукупності з природними умовами розуміють весь 
навколишній матеріальний світ, взятий по відношенню до людського 
суспільства. Рекреаційні умови – це сукупність компонентів і 
властивостей природного середовища, які сприяють рекреаційній 
діяльності. Особливості ландшафту і клімату, наявність джерел 
лікувальних мінеральних вод, багатство і різноманіття рослинного і 
тваринного світу, природні можливості для занять спортом, 
мисливством, рибальством і т.д. визначають ступінь сприятливості 
розвитку тих чи інших форм рекреаційної діяльності. 

Для організації рекреаційного природокористування і різних 
видів рекреаційних занять важливо розрізняти поняття «рекреаційні 
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умови» і «природні рекреаційні ресурси». Під природними 
рекреаційними ресурсами розуміють природні територіальні 
комплекси, окремі компоненти природного середовища і їх речовинні 
складові, які мають сприятливі для рекреаційної діяльності якісні і 
кількісні параметри і мають всі передумови для того, щоб бути 

матеріальною основою для організації відпочинку, туризму, 
лікування і оздоровлення людей. До таких ресурсів належать 
лікувальні речовини (мінеральні води, грязі, озокерит), природні 
комплекси, які мають лікувальні і оздоровлюючі властивості 
багатоцільового призначення (ліси, аквальні комплекси, лікувальні 
кліматичні місцевості). Рекреаційні умови можна визначити як 
компоненти і властивості природного середовища, які сприяють 
рекреаційній діяльності, але не є її матеріальною основою 
(естетичність, пейзажне різноманіття ландшафтів, кількість сонячних 
днів у році, тривалість залягання снігу в горах і т.д.) [31]. 

Кількість видів природних ресурсів, у тому числі і рекреаційних, 
їх об'єм і можливості використання суспільством постійно 
змінюються і зростають. Рекреаційні ресурси — поняття історичне, 
протягом віків змінювалась роль окремих її видів. Ці ресурси 
надзвичайно різноманітні за складом і властивостями, що визначило 
різноманіття існуючих показників їх кількісної і якісної оцінки. У 
зв'язку з цим важливо провести класифікацію природних 
рекреаційних ресурсів. У відповідності з принципами програмно-

цільового планування рекреаційні ресурси слід розглядати як 
ресурсозабезпечувальне функціонування різних підгалузей рекреації і 
об'єктів, які в них входять, що обумовлює доцільність галузевої 
класифікації природних рекреаційних ресурсів. Подальша 
класифікація проводиться, виходячи з належності до того чи іншого 
класу явищ природи. Однак вона не показує місце тієї чи іншої групи 
ресурсів в процесі суспільного відновлення. Тому наступний рівень 
класифікації здійснюється на основі таких критеріїв, як територіальне 
поширення, вичерпність, взаємовідносини видів користування. 
Природні рекреаційні ресурси різноманітні. В силу цього не 
виключена їх класифікація і за іншими критеріями [31]. 
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Питання кількісної і якісної оцінки природних рекреаційних 
ресурсів дотепер недостатньо вивчені, що пов'язано з необхідністю 
врахування при проведенні оцінки багатьох факторів. Більше того, в 
залежності від рівня ієрархії досліджуваної сукупності рекреаційних 
ресурсів змінюються враховані фактори і цілі оцінки. Так, оцінка 
окремого рекреаційного ресурсу (родовища мінеральних вод, 
кліматолікувальної місцевості, поверхні водойми, морського пляжу і 
ін.) повинна включати не тільки його кількісні характеристики (дебіт 
води, площа рекреаційної території), але і ступінь сприятливості для 
відповідного виду рекреаційної діяльності. 

За Н. В. Фоменко в рекреаційній географії склались три основні 
типи оцінки природних рекреаційних ресурсів: медико-біологічний, 
психолого-естетичний і технологічний [31] .  

Медико-біологічна оцінка відображає вплив природних факторів 
на організм людини. Провідну роль тут відіграє клімат. Розроблено 
ряд методик, які дозволяють оцінити комплекс кліматичних факторів 
з урахуванням їх впливу на стан організму людини. Сформульовані 
критерії оцінки і розроблені параметри оцінкових шкал градацій. 
Виходячи з температури повітря, загальної хмарності і швидкості 
вітру виділені два класи погоди – сприятлива і комфортна. 
Аналогічно визначається ступінь сприятливості погоди для зимових 
видів рекреаційної діяльності. Керуючись бальними шкалами 
розроблених таблиць і враховуючи кліматичні умови конкретного 
регіону, визначається імовірна кількість днів зі сприятливими 
класами погоди, що особливо важливо для вибору місць організації 
рекреаційних занять різної тривалості [31]. 

При психолого-естетичній оцінці повинна розглядатись 
емоційна дія природного ландшафту або його компонентів на 
людину. Певний вплив мають і наявні на досліджуваній території 
пам'ятки архітектури [31]. 

При технологічному типі оцінюється придатність території для 
певного типу рекреаційних занять, а також можливість її інженерно-

будівельного освоєння.  
Оскільки рекреація має перш за все велике соціальне значення і 

на ефективність суспільного виробництва впливає шляхом 
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розширеного відновлення трудових ресурсів, економічна оцінка 
природних рекреаційних ресурсів застосовується тільки для тих 
лікувальних речовин, факторів, властивостей, народногосподарський 
ефект використання яких можна виміряти. Така оцінка можлива для 
мінеральних вод, лікувальних грязей, озокериту, лісу, поверхневих 
вод, природних національних парків. Бальна оцінка дається тим 
ресурсам, факторам, властивостям, народногосподарський ефект 
використання яких важко оцінити кількісно. Шляхом бальної оцінки 
оцінюються кліматичні території, естетичні і рекреаційні властивості 
ландшафтів, комфортність клімату, придатність рік і озер для купання 
і водних видів туризму та ін.  

Оцінка рекреаційних ресурсів буває диференційною та 
інтегральною. Диференційна оцінка дається кожному окремому 
ресурсу, його властивості або особливості в межах регіону або країни 
в цілому. Інтегральна оцінка дається певній ділянці території, яка 
відрізняється однорідністю і набором дискретних за розподілом в її 
межах окремих видів ресурсів. Диференційна оцінка сприяє 
визначенню об'єму розвитку того чи іншого виду рекреації, який 
базується на даному ресурсі, інтегральна оцінка дозволяє визначити 
оптимальне співіснування різних видів рекреації на певній території, 
з'ясувати обмеження і допустимі навантаження рекреантів на 
ландшафт. При оцінюванні території для рекреації оцінюються такі 
показники, як клімат, рослинність, водойми, рельєф. 

Клімат. Одним з об'єктивних показників для оцінки впливу 
погоди на тепловий стан людини є рівень комфортності кліматичних 
умов. Крім цього, узагальнюючим показником, який характеризує 
сприятливість кліматичних умов для рекреаційної діяльності, є оцінка 
контрастної зміни погоди, яка властива гірському клімату і залежить 
від висоти над рівнем моря, крутизни та орієнтації схилів, форм 
рельєфу і закритості горизонту. Найкращий клімат для рекреації – 

сприятливі кліматичні умови протягом 9,5-10,5 місяця: тепле літо і 
помірно холодна зима з стійким сніговим покривом або спекотне 
тривале літо і коротка тепла зима без стійкого снігового покриву. 
Добрий – сприятливі кліматичні умови протягом 7-9 місяців: 
спекотне і сухе літо і м'яка зима зі стійким сніговим покривом. 
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Задовільний – сприятливі кліматичні умови протягом 3-6,5 місяця: 
прохолодне дощове літо і м'яка зима з нестійким сніговим покривом 
або спекотне засушливе літо і сувора зима. Поганий – сприятливі 
кліматичні умови менше 3 місяців: спекотне засушливе літо і 
нестійка зима з незначним сніговим покривом або без нього. Дуже 

поганий – сприятливі кліматичні умови протягом 1-2 місяців: коротке 
прохолодне літо і тривала зима або спекотне літо і безсніжна зима 
[31]. 

Рослинність. Найкраща – сухі соснові, широколистяні, хвойно-

широколистяні ліси, а також змішані з домішками субтропічних 
видів. Добра – сухі темнохвойні листяні, кедрові, дрібнолисті ліси. 
Задовільна – частково заболочені темнохвойні, листяні і змішані ліси. 
Погана – притундрові березові рідколісся, далекосхідні листяні ліси в 
поєднані з болотними угрупованнями. Дуже погана – заболочені ліси, 
арктичні і гірські лісотундри, ліси по болотах і невеликі лісові масиви 
серед лісогосподарських угідь [31]. 

Водойми. Найкращі – теплі моря з температурою води вище 
+17°С протягом 3-4 місяців. Добрі – теплі озера, водосховища, крупні 
ріки і прохолодні моря з температурою води близько 16°С протягом 
2-3 місяців. Задовільні – прохолодні озера, водосховища, річки і 
холодні моря. Погані – теплі малі ріки, прохолодні великі ріки, 
холодні озера і водосховища. Вельми погані – холодні водойми і 
прохолодні малі ріки з температурою води нижче +12°С [31]. 

Рельєф. Найкращий – гірський (до висоти 2000 м над рівнем 
моря), передгірський, пересічний: пагорбово-грядовий, ерозійно-

розчленований. Добрий – сходинково пересічний, ерозійно-

розчленований. Задовільний – пагорбовий, слабо пересічний. 
Поганий – площинно-пагорбовий. Вельми поганий – площинний і 
гірський (важкодоступні місцевості) [31]. 

В. І. Павлов та Л. М. Черчик розглянули ще один метод аналізу 
стану та передумови розвитку не тільки природних рекреаційних 
ресурсів, але й антропогенних шляхом проведення розрахунків 
природно рекреаційного потенціалу [23].  

Дослідники вважають що, ще недавно при висвітлені проблем 
організації курортної та рекреаційної діяльності використовувались 
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терміни «умови рекреаційної діяльності, лікувальні фактори, об'єкти 
туризму та екскурсій». Характерною рисою цих понять було те, що 
вони визначали, перш за все, якісну сторону можливостей організації 
відпочинку, корисності використання того чи іншого фактора. Довгий 
час ніхто не співвідносив рекреаційні умови та рекреаційні фактори з 
ресурсами. Це пояснюється двома причинами: незвичайністю 
характеристик об'єктів, які розглядаються в якості рекреаційних 
ресурсів, і тим, що сфера рекреаційного обслуговування не 
відносилась більшістю дослідників до системи господарства. Саме 
розвиток сфери рекреаційного обслуговування, як повноправної 
галузі господарства, поставив перед наукою питання про необхідність 
не лише більш глибокого розгляду проблеми, пов'язаної з 
використанням рекреаційних ресурсів, а й чіткішого формулювання 
поняття рекреаційних ресурсів. Відношення тих чи інших об'єктів до 
рекреаційних ресурсів, як і до всіх інших видів ресурсів виробничої 
та невиробничої діяльності, повинно спиратись на такі 
фундаментальні критерії: суспільна потреба використання, технічно-

економічна необхідність освоєння, рівень вивченості [23]. 

Визначення інтегрального показника [20] рекреаційного 
потенціалу території проводиться за блоками сприятливості 
рекреаційній діяльності. 

Оцінка блока розраховується формулою (3.1) : 

,      (4.1) 

де хі – параметр сприятливості (може бути 1, 2, 3 бали);  
n – кількість параметрів у блоці. 
За таблицями 3.1–3.7 визначаються відповідні бали за кожним 

параметром, де 1 бал – об'єкт за відповідним параметром не 
сприятливий для рекреації; 2 бали – відносно сприятливий; 3 бали – 

сприятливий.  
 

  

n

x

A

n

i
i


 1

1

 

      

 

     



127 

Таблиця  3.1 – Показники ступеня сприятливості рекреаційної території за блоком «Водні об'єкти» [18]  

 

№ з/п Параметр 

Показники 

Сприятливий 
Відносно 

сприятливий 
Несприятливий 

1 Берега 

Сухі терасовані, придатні 
для освоєння в 

природному стані 

Сухі, крутосхилі, 
потрібно покращити 

спуск до води 

Береги заболочені, дуже 
круті з високим обривом 

2 Підходи до води Відкриті Вимагають незначного 
розчищення 

Заболочені, закриті 

3 Пляжі Пісок, дрібна галька Велика галька, трава Глина, мул, каміння 

4 
Довжина мілководь (глибина 

0,5-1,2 м), м 
20-50 <20; >50 Відсутні 

5 Дно Пісок і дрібна галька 
Велика галька, замулені 

піски, валуни 
Мул, глина, каміння 

6 
Швидкість течії, 

м/с 
<0,3 0,3-0,5 >0,5 

7 Амплітуда хвиль, бали 0-1 1-2 >3 

8 Температура води, °С 18-24 16-18; 24-25 <16; >25 

9 
Ступінь заростання, 

% 
Менш 5 5-10 >10 
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Таблиця  3.2 – Показники ступеня сприятливості рекреаційної території за блоком «Рельєф» [18]  

№ з/п Параметр 

Показники 

Сприятливий 
Відносно 

сприятливий 
Несприятливий 

1 Глибина розчленування, м 30-60 10-30 <10 

2 Густота розчленування, км <1 1-3 >3 

3 Крутість схилів, 0
 3-5 5-10 Менш 3, більше 10 

4 Естетична цінність 

Є виходи кристалічних 
порід і інші цікаві об'єкти 

в комплексі 

У наявності лише один з 
компонентів 

Компоненти відсутні 

5 Панорамність 

Наявність фокусних 
пунктів, з широкою 

панорамою 

Наявність фокусних 
пунктів з невеликою 

панорамою 

Відсутність фокусних 
пунктів 
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Таблиця  3.3 – Показники ступеня сприятливості рекреаційної території за блоком «Установи 
відпочинку» [18]  

№ з/п Параметр 

Показники 

Сприятливий 
Відносно 

сприятливий 
Несприятливий 

1 
Відповідність будівним 

нормам 
На 100-70 % На 70-40 % Менш 30 % 

2 
Наявність об'єктів 

харчування 

Є їдальня, кафе, що 
відповідають вимогам 

Є столова Немає їдальні 

3 Наявність питної води 
Наявність власного 

артезіанського джерела 

Немає власного джерела, 
використовується 

джерело іншого закладу 

Вода привозна 

4 Розташування 

За межами 100 м 
водоохоронної та 

санітарно-захисної смуг 

За межами СЗС, не 
більше 70% об'єктів 

потребує виносу за межі 
водоохоронної смуги 

В межах 100 м 

водоохоронної чи 
санітарнозахисної смуг 

5 Нагрузка на пляж Більше 7 м2
 на людину 7-5 м2

 на людину Менше 5 м2
 на людину 

6 
Наявність цегляних 

будівель 
100-70 % жилого фонду 70-40 % жилого фонду Менше 30 % жилого фонду 

7 Транспортна доступність 
В межах 2 годин на 

транспорті 
Не більше 3 годин на 

транспорті Більше 4 годин на транспорті 

8 Озелененість 
Більше 7 м2

 зелених 
насаджень на людину 

7-3 м2
 зелених насаджень 

на людину 

Менше 3 м2
 насаджень на 

людину 
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Таблиця  3.4 – Показники ступеня сприятливості рекреаційної території за блоком «Естетичний 
потенціал» [18]  

№ з/п Параметр 

Показники 

Сприятливий 
Відносно 

сприятливий 
Несприятливий 

1 
Сполучення компонен 

ландшафту 
Гармонійне Відносно гармонійне Негармонійне 

2 

Наявність сільських 
населених пунктів і їх 

сполучення 

1-10 сільських будов, 
храмів, що сполучаються 

з ландшафтом 

Не більше 20 сільських 
будов, що сполучаються 

з ландшафтом 

Більше 20 будов 

або менша кількість, що не 
вписується в ландшафт 

3 

Об'єкти що 
переміщуються на тлі 

пейзажу 

1-2 об'єкти, періодично 
з'являються 

Більше 2 об'єктів, 
періодично з'являються 

Постійна наявність 

4 
Сезонна 

ритміка 

Ландшафт естетичний за 
всіх часів року 

Ландшафт гарний тільки 
в один із сезонів 

Відсутність краси на протязі 
всього року 

5 
Колірна 

палітра 

Різноманітні фарби, 
переважають заспокійливі 

тони 

Різноманітні фарби 
Колірна одноманітність, тони 

сірі 

6 Унікальність Єдиний у своєму роді Рідко зустрічається Звичайний 

7 Структура ґрунтів 
Досить твердий супісок, 

без каміння 

Пісок, супісок, 
кам'янистий грунт 

Заболочений 
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Таблиця  3.5 – Показники ступеня сприятливості рекреаційної території за блоком «Рослинний покрив» 

[18]  

№ з/п Параметр 

Показники 

Сприятливий 
Відносно 

сприятливий 
Несприятливий 

1 
Тип угідь: лісові 

Змішаний світло-

хвойний та 
широколистяний ліс 

Темнохвойний ліс в 
сполученні з листяним 

Темнохвойний, березово-

осиновий вологий ліс 

Тип угідь: степові I-II клас бонітету III-IV клас бонітету V клас бонітету 

2 Залуженість, % 15-25 10-15 до 10 

3 Заболоченість, % 1-3 3-5 більше 5 

4 
Наявність ендеміч, 
реліктових об'єктів 

Достаток, більш ніж 7 
видів 

4-6 видів 
Мала кількість або 

відсутні 

5 Шумопоглинаюча здатність 

Висока (насадження з 
ялицею, ялиною, 

сосною) 

Середня (змішані 
насадження без підліска) 

Низька (вузьколистяні 
породи без підліска) 

6 Пилопоглинаюча здатність 

Висока (бук лісовий, 
дуб, в'яз звичайний, 

тополя біла) 

Середня (сосна звичайна, 
верба біла, клен 

татарський) 

Низька (тополя чорна, 
срібляста, ялина звичайна) 

7 Фітонцидна активність 

Сосна звичайна, ялина 
колюча, ялівець 

звичайний 

Тополя, горіх волоський 
Відсутність фітонцидно 

активних порід 

8 Іонізуюча здатність 

Береза, липа, сосна, 
горобина, дуб червоний, 

ялина 

Верба біла, яблуня 
звичайна 

Дуб болотний, липа, горіх 
сірий, чорний та 

волоський 
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Таблиця  3.6 – Показники ступеня сприятливості рекреаційної території за блоком «Культосвітні об'єкти» 

[18]  

 

№ з/п Параметр 

Показники 

Сприятливий 
Відносно 

сприятливий 
Несприятливий 

1 Зовнішній вигляд 

Відповідає нормам 
містобудування, не вимагає 

ремонту 

Вимагають косметичного 
ремонту 

Передаварійний стан 

2 Цілісність Добре збереглися 
Вимагають незначної 

реставрації 

Погано збереглися, 
вимагають значних 

витрат на реставрацію 

3 Композиційна цінність 

На відкритому ландшафті, з 
ним сполучаючись, до 

фокусної точки 300-500 м 

Серед напіввідкритого 
ландшафту, до фокусної 

точки 500-700 м 

Перебувають серед 
забудов, лісів, до 

фокусної точки більше 
700 м 

4 Історична цінність 

Пов'язані з історичними 
подіями в житті держави, 

краю 

Пов'язані з історичними 
подіями місцевого значення 

Не мають історичної 
цінності 

5 Художня цінність Естетично гарно оформлені Мають незначну художню 
цінність 

Не мають художньої 
цінності 

6 Наукова цінність 

Використовуються в 
наукових дослідженнях 

загальнодержавного 
масштабу 

Використовуються в 
наукових дослідженнях 

місцевого масштабу 

Не мають наукової 
цінності 

7 
Доступність для 

відвідування 

Менше 1,5 годин на 
транспорті й не більше 25 

хвилин пішки 

2-4 години на транспорті, 
пішки 25-40 хвилин 

Більше 4 годин при 
поїздці й більше 40 пішки 
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8 Безпека об'єкта 
Безпечні, конструкції мають 

велику стійкість 

Відносно безпечні, 
вимагають незначного 

зміцнення 

Нестійкі конструкції, 
загрожують обвалом 

9 

 

Атрактивна ємність 

комплексу 

 

Не більше 2 годин Не більше 2,5 годин Більше 3 годин 

10 

Стійкість до 
рекреаційного 
навантаження 

Стійкий, може витримати 
значний потік рекреантів без 

шкоди 

Відносно стійкий 

Нестійкий, при великому 
потоці людей 

порушується цінність 

 

 

Таблиця  3.7 – Показники ступеня сприятливості рекреаційної території за блоком «Культові споруди» 

[18]  

№ з/п Параметр 

Показники 

Сприятливий 
Відносно 

сприятливий 
Несприятливий 

1 Історична значимість 
Побудований до 1910 р., 
пам'ятні історичні події 

Побудований в 

1911-1980 рр. 
Побудований за останні 10 

років 

2 Архітектурний напрямок 

Повна відповідність 

історико-архітектур. 
напрямку у даній 

конфесії 

Відносна відповідність 
історико- 

архітектур. напрямку у 
даній конфесії 

Невідповідність історико-

архітектур. напрямку у 
даній конфесії 

3 Правовий статус 

Підкоряється правлячому 
архієреєві, є на обліку 

при раді народних 
депутатів 

Невизначеність статусу, 
недавня зміна статусу 

Приміщення або будинки, 
орендовані представниками 

конфесій 

продовження табл.3.6 
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4 Значення об'єкта 
Міжнародне або 

національне 
Регіональне Місцеве 

5 Композиційна цінність 

Перебуває на височини, 
наявність різноманітних 
компонентів ландшафту 

Відсутність окремих 
елементів ландшафту 

Поряд житлових або 
промислових районів, в 

низині, відсутність рослин 

6 Доступність 

Розташований поблизу 
великих транспортних 

магістралей або в межах 
міста 

За межею міста поблизу 
великих транспортних 

магістралей 

За межою міста, пряме 
сполучення лише по 
ґрунтових дорогах 

7 
Ступінь 

збереженості 

Новобудови або якісні 
будівлі після 

капітального ремонту 

Має потребу в 
косметичному ремонті, 
задовільні інжен.-геол. 

умови 

Аварійний стан, 
несприятливі інженерно-

геологічні умови 

8 Безпека 

Відповідає будівельним 
нормам, вимогам 
пожежної безпеки 

Застарілі елементи 
конструкції, які можуть 

перейти в аварійний стан 

Невідповідність 
будівельним нормам, 

вимогам пожежної безпеки 

9 

Рівень 
психофізіологічного 

комфорту 

Число позитивних 
відгуків більше 60% 

відвідувачів 

Число позитивних відгуків 
60-40% відвідувачів 

Число позитивних відгуків 
менше 40% відвідувачів 

 

продовження табл.
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Інтегральний показник розраховується за формулою (3.2)  

       (3.2) 

Характеристика інтегрального балу: 
від 3 до 2,5 бали – території мають найвищу ступінь 

сприятливості; 
від 2,4 до 1,5 балів відносно сприятлива територія вимагає 

нескладних робіт по усуненню забруднення або очистці території; 
від 1,4 – 1,0 балів – несприятливі для рекреації території. 
Бальну методику оцінки природних рекреаційних ресурсів 

також розробили О. С. Молнар та О. І. Марченко [10]. Оскільки 
туристично-рекреаційні ресурси, а конкретніше, природні рекреаційні 
та культурно-історичні ресурси, є визначальними щодо розвитку 
туристично рекреаційного комплексу (ТРК) області, було здійснено 
бальну оцінку саме цих факторів розвитку ТРК. Визначивши склад 
туристично-рекреаційних ресурсів, наступним кроком є їх оцінка у 
кожній рекреаційній зоні. Правильний науково виважений підхід до 
цього питання надає можливість істотно покращити економічне 
становище як окремих зон та регіонів, так і держави в цілому.  

Економічне зонування рекреаційних територій зумовлює 
потребу в оцінці природно-рекреаційних ресурсів, яка повинна 
включати в себе декілька етапів. На першому етапі першочергове 
значення має інвентаризація та аналіз всіх рекреаційних ресурсів 
території, тобто природних та соціальних явищ і об’єктів, їх 
просторовий розподіл, якісні та кількісні характеристики. Другий 
етап – це якісна оцінка цих ресурсів, яка є необхідною умовою для їх 
економічної оцінки [22].  

Якісну оцінку пропонується проводити в балах, використовуючи 
при цьому кількісні характеристики. В основу бальної оцінки 
природних туристичних ресурсів рекреаційних зон покладена оцінка 
запропонована А. Гайдук [10]. При оцінці туристично-рекреаційних 
ресурсів, аналізуються 2 блоки. Перший блок «природні туристичні 
ресурси» включає кліматичні умови, бальнеологічні, лісові, водні 
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ресурси та природно-заповідний фонд. До другого блоку включені 
культурно-історичні ресурси. 

Оцінка природних туристичних ресурсів, полягає в тому що 
кожен вид ресурсів оцінюється за допомогою оціночних критеріїв та 
певного методу. Максимальна кількість балів присвоюється 
рекреаційній зоні, яка, з урахуванням всіх оціночних критеріїв, є 
лідером за певним видом ресурсів. Розподіл балів для кожного з 
чотирьох видів природних туристичних ресурсів виглядає наступним 
чином. Максимальна кількість балів для бальнеоресурсів 40, оскільки 
мінеральні лікувальні води є найціннішим видом рекреаційних 
ресурсів в області. Рекреаційній зоні, яка володіє найбільшою 
кількістю свердловин мінеральних вод, що використовуються 
присвоюється 30 балів, а бали для всіх наступних рекреаційних зон 
встановлювалися методом пропорції. Свердловини мінеральних вод, 
які в майбутньому можуть бути використані в туристично-

рекреаційній сфері – додатково приносять 10 балів. Всі інші види 
ресурсів оцінюються за 20 бальною шкалою аналогічно. 

Кліматичні умови – показник, який визначає загальну 
комфортність території для відпочинку та спорту. Основними 
характеристиками є температурний режим та режим зволоження, 
кількість опадів та їх розподіл за місяцями, вітровий режим, середня 
кількість сонячних днів на рік, а для зимових видів рекреаційної 
діяльності – товщина і тривалість снігового покриву. Найбільш 
сприятливими територіями для зимових видів відпочинку є гірські 
райони області, де тривалість залягання снігу складає 5-6 місяців, а 
його товщина 10-35 см. Це дає змогу сформувати ряд центрів 
зимових видів відпочинку і спорту. 

За показниками кількості сонячних днів (біля 2000 год. у рік на 
рівнині і низькогірській частині та 1600 год. – в середньогірській) 
Закарпатська область поступається тільки південним областям 
України. За сумарною тривалістю сприятливих періодів Закарпатська 
область згідно шкали, розробленої для оцінки клімату рекреаційних 
районів, отримує оцінку «найкраща». Сприятливі кліматичні умови 
дозволяють забезпечити відпочинок цілий рік, оскільки кліматичні 
умови для повноцінного відпочинку зберігаються тут протягом 10-11 
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місяців у рік, а несприятливі спостерігаються частково у квітні та в 
кінці жовтня і на початку листопада.  

Оскільки кліматичні умови для кожної рекреаційної зони майже 
ідентичні та суттєво не відрізняються одне від одного, то не існує 
необхідності врахування даних значень при проведенні оцінки. 

Критерієм оцінки лісових ресурсів є лісистість території (яка 
оцінюється за 20 бальною шкалою).  

Водними ресурсами кількість балів отримали найкращі 
рекреаційні зони (20 балів). Запропонована Копачем М. В. методика 
оцінки водних ресурсів дещо відрізняється від вище зазначеної. Суть 
цього методу полягає в тому, що оцінка внутрішніх водойм та гідро 
сітки проводиться за їх густотою на 1 км2

 та їх величиною. Найкращі 
умови для відпочинку мають великі та середні ріки та водойми, в той 
час, як малі володіють обмеженими можливостями для використання 
[10]. Оскільки статистика обраховує загальну площу рекреаційних 
районів та наявність внутрішніх водойм в тис. га., то на нашу думку, 
доцільніше буде визначити наявність внутрішніх вод в середньому на 
1 га. Рекреаційна зона в якій буде найвищий середній показник 
отримає 20 балів. 

Як видно результати оцінки рекреаційних зон за цими методами 
дещо відрізняються один від одного. Тому в підсумкову таблицю 
будуть занесені середньозважені значення вирахувані по цим двом 
критеріям оцінки забезпечення водними ресурсами.  

Критерієм бальної оцінки природно-заповідного фонду 
рекреаційних зон пропонуємо процентне співвідношення площі 
природно-заповідного фонду району до загальної площі рекреаційної 
зони. Максимальне значення такого співвідношення отримує 20 
балів. В таблиці наводиться сумарна бальна оцінка природних 
туристичних ресурсів рекреаційних районів.  

В роботі впровадимо один із вище вказаних методі в дію і 
оцінимо рекреаційні ресурси Рівненської області для подальшого їх 
раціонального використання. Використаємо бальний метод 
О. С. Молнара та О. І. Марченко. Метод якісної оцінки, при цьому 
використовуючи кількісні характеристики. 
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З економічною доцільністю введемо чітку прив’язку до 
адміністративних районів з точки зору вдосконалення процесів 
управління туристично-рекреаційним комплексом області, поєднання 
економічного і територіального планування і управління, підвищення 
його ефективності. Це сприятиме оптимізації туристично-

рекреаційної діяльності в області в цілому і розвиватиме ефективні, 
раціональні зв’язки та взаємовигідні позиції на міжрайонному рівні. 
Тому кожний район області і буде певною рекреаційною зоною. 

Нагадаємо, що максимальна кількість балів присвоюється 
рекреаційній зоні, яка, з урахуванням всіх оціночних критеріїв, є 
лідером за певним видом ресурсів. Розподіл балів для кожного з видів 
природних туристичних ресурсів виглядає наступним чином. 

 

3.2. Оцінка кліматичних рекреаційних ресурсів Рівненщини 

Кліматичні умови – показник, який визначає загальну 
комфортність території для відпочинку та спорту. Основними 
характеристиками є температурний режим та режим зволоження, 
кількість опадів та їх розподіл за місяцями, вітровий режим, середня 
кількість сонячних днів на рік, а для зимових видів рекреаційної 
діяльності – товщина і тривалість снігового покриву. Оскільки 
кліматичні умови для кожної рекреаційної зони майже ідентичні та 
суттєво не відрізняються одне від одного і так, як сприятливі 
кліматичні умови дозволяють забезпечити відпочинок цілий рік то не 
існує необхідності врахування даних значень при проведенні оцінки. 

Клімат області помірно континентальний, помірно теплий, 
вологий.  

Зима на Рівненщині починається 15-17 листопада з переходом 
середньодобових температур повітря через 0оС, і утверджується 
наприкінці місяця, коли з'являється сніговий покрив. Початок зими 
характеризується найменшою тривалістю світлового дня, нестійким 
сніговим покривом, значною хмарністю, частими туманами і 
відлигами. Стійка зима починається з переходу середньодобових 
температур через –5

оС (у першій декаді січня на північному сході, у 
другій – на південному заході області). У цей час спостерігаються 
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найнижчі температури повітря, зменшується хмарність і кількість 
днів з відлигами (якщо у грудні їх 19-21, то у січні і лютому лише 13-

14). З середини лютого, коли зростає роль радіаційних факторів та 
земної поверхні, починається спад зими. Практично спад зими 
співпадає з початком стійкого танення снігу і, як правило, 
започатковується на Рівненщині в останній декаді лютого (на 
південному заході дещо раніше). В середньому період сніготанення 
триває 15-20 днів [11] . 

Весна починається з останніх днів лютого – початку березня, 
коли сходить сніговий покрив. Наприкінці квітня середньодобові 
температури повітря переходять через 10оС. Зростають амплітуди 
добових температур, проте до середини травня часто спостерігаються 
приморозки у повітрі. Розпочинаються інтенсивні польові роботи, 
зокрема масово висіваються ярові зернові культури, а з першої 
декади травня, коли мінімальні температури вже не опускаються 
нижче 5о

 С, на Рівненщині висівають і садять теплолюбиві культури.  
Літо починається з кінця травня і триває до вересня. Воно 

характеризується найбільшими значеннями сонячної радіації, 
температур повітря та атмосферних опадів. Тривалість дня у червні 
досягає свого максимуму (16 год. 34 хв.). Переважає влітку 
антициклональна погода (вплив Азорського баричного максимуму), 
проте часті циклони із заходу приносять значну кількість опадів 
(часом у липні до 80-100 мм), що нерідко випадають у вигляді злив. 
Повне літо закінчується з переходом середніх добових температур 
через 15оС.  

Осінь починається, як правило, з середини вересня. Ще 
наприкінці літа починає мінятися характер атмосферної циркуляції 
(на зміну типовій для літа місцевій трансформації повітря приходить 
перенесення повітряних мас), поступово зростають хмарність і 
відносна вологість. Середні добові температури змінюються від 6-7

оС 
у жовтні до 1-2

оС у листопаді, зменшуються і добові амплітуди 
температур. Характерними ознаками осені на Рівненщині є затяжні 
дощі, часті тумани. Загальна кількість опадів дещо зменшується, але 
кількість дощових днів зростає.  
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Основні фактори, що зумовлюють формування й особливості 
клімату області: сонячна радіація, атмосферна циркуляція та характер 
підстеляючої поверхні. Всі вони діють постійно, але кліматотворча 
роль кожного з них проявляється неоднаково у різні сезони року та у 
різних частинах області. 

В середньому за рік на земну поверхню у Рівненщині надходить 
близько 92,7 ккал/м2

 сонячного тепла причому основна його частина 
припадає на весну і літо (до 87%) [11] (рис.3.1) . 

Співставлення надходження і втрати сонячної радіації за певний 
проміжок часу визначає величину радіаційного балансу. Рівненщина 
має позитивнии_річний радіаційний баланс, що становить 1,43-1,60 

МДж/м2, проте протягом року він змінюється у широкому дiaпaзонi: 
від мiнycoвиx знaчeнь в січні-лютому (-6,03 МДж/м2

) до 0,28-6,30 

МДж/м2
 у червні-липні [11] . Саме нерівномірний розподіл величин 

радіаційного балансу зумовлює сезонні особливо весняно-літні, 
варіації кліматичних і погодних умов у різних частинах області. 

Пряма сонячна радіація знижується в результаті високої 
хмарності (табл.3.8).  

Таблиця  3.8 – Річний хід сумарної сонячної радіації, ккал/см2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2,2 3,7 7,8 9,5 13,2 14,6 13,7 11,4 8,4 4,8 1,9 1,5 

 

Кількість годин сонячного сяйва залежить від тривалості дня. 
Режим сонячного сяйва в районі сприяє довготривалим прогулянкам і 
походам (табл.3.9). 

Таблиця  3.9 – Тривалість сонячного сяйва, години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

55 67 131 176 232 268 261 243 185 118 45 37 

 

Картина розподілу радіаційного балансу далеко не повною 
мірою відображає теплозабезпечення окремих територій Рівненщини. 
Вона ускладнюється теплообміном між підстеляючою поверхнею і 
повітрям, витратами тепла на випаровування, теплообмінні процеси у 
ґрунтах тощо. Досить відзначити, що на описуваній території, де 
поширені надмірно зволожені ґрунти та болота, лише на 
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випаровування води щорічно витрачається понад 1,34 МДж/м2
 тепла, 

що становить близько 89% річного радіаційного балансу [25] . 

 

 

Рисунок 3.1 – Річний хід сумарної сонячної радіації та тривалості 
сонячного сяйва 

 

Атмосферна циркуляція, тобто переміщення повітряних мас, теж 
зумовлюється нерівномірностями у розподілі тепла в часі і просторі, а 
отже прямо пов'язана з радіаційним і тепловим балансами. В той же 
час рух повітря сприяє перерозподілу по території тепла і вологи, а 
тим самим відіграє істотну кліматотворчу роль. В Рівненській області 
кліматотворче значення атмосферної циркуляції особливо яскраво 
проявляється у холодні сезони року, коли зменшується приплив 
радіаційного тепла. 

Основними атмосферними центрами, що визначають її 
циркуляцію над територією України, у тому числі і над Рівненщиною, 
виступають: Ісландський та Середземноморський баричні мінімуми, 
Арктичний, Азіатський (Сибірський) та Азорський баричні 
максимуми. 

Рис.1.1. Річний хід сумарної сонячної радіації та тривалості сонячного сяйва
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Над територією області спостерігається діяльність різних за 
характером повітряних мас, які формуються над північними 
районами Атлантики, над крижаними просторами Арктики, над 
субтропіками Середземномор'я, над рівнинами Євразії. Панування 
тих чи інших повітряних мас, а відтак і погодні особливості, теж 
мають виразний сезонний характер. 

Так, перехід до зими майже завжди пов'язується з початком 
вторгнення арктичного повітря, яке супроводжується значним 
похолоданням, а часто – снігопадами. З настанням холодного періоду 
повторюваність таких вторгнень зростає, досягаючи максимуму у 
січні-лютому. Часто взимку на територію області поширюється зона 
високого тиску, що формується над вихолодженими просторами 
Сибіру і Центральної Азії. При цьому встановлюється малохмарна, 
переважно суха холодна погода. Проте панування арктичного і 
сибірського повітря взимку часто переривається вторгненнями 
циклонів з північної Атлантики (часом – із Середземномор'я). 
Циклони несуть хмарну погоду, інтенсивні снігопади (часто 
хуртовини), відчутні потепління, з якими пов'язуються відлиги, а 
іноді й утворення паводків на ріках. 

Навесні, не дивлячись на часті прориви арктичного повітря і 
пов'язані з ними короткочасні похолодання й приморозки, поступово 
встановлюється перевага західного переносу повітря. А вже влітку 
атлантичне повітря займає панівне становище над усією територією 
Рівненщини. Західні циклони, що активізують свою діяльність у цей 
час, приносять значні опади, які часто випадають у вигляді злив. 
Нерідко сюди проникає і трансформоване повітря з тропічних районів 
Атлантики та Середземномор'я. Воно приносить, як правило, суху і 
сонячну погоду. Проте наприкінці літа вплив Азорського 
антициклону зменшується, а все відчутнішими стають проникнення 
континентального повітря з посушливих нижньоволзьких та 
приуральських степів. З другої половини осені зростає 
повторюваність атлантичних циклонів з притаманними їм дощами, 
сильними вітрами, туманами, і поступово відчувається наближення 
зимової стабілізації в атмосфері. 
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Земна поверхня, як кліматотворчий фактор, на порівняно 
невеликій рівнинній території області проявляється відносно слабо, 
значно поступаючись описаним вище радіаційним і циркуляційним 
процесам. Однак розмаїття підстеляючої поверхні, представленої за-

лісненими, заболоченими площами, меліорованими землями, а іноді 
(особливо на півдні) і досить почленованим рельєфом, відбивається 
на характері і мінливості основних кліматичних елементів 
(радіаційного режиму, температури, вологості, опадів тощо), 
зумовлюючи кліматичну своєрідність окремих куточків Рівненщини. 

Середні багаторічні температури літніх місяців – у червні +17°С, у 
липні +18,5°С, у серпні +17,5°С. Вже в грудні спостерігається 20-23 дні 
з середньодобовою температурою нижче 0°С. Взимку температурний 
режим області характеризується нестабільністю. Загалом же в січні 
температура найчастіше складає -5, -6°С, в лютому -5°С. 

Середня багаторічна температура в області змінюється мало і 
становить 6,6-6,9

оС на північному сході та 7-7,5
оС на південному 

заході. Перехід середніх добових температур через 0оС 
спостерігається, як правило, у середині березня (на півночі області 
дещо пізніше, ніж на півдні). Середня місячна температура березня 
становить близько 0оС.  

 

Рисунок 3.2 – Показники температурного режиму 

 

Рис.1.2. Показники температурного режиму
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У квітні, в зв'язку із збільшенням інтенсивності сонячної радіації 
та повним звільненням поверхні від снігового покриву, середня 
температура зростає до 6,5-7

оС. Останній місяць календарної весни – 

травень здебільшого має середні температури на 6-7
оС вищі від 

квітневих і характеризується наближенням до температурного 
режиму літнього сезону, хоча в окремі дні (особливо у першій декаді) 
спостерігаються відчутні зниження температур, а вранці навіть 
можливі приморозки. Середні багаторічні температури літніх місяців 
типові для територій з помірно континентальним кліматом: у червні 
17

оС, у липні 18,5оС, у серпні 17-17,5
оС. З вересня починається 

відчутний спад температур – середні місячні температури 
знижуються на 3-4

оС, а у жовтні – ще на 5-6
оС. З другої декади 

жовтня в окремі роки середні добові температури повітря бувають 
від'ємними, хоча стійкий перехід через 0оС відбувається дещо 
пізніше, в листопаді-грудні. Вже у грудні спостерігається 20-23 дні з 
середньодобовими температурами нижче 0оС. Особливо 
охолоджується повітря у січні-лютому, проте й у ці зимові місяці 
температурний режим характеризується нестабільністю, і стійкий хід 
від'ємних температур неодноразово порушується короткочасними 
потепліннями, зумовленими циркуляційними факторами, коли 
середньодобові температури піднімаються вище 0оС. В середньому за 
багаторічний період у січні буває 5-6 таких днів, у лютому 6-9. 

Найхолодніший період зими в області триває близько 60 днів, з 
середини грудня до середини лютого [25] . 

Відносна вологість повітря в осінньо-зимовий період змінюється 
мало і пересічно опівдні становить близько 80%. Проте вже навесні, 
коли спостерігається різке зростання температури повітря, а 
інтенсивність випаровування зростає не так стрімко, відносна во-

логість починає зменшуватися (у травні вона рідко перевищує 51-

60%). У надзвичайно мінливій картині перебігу відносної вологості 
особливо яскраво простежуються, крім згаданих сезонних варіацій, 
добові відмінності, з мінімальними значеннями відносної вологості в 
середині світлового дня (близько 13-14 год). Менш відчутно, 
порівнюючи з сезонними та добовими, простежуються територіальні 
відмінності у розподілі вологості повітря (рис.3.3). 
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Абсолютна вологість повітря поступово зростає від зими до літа 
(у січні – 4 мб, у квітні – 8 мб), досягаючи максимуму у липні (16 мб). 
З кінця літа вона поступово знижується і восени наближається де 
згаданих весняних показників (у жовтні – 9 мб) [11] . 

 

Таблиця  3.10 – Відносна вологість повітря, %. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

86 86 82 74 70 71 73 75 77 82 88 89 

 

Рисунок 3.3 – Показники вологості повітря 

 

Однією з характерних рис погоди Рівненщини є переважання 
хмарних днів, особливо у холодну пору року, коли небо в тій чи 
іншій мірі вкрите хмарами протягом 76-88% тривалості світлої 
частини доби. Навесні, і особливо влітку, цей показник відчутно 
зменшується, не перевищуючи 44-60%. У просторовому розподілі 
помічається стабільне переважання загальної хмарності у південних 
районах області, порівнюючи з Поліссям (рис.3.4). Разом з тим нижня 

Рис.1.3. Середні місячні показники вологості повітря
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хмарність, на формуванні якої значною мірою позначаються процеси 
місцевого випаровування, у поліських районах дещо вища. 

 

Рисунок 3.4 – Середня місячна хмарність 

 

Вітровий режим зумовлюється головним чином атмосферною 
циркуляцією і характером підстеляючої поверхні. У холодну пору 
року, коли описувана територія знаходиться під впливом 
антициклонів (особливо Сибірського) та атлантичних циклонів, 
переважають південно-східні, південні, південно-західні та західні 
вітри. Навесні, коли зменшується циклонічна діяльність і зростає 
вплив місцевих факторів, здебільшого панують вітри південно-

східного та північно-західного напрямків. 
В літню пору, в зв'язку з посиленням фронтальної діяльності на 

заході, на території області домінують вітри західних та північно-

західних румбів, які восени поступаються спочатку південним та 
західним вітрам (вплив Азорського антициклону), з другої половини 
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осені починають переважати вітри з південного сходу, які 
знаменують перехід до зимового типу атмосферної циркуляції. 

Суттєву кліматотворчу, загальноприродничу і господарську 
роль відіграє швидкість вітрових потоків (рис.3.5).  

 

Рисунок 3.5 – Швидкість вітру 

 

Таблиця  3.11 –Швидкість вітру, м/с. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5,8 6,1 5,7 4,9 4,3 4,0 3,8 3,7 3,9 4,5 5,5 5,5 

 

Середня швидкість вітрів у поліській частині області становить 
2,4-3,8 м/с, а на півдні вона зростає до 3,7-6,1 м/с (у зимово-весняний 
період вища, ніж влітку та восени). Проте в окремі дні, особливо у 
холодну пору року, швидкість вітру може сягати 10-15 м/с. Такі 
буревії, незважаючи на короткочасний прояв, завдають відчутних 
збитків народному господарству області. Зафіксовані абсолютні 
максимуми швидкості вітру становлять: Рівне -34 м/с, Дубно – 40 м/с, 
Сарни – 28 м/с [11]. 

Середня річна кількість опадів на території області за 
багаторічний період спостережень змінювалася у межах від 600 до 
700 мм, при чому дещо більша частина опадів випадає на південному 
заході області.  

Основна маса опадів випадає протягом теплого періоду року (у 
квітні-жовтні – до 425-475 мм) з чітко виявленим максимумом у 
липні (80-95 мм), рис.3.6. Найменша кількість опадів спостерігається 

Рис.1.5. Швидкість вітру
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протягом березня (близько 30 мм). Найбільші місячні суми опадів в 
окремі роки сягають 200-250 мм, а добові максимуми – до 120-170 

мм. В області нерідко бувають зливи і зливові дощі, коли за короткий 
проміжок часу може випадати понад 100 мм опадів.  

Характерною ознакою погодних умов області є часта 
повторюваність опадів: щорічно спостерігається принаймні 170-180 

днів з опадами, шар яких перевищує 0,1 мм. Середня тривалість 
бездощових періодів становить 3 дні на півночі і 4 дні на півдні 
області.  

Ймовірність безперервних періодів без опадів тривалістю 40 і 50 
днів (велика посуха) становить відповідно 10 і 5%, тобто такі періоди 
можуть спостерігатися один раз на десять і двадцять років [25] .  

 

 

Рисунок 3.6 – Середньомісячна кількість опадів 

 

В області переважають опади у рідкій фазі (рис.4.6). Лише в 
зимові місяці домінують тверді та мішані атмосферні опади. Разом з 
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тим, саме ці опади відіграють важливу природничу роль, зменшуючи 
надходження радіаційного тепла (через високі значення альбедо 
снігового покриву) і одночасно захищаючи поверхню від надмірного 
промерзання, забезпечуючи весняне зволоження ґрунту тощо.  

Сніговий покрив на Рівненщині в цілому нестійкий, що 
пояснюється досить частими глибокими відлигами. В середньому за 
багаторічний період спостережень сніговий покрив установлюється з 
третьої декади листопада і зберігається до кінця березня. Потужність 
снігового покриву змінюється по території і у часі в широкому 
діапазоні, в залежності від інтенсивності і тривалості снігопадів, 
вітрового режиму, рельєфу тощо. В середньому товщина снігового 
плаща у січні-лютому становить в північній частині області 6-9 см, а 
в південній – до 12-14 см [25] . 

Так як кліматичні умови на відносно невеликій рівнинній 
території не мають суттєвих відмінностей (в межах Рівненської 
області) для задачі зонування рекреаційних кліматичних ресурсів 
згідно адміністративних районів бальна оцінка не проводиться. 

 

3.3. Рейтингова оцінка лісових рекреаційних ресурсів 
Рівненщини 

Критерієм оцінки лісових ресурсів є лісистість території (яка 
оцінюється за 20 бальною шкалою), рис.3.7. Лісами вкрито 794 тис. га 
площі області, а це 40 % території Рівненщини, що у 2,6 рази більше 
середнього показника по Україні. Територія Рівненщини охоплює 
декілька природних регіонів і лежить на межі між Центральною та 
Східною Європою, відзначаючись великою різноманітністю 
рослинного світу.  

За підрахунками флора області нараховує близько 1600 видів 
вищих рослин. Чимало з них зростають у багатьох регіонах земної 
кулі. Але є й такі, що мають досить вузький ареал та такі, що 
знаходяться тут на межі свого поширення. 

Область за своїм рослинним покривом належить до 
Східноєвропейської провінції Європейської широколистяно-лісової 
зони. У рослинному покриві переважають ліси (більше 30 % площі), 
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10 % займають луки та 7—8 % — болота. При цьому слід зауважити, 
що заболоченість дуже нерівномірна і варіює від 40 % на півночі до 
2—3 % на півдні. 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Лісопокритття Рівненської області 
 

Середній приріст деревини на 1 га вкритих лісовою рослинністю 
земель складає 3,8 м3. У загальній площі земель лісового фонду 22,2 
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% займають ліси першої групи, що виконують переважно 
водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні 
функції. Решту площі займають ліси другої групи, що поряд з 
екологічним мають експлуатаційне значення 

На Поліссі найбільш поширені соснові та сосново-дубові ліси, 
на Волинському лесовому плато — здебільшого листяні ліси, а в 
Малому Поліссі — дубово-соснові ліси з більш багатим, ніж на 
Поліссі, трав’яним покривом. Аналіз динаміки лісопокритих площ 
показує, що за останні десятиріччя вони мало змінилися, оскільки 
зростаючі темпи лісозаготівлі завжди компенсувалися новими 
лісонасадженнями (табл.3.12). 

В результаті проведеного дослідження картографічних (рис.4.7), 
довідкових та статистичних матеріалів проведена оцінка водних 
ресурсів рекреаційних зон Рівненщини (табл.3.13). 

 

Таблиця  3.12 – Бальна оцінка лісових рекреаційних зон Рівненської 
області 

Рекреаційні зони 

Загальна 
площа земель, 

га 

Лісистість Сумарна 
бальна оцінка % 

Березнівська 171459 53,78 16,4 

Володимирецька 194684 51,63 15,7 

Гощанська 69151 6,47 2,0 

Демидівська 37700 10,32 3,1 

Дубенська 119925 24,37 7,4 

Дубровицька 182052 49,72 15,1 

Зарічненська 144217 42,64 13,0 

Здолбунівська 66066 21,5 6,5 

Корецька 72024 13,81 4,2 

Костопільська 149669 41,12 12,5 

Млинівська 132337 12,13 3,7 

Острозька 70427 24,59 7,5 

Радивилівська 74489 16,91 5,1 

Рівненська 119743 23,04 7,0 

Рокитнівська 235393 65,74 20,0 

Сарненська 196808 50,53 15,4 

Найбільшу кількість балів має Рокитнівська, Березнівська, 
Володимирецька та Сарненська рекреаційна зона (лісистість території 
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більше 50%), придатними та перспективними для розвитку туризму є 
також: Дубровицька, Зарічненська та Костопільська рекреаційні зони 
(лісистість території більше 40%). Найменшу кількість балів за даним 
критерієм мають Гощанська, Демидівська та Корецька рекреаційні 
зони [14].  

 

3.4. Рейтингова оцінка водних рекреаційних ресурсів Рівненщини 

В Рiвненськiй області нараховується 165 малих річок довжиною 
понад 10 км, загальна довжина яких становить 4451 км. Всi рiчки 
областi відносяться до басейну Прип’яті. Прип’ять віднесена до 
категорії великих річок, Стир, Iква, Горинь, Случ, Льва, Ствига – до 
середніх, інші річки – малі. Водосховищ в областi 13, сумарна площа 
їх дзеркала становить 37,7 км2, а загальний об’єм – 75,04 млн.м3

 [11]. 

Крім того по описуваній території протікає 1204 невеликих водотоків 

– струмків (довжина від 0,5 до 10 км) загальною протяжністю понад 
3,29 тис.км. Всі вони належать до басейну правої притоки Дніпра – 

річки Прип'ять. Головними артеріями поверхневого стоку в області є 
власне Прип'ять, хоча вона протікає на порівняно невеликій віддалі 
(20 км) по північно-західній окраїні Рівненщини, а також її праві 
притоки – Стир з Іквою та Горинь зі Случчю. Вони починаються за 
межами області і протікають у субмеридіональному напрямку, що 
зумовлюється загальним похилом поверхні з півдня на північ. Лише 
на окремих ділянках Случ, Іква, і особливо Горинь у середній течії, 
підкоряючись структурно-геологічним особливостям території, 
набувають субширотного напрямку. Ці головні ріки області 
приймають справа і зліва численні притоки, які здебільшого 
орієнтовані у широтному напрямку (винятки становлять лише окремі 
притоки Горині та Случі – Стубелка, Устя, Мельниця, Стави та деякі 
інші) [11]. 

Відносно високе зволоження території Рівненщини, зумовлене 
не стільки надмірною кількістю атмосферних опадів, скільки досить 
стабільною перевагою опадів над випаровуванням, і у сприятливих 
умовах рівнинного рельєфу є одним з вирішальних факторів 
формування густої і різноманітної мережі поверхневих вод, 
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представлених численними ріками, каналами, природними та 
штучними водоймами і болотами. 

Якщо на півдні області переважають чітко окреслені, глибоко 
врізані (30-50 м, а часом до 100-120 м) звужені коритоподібні долини, 
то на півночі, Поліссі, глибина врізу долин не перевищує 5-20 м, а 
сама виразність долин поступово втрачається. Відповідно змінюється 
і швидкість течії річок: на півдні, де падіння водотоків сягає 1,0-1,5 

м/км і навіть 3,0-5,0 м/км, швидкість течії води перевищує 0,5-1,2 м/с, 
в той час як у Поліссі через незначні похили поверхні (0,3-0,6 м/км) 
течія помітно уповільнюється, у руслах річок зростає акумуляція 
осадів (алювію), що збільшує звивистість водотоку і сприяє 
утворенню на широких низьких заплавах численних меандр та 
стариць [25]. 

Живлення річок області загалом визначається як мішане з 
перевагою снігового однак така формула справедлива лише для 
поліських річок, де на долю талих снігових вод припадає 55-65% 

річного стоку. Що ж стосується лісостепової частини області, то тут 
частка снігового живлення не перевищує 25-45% і часто зрівнюється 
або й поступається підземному живленню, частка якого на 
Волинській височині становить 35-45%, а для окремих річок 
підіймається до 49% (p. Вілія) і навіть до 64% (р.Іква). На Поліссі 
підземними водами формується лише 8-20% річного стоку. Вагоме 
місце у живленні річок області займають дощові води, частка яких у 
формуванні поверхневого стоку змінюється у різні роки [25]. 

Саме особливості живлення водотоків у поліській та 
лісостеповій частинах області відбиваються у відмінностях річного 
перебігу рівнів води та основних характеристик стоку, а також 
зумовлюють віднесення території Рівненщини до двох різних 
гідрологічних районів — Західнополіського та Волинського. У 
річному ході рівнів води на річках області простежується певна 
закономірність: інтенсивне підняття рівнів навесні (під час повені) 
змінюється помітним їх зниженням влітку та взимку (межень), 
причому рівні зимової межені майже завжди встановлюються вище, 
ніж влітку. Межений хід рівнів переривається короткочасними 
підняттями під час літніх та осінніх дощових паводків. 

 

      

 

     



 154 

В області налічується 52 озера, площа водного дзеркала яких 
становить 1 га і більше. Загальна площа цих природних водойм 
становить 266,25 км2, а сумарний об'єм води в них сягає майже 131 
млн.м3. Всі озера зосереджені у поліській частині області. Крім того 
на заплавах крупних річок (у тому числі й у межах Волинської 
височини) налічується близько 750 заплавних і старичних водойм, 
площа яких, як і обриси берегів та водозапаси, може змінюватися з 
року в рік у досить значних межах [25].  

Саме заплавні озера становлять найчисельнішу генетичну групу 
природних водойм на Рівненщині. Здебільшого такі «річкові» озера 
проточні, а часто і взагалі розміщуються безпосередньо на руслі 
головного водотоку (оз. Нобель на Прип'яті, оз.Верхнє на Льві та ін.). 
Другу велику групу природних водойм в області становлять карстові 
озера, улоговини яких утворилися внаслідок розчинної діяльності 
підземних вод у карбонатних породах (головним чином у крейді). 
Такі озера відрізняються більшими глибинами, стабільністю 
підземного живлення, високою якістю води. Здебільшого вони мають 
досить правильні геометричні обриси (коло, овал) і часто є 
безстічними (озера Біле, Острівське, Воронки та ін.). Карстові озера 
особливо поширені у північно-західній частині області, де крейдяний 
фундамент залягає аномально високо і підходить близько до поверхні 
[11]. 

В області налічується 13 водосховищ, загальна площа яких 
становить 36,86 км2, а сумарний об'єм води перевищує 74,5 млн.м3

. 

Серед найбільших водосховищ області Хрінницьке на р. Стир та 
Млинівське на р. Іква (Млинівський район), Новомалинське на 
р. Свитенька (Острозький район), Боберське на р. Бобер 
(Березнівський район). 

В області налічується біля 560 ставків. Ставки займають площу 
близько 64 км2

 і акумулюють 74,3 млн.м3
 води [25].  

Густота гідрографічного по членування території на півдні 0,25-

0,35 км/км2, на півночі – 0,15-0,25 км/км2
. 

Важливим показником для оцінки рекреаційного потенціалу 
території за параметром водних ресурсів є оцінка внутрішніх водойм 
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та гідро сітки за їх густотою на 1 км2
 та їх величиною (яка оцінюється 

також за 20 бальною шкалою).  
В результаті проведеного дослідження картографічних, 

довідкових та статистичних матеріалів проведена оцінка водних 
ресурсів рекреаційних зон Рівненщини (табл.3.13). 

Таблиця  3.13 – Бальна оцінка водних ресурсів рекреаційних зон 
Рівненщини 

Рекреаційні зони 

Площа 
водного 

дзеркала, 
% 

 

Густина гідро-

графічної 
мережі, км/км2 

 

Кількість 
річок понад 

10 км 

Кількість 
річок  

до 10 км 

Сумарна 
бальна 
оцінка 

Березнівська 2,11 0,39 16 120 11,6 

Володимирецька 2,20 0,27 14 75 9,0 

Гощанська 2,23 0,45 9 93 10,6 

Демидівська 3,82 0,33 2 15 8,2 

Дубенська 1,51 0,39 17 56 8,9 

Дубровицька 2,65 0,38 16 141 12,8 

Зарічненська 4,16 0,57 22 104 15,8 

Здолбунівська 1,39 0,36 9 32 6,8 

Корецька 1,81 0,6 9 101 11,7 

Костопільська 1,82 0,36 13 116 10,5 

Млинівська 2,51 0,14 4 20 5,3 

Острозька 1,89 0,39 12 48 8,6 

Радивилівська 1,57 0,18 4 15 4,4 

Рівненська 1,58 0,34 9 71 8,1 

Рокитнівська 1,48 0,39 45 106 13,6 

Сарненська 2,64 0,44 21 157 14,4 

 

Найкращі умови для відпочинку мають великі та середні ріки та 
водойми, в той час, як малі володіють обмеженими можливостями 
для використання. 
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3.5. Рейтингова оцінка рекреаційних ресурсів природно-

заповідних територій Рівненської області 

Критерієм бальної оцінки природно-заповідного фонду 
рекреаційних зон області є процентне відношення площі природно-

заповідного фонду району до загальної площі рекреаційної зони. 
Максимальне значення такого співвідношення отримує 20 балів. 

За офіційними даними на сьогодні в Рівненській області 
природно–заповідний фонд, є досить багатим, найбільш відомі 
природно-заповідні території Рівненщини, це:  

 Рівненський природний заповідник – розташований в чотирьох, 
значно віддалених один від одного масивах: Білоозерський 
(Володимирецький район), Перебродівський (Дубровицький район), 
Сира Погоня (Рокитнівський район) та Сомино (Сарненський район). 
Це найбільший за площею заповідник в Україні 42 289 га, з яких 44,2 

% – ліси, 53,5 % – болотні масиви. З 700 видів рослин та 320 видів 
тварин до Червоної книги України занесені відповідно 13 та 25 видів 
[7]. 

 «Надслучанський» розташований на території Березнівського 
району. Тут зростають 77 рідкісних видів рослин, в тому числі 1 вид 
Європейського Червоного списку, 19 видів з Червоної книги України, 
57 регіонально рідкісних видів [7]. 

 «Дермансько-Мостівський» розташований на території 
Здолбунівського району. Флора парку відзначається багатством та 
різноманітністю. В її складі 31 вид, занесений до Червоної книги 
України, 1 вид до Світового і Європейського Червоних списків [7]. 

 «Прип’ять-Стохід» розташований на території Зарічненського 
району. Цей парк представляє один із най унікальніших природних 
комплексів як в Україні, так і у Східній Європі. Особливо 
привабливими є озера з піщаними берегами, річки Прип’ять та 
Стохід, які нагадують дельту Дунаю. На цій території зростає більш 
ніж 550 видів рослин та зустрічається 219 видів тварин [7]. 

На сьогодні самий найбільший відсоток заповідності має 
Здолбунівський район (33,8%), в поліських районах Зарічненський 
район (24,9%), Рокитнівський район (14,24%) та Володимирецький 
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район (10,1%), в південних лісостепових районах є значною меншою 
у Корецький район (0,56%), Млинівський район(0,59%) та ін. 

В минулому мережа природно – заповідного фонду Рівненщини, 
формувалася без огляду на її репрезентативність у структурі його 
природного районування. Деякі наявні природно – заповідні об’єкти 
мають малу площу, а саме ізольовані від інших природних об'єктів. 
Тому, що при створенні не враховувались вимоги цілісності та 
достатньої площі, що необхідно для підтримання екологічної 
рівноваги кожного із об'єктів природно – заповідного – фонду [6]. 

Особливу уваги слід звернути на Рівненський природний 
заповідник площею 47046,8 га, створений у 1999 році на території 
Володимирцького, Рокитнівського, Сарненського та Дубровицького 
району. 

В ньому охороняються в основному, мезотрофні осиково-

сфагнові болота, заболочені березові і вільхові ліси, прибережно-

водна і водна рослинність, а на суходолах – соснові ліси. У 
заповіднику відміченні най південніші В Європі грядово-мочажинні 
болотні комплекси. Флора судинних рослин представлена майже 80 
видами. Тваринний світ заповідника налічує близько 320 видів лише 
наземних хребетних, у тому числі 60 ссавців, 200 птахів, 7 плазунів, 
11 земноводних. До Червоної книги України занесено 29 видів флори, 
25 видів фауни, а до Європейського Червоного списку – 6 видів 
фауни [7]. 

Активно на Рівненщині розвивається робота, що до створення 
регіональних ландшафтних парків (РЛП). Рішенням Волинської і 
Рівненської обласних рад у 1995 році був створений РЛП «Прип’ять-

Стохід» (44958 га), розташований у північній частині Волинської 
(Любешівський район) та Рівненської (Зарічнянський район) 
областей. Це один із добре збережених болотних та лісових 
природних комплексів України. На території парку виявлено понад 
550 видів вищих рослин та 219 видів хребетних тварин, з них 6 видів 
рослин та 19 видів тварин занесені до Червоної книги України. 
Щорічна міграція птахів 150000 мігрантів. Характерною особливістю 
річок є наявність десятків рукавів, русел, затонів, стариць, а також 
безліч заболочених та піщаних острівців. Заплава р. Стохід, яка 
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проходить парком, Рамсарською конференцією віднесено до водно – 

болотних угідь міжнародного значення [7].  

В Березнівському районі також створений РЛП 
«Надслучанський» (17211 га). Тут зростає 77 видів рідкісних видів 
рослин, з яких один вид занесений до Європейського Червоного 
списку, 19 – до Червоної книги України, 57- регіонально рідкісних 
видів. Фауна представлена двома видами хребетних із Червоної книги 
України та один вид з Європейського Червоного списку. Територія 
парку цінна завдяки значному різноманіттю ландшафтів, рослинного 
і тваринного світу та рекреаційними ресурсами [7]. 

В Здолбунівському районі РЛП «Дермансько-Мостівський» 

(19837 га). на території виявлено 31 вид вищих судинних рослин, 
занесених до Червоної книги України, 37 видів під регіональною 
охороною. Загалом в РЛП охороняються болотні системи, які різко 
відрізняються від типових поліських боліт своїм живленням та 
рослинністю.  

Основне завдання, збільшення площі природно – заповідного 
фонду в лісостеповій частині області частково виконана, створенні 
ПЗО такі як, «Агатівка», «Новоставці», Бабенський ліс», а також 
«Терентіївські горби», розташованні на лесових пагорбах у 
Гощанському районі. 

Традиційно вважається, що основною метою природно-

заповідної діяльності є збереження унікальних ресурсів. Той факт, що 
крім заповідання, метою діяльності об’єктів природно-заповідного 
фонду є рекреація, часто ігнорується. Як результат, рівень 
використання заповідних територій в туристичному обслуговуванні є 
одним з найменших порівняно з іншими традиційними складовими 
існуючих туристичних продуктів та пропозицій.  

Одним з основних завдань щодо реалізації потенціалу 
природоохоронних територій є перетворення його на потужний 
інструмент екологічної освіти населення шляхом створення умов для 
змістовного сімейного, молодіжного та наукового туризму.  

Поряд із активізацією туристичної діяльності на територіях 
природно-заповідного фонду постає питання збереження природного 
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середовища та мінімізації негативного впливу туристичної активності 
на нього. 

В результаті проведеного дослідження картографічних, 
довідкових та статистичних матеріалів проведена оцінка 
рекреаційних ресурсів ПЗФ Рівненщини (табл.3.14). 

Таблиця  3.14 – Бальна оцінка природно-заповідного фонду 
рекреаційних зон Рівненської області 

Рекреаційні  
зони 

Загальна 
площа 

району, га. 

Кількість 
об’єктів, 

од. 

Площа 
ПЗФ, га. 

% площі 
ПЗФ до 

загальної 

Сумарна 
бальна 
оцінка  

Березнівська 170900 24 19607,1 11,47 11 

Володимирецька 194400 18 19627,2 10,10 8 

Гощанська 69200 14 668,1 0,97 2 

Демидівська 37700 5 67,6 0,18 2 

Дубенська 120700 17 3729,8 3,09 2,5 

Дубровицька 182100 16 14484,5 7,95 4 

Зарічненська 144300 15 35909,9 24,89 18 

Здолбунівська 66100 32 22343,9 33,80 20 

Корецька 72000 5 406,1 0,56 2 

Костопільська 149900 27 1586,4 1,06 2 

Млинівська 94600 11 590,7 0,62 2 

Острозька 69600 12 1805,1 2,59 2,5 

Радивилівська 74500 23 1147,9 1,54 2 

Рівненська 117500 30 1096,3 0,93 2 

Рокитнівська 235400 28 33524,5 14,24 13 

Сарненська 197500 25 12757,9 6,46 4 

 

Як бачимо з таблиці у північних (поліських) районах області 
відсоток заповідності значно вищий, ніж у лісостеповій частині. На 
території Рівненщини серед областей Поліської провінції зони 
мішаних лісів менш насиченні природоохоронними об’єктами є 
область Волинська височина (2%),тоді як область має значно вищий 
показник Полісся (11%). Кременецькі гори мають найвищий вищий 
рівень заповідності (43%). У фізико – географічній області Мале 
Полісся має самий нижчий показник (1,45%). 
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3.6. Сумарна бальна оцінка природних рекреаційних ресурсів 
Рівненщини 

В результаті компіляції попередніх бальних оцінок проведено 
зведення показників лісових, водних та природно-заповідних 
рекреаційних ресурсів (табл.3.15). 

Як видно з отриманих даних, найкращі показники в північних 
районах Рівненщини – Рокитнівській, Зарічненській та Сарненській 
рекреаційних зонах (рис.3.8). 

На жаль саме ці райони отримали найбільше забруднення 
радіонуклідами після катастрофи на ЧАЕС в межах території 
Рівненської області (виключаючи Рокитнівський район), тому 
проведення довготривалих видів рекреації можливе лише після 
обстеження ділянки на радіологічні показники (забруднення має 
вкрай нерівномірний розподіл у просторі і на порівняно невеликих 
відстанях може суттєво відрізнятись). 
Таблиця  3.15 –Сумарна бальна оцінка природних природних 
рекреаційних ресурсів ресурсів Рівненської області 

Рекреаційні  
зони 

Лісові 
ресурси 

Водні 
ресурси 

ПЗФ 
Сумарна 

бальна оцінка 

Березнівська 16,4 11,6 11 24,5 

Володимирецька 15,7 9,0 8 20,1 

Гощанська 2,0 10,6 2 16,3 

Демидівська 3,1 8,2 2 14,4 

Дубенська 7,4 8,9 2,5 16,6 

Дубровицька 15,1 12,8 4 23,3 

Зарічненська 13,0 15,8 18 40,8 

Здолбунівська 6,5 6,8 20 34,3 

Корецька 4,2 11,7 2 21,1 

Костопільська 12,5 10,5 2 25,0 

Млинівська 3,7 5,3 2 20,3 

Острозька 7,5 8,6 2,5 26,2 

Радивилівська 5,1 4,4 2 21,8 

Рівненська 7,0 8,1 2 25,8 

Рокитнівська 20,0 13,6 13 42,9 

Сарненська 15,4 14,4 4 38,4 

 

      

 

     



161 

Для інтенсифікації використання незадіяних рекреаційних 
ресурсів потрібно провести грунтовне дослідження сучасного 
рекреаційного комплексу та рекреаційного потенціалу території 
Рівненської області. Такі дослідження проводились у Волинській 
області [23], що дозволило розробити основні напрямки 
реформування рекреаційної галузі регіону.  

 

Рисунок 3.8 – Сумарна бальна оцінка природних рекреаційних 
ресурсів 

 

Вирішення даних питань потребує уведення методів 
превентивної реабілітації та відбудовної медицини в санаторно-

курортних закладах, нарівні з існуючими методами класичної 
медицини. Під відбудовною медициною розуміється система 
наукових знань і практичної діяльності, спрямованих на відновлення 
функціональних резервів людини, підвищення рівня його здоров'я і 
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якості життя, знижених у результаті несприятливого впливу факторів 
середовища або в результаті хвороби (на етапі реконвалесценції), 
шляхом застосування не медикаментозних методів, переважно 
природних рекреаційних ресурсів [23]. Тоді, як превентивна 
реабілітація являє собою відновлення резервів організму практично 
здорової людини, хоча також шляхом шляхом застосування не 
медикаментозних методів, переважно природних рекреаційних 
ресурсів. 

Останнім часом набувають поширення такі методи відбудовної 
медицини, як кінезітерапія, іппотерапія (райт-терапія), теренкур, 
ревіталізація. В Рівненській області є можливість застосування 
більшості таких методик. Вже в наш час діють осередки агро- та 
екотуризму, де часто пропонуються послуги з катання верхи на конях 
(іппотерапію). 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Проекти напряму Розвиток внутрішнього туризму  

Розвиток мережі кулінарної спадщини 
 

Цілі проекту: Розвиток туристичної інфраструктури шляхом формування 

мережі об'єктів кулінарної спадщини 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Рівненська область 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

Власники сільських садиб, сільські громади. Учасники 

інформаційної мережі: 
 фермери, виробники сільськогосподарської 
продукції; 
 заклади харчування; 
 постачальники; 
 магазини, пункти продажу продукції; 
 споживачі біопродукції. 

Стислий опис 

проекту: 

У світі спостерігається тенденція зростання попиту 

на гастрономічні види туризму. Рівненська область, 
зважаючи на етнокультурну неповторність, має значну 

кулінарну спадщину та 

входить до Європейської мережі кулінарної спадщини. 
Традиційна гастрономія є невід’ємною складовою 

туристичного потенціалу області та здатна привабити 

туристів з інших регіонів та країн. Відповідно, 
формування мережі об'єктів кулінарної спадщини 

сприятиме задоволенню наявного туристичного 

попиту, посилюватиме привабливість Рівненщини та її 
конкурентоздатність на туристичних ринках, 
створюватиме нові можливості для місцевих 

виробників продуктів харчування, вирішуватиме низку 

економічних та соціальних проблем регіону. 
Очікувані 

результати: 

 розвиток малого та середнього бізнесу, сільського 

туризму; 
 збережено знання та особливості приготування 

традиційних страв; 
 зростання рівня зайнятості населення (особливо в 
сільській місцевості) 
 збільшено кількість туристичних поїздок та доходу 
від туристичної діяльності 

Ключові заходи 

проекту: 
 відбір найкращих рецептів регіону; 
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 визначення туристичних об’єктів, які можуть бути 

розвинені в рамках кулінарних тематичних туристичних 

маршрутів. 
 аналіз і оцінка туристичної інфраструктури на цих 

маршрутах (житло, ресторани, пункти відпочинку, 
пам’ятки тощо). 
 маркування і облаштування кулінарних туристичних 

маршрутів. 
 розроблення, видання та поширення на 
всеукраїнських та міжнародних виставкових заходах 
промоційних матеріалів про 

 мережу кулінарної спадщини Рівненської області; 
 проведення в рамках фестивалів та виставкових 
заходів конкурсів та майстер‐ класів з приготування 

традиційних страв 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародні 
донори, приватні підприємства 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 

проекту: 

Управління культури і туризму ОДА, 

райдержадміністрації, громадські організації 
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Додаток Б.1 

Розвиток туристичних об‘єктів, продуктів та мереж QR-

кодування туристичної інформації про Рівненщину:  
пілотний проект 

 
Назва проекту: Розвиток туристичних об‘єктів, продуктів та мереж QR-

кодування туристичної інформації про Рівненщину: 
пілотний проект 

Цілі проекту: Покращення матеріально‐ технічного стану та 

інформаційного забезпечення туристичних зон 3 малих 

історичних міст Рівненщини та центру міста Рівне шляхом 

розробки та встановлення мережі QR‐ кодів з туристичною 

інформацією 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Рівне, Дубно, Корець, Острог 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

100 тис. мешканців міст – постійно. 
20 тис. туристів (в. т.ч. ~ 1,5 тис. іноземних туристів) – 

щорічно 

Стислий опис 

проекту: 

QR‐ коди з можливістю зчитування інформації старт‐
фонами та іншими сучасними пристроями дозволяють 

швидко та зручно отримувати необхідну туристам 

інформацію про туристичні об’єкти, історичні місця та 

події. Тому розроблення та встановлення таблиць з QR‐
кодами в місцях особливого 

зацікавлення туристів є перспективним і цікавим напрямком 

для 

впровадження спочатку у формі пілотного проекту, а в 

перспективі і QR‐ кодування основної важливої для туристів 

інформації про історичні місця та об’єкти Рівненщини. 
Очікувані результати: Встановлено 40 таблиць з QR‐ кода з туристичною 

інформацією у туристичних зонах міст Рівне, Дубно, Корець 

та Острог 

Створено додаткові можливості для промоції 4 привабливих 

для туристів міст через соціальні медіа та мережеві ресурси 

Ключові заходи 

проекту: 
Встановлення 40 таблиць з QR‐ кода з туристичною 

інформацією у туристичних зонах міст Рівне, Дубно, Корець 
та 

Острог 

Створення додаткових можливостей для промоції 4 

привабливих для туристів міст через соціальні медіа та 

мережеві ресурси 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет (додаткове джерело), міжнародні донори 

(основне джерело) 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Громадські організації (реалізація), Управління культури і 
туризму Рівненської ОДА (співфінансування, партнерство), 
регіональні та локальні туристичні оператори (партнерство) 
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Додаток Б.2 

Проведення тренінгів для представників територіальних громад з 

питань організації локального туристичного продукту та його 

промоції 
Назва проекту: Проведення тренінгів для представників територіальних 

громад з питань організації локального туристичного 

продукту та його промоції 
Цілі проекту: Покращення поінформованості та навчання близько 550 

активістів територіальних громад, власників садиб 

сільського туризму Рівненщини через проведення 28 

тренінгів з питань організації локального туристичного 

продукту та його промоції. 
Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Рівненська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

550 активістів відібраних територіальних громад (прямі) 20 

власників садиб сільського туризму (прямі) 
населення Рівненської області (непрямі) 

Стислий опис 

проекту: 

Для активізації процесів розробки та реалізації локальних 

туристичних продуктів та їх промоції, необхідним є 

навчання (в інтерактивній формі, з залученням до активної 
творчої діяльності 
та адміністрування деяких процесів) представників 

територіальних громад Рівненської області. Крім того, в 

світлі євроінтеграційних процесів з’являються додаткові 
вимоги до удосконалення процедур бізнес‐ адміністрування 

та оподаткування, специфіки реалізації та надання послуг у 

галузі туризму. Це є важливими для ознайомлення 

власників садиб зеленого туризму Рівненщини для 

подальшої якісної роботи та створення додаткових 

можливостей для розвитку локальних туристичних продуктів 

області 
По завершенні навчання буде розроблено базу даних 

активістів та операторів сільського туризму, які зацікавлені в 

розвитку внутрішнього туризму та сталому розвитку 

території проживання. Закріплення результатів навчання 

можливе за умови плідної співпраці територіальних громад, 
представників бізнесу та владних структур на локальному та 

регіональному рівнях в подальшому. 

Очікувані результати: Поінформовано та навчено 550 активістів територіальних 

громад Рівненщини, в тому числі власників агросадиб. 

особливостям організації локального туристичного продукту 

та його промоції, а також функціонування та оподаткування 

агросадиб 

Створено додаткові можливості для розвитку локальних 

туристичних продуктів Рівненської області 
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Створено бази даних активістів територіальних громад 

Рівненщини, що зацікавлені в розвитку внутрішнього туризму 

Ключові заходи 

проекту: 
28 тренінгів з питань організації локального туристичного 

продукту та його промоції 
Навчання 550 активістів територіальних громад Рівненщини, 
в тому числі власників агросадиб, особливостям організації 
локального туристичного продукту та його промоції 
Створення регіональної бази даних активістів 

територіальних громад Рівненщини, що зацікавлені в 
розвитку внутрішнього туризму 

Об’єднання активістів територіальних громад Рівненщини, 
що зацікавлені в розвитку внутрішнього туризму в 

регіональну мережу для подальшого обміну інформацією та 

ідеями щодо розвитку та просування туристичних продуктів 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет (додаткове джерело), районний бюджет 

(потенційне джерело) місцевий бюджет (потенційне 

джерело), міжнародні донори (основне джерело) 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Громадські організації (партнерство), вищі навчальні заклади 

(реалізація), Управління культури і туризму Рівненської ОДА 

(співфінансування, партнерство) 
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Додаток В 

Маркетингова підтримка народних промислів і ремесел 

Волині 
 

Цілі проекту: Популяризація народних промислів і ремесел; створення умов 

для професійного спілкування майстрів, забезпечення умов 

для їх фахового зростання у рамках організованого навчання; 
надання можливості талановитим народним майстрам проявити 
свої творчі здібності та реалізувати продукцію. 

Вдосконалення форм активного відпочинку мешканців та 

гостей Рівненщини. 
Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Рівненська область 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

Можливість ідентифікувати себе з унікальним культурним 

продуктом з’явиться у всіх жителів області та прилеглих до неї 
районів інших областей. 

Стислий опис 

проекту: 

Проект повинен стати засобом просування великої кількості 
народних промислів та ремесел, які притаманні Рівненщині. В 

переважній більшості сіл ще збереглись стародавні традиції 
ведення домашнього господарства, зокрема ткацтва і вишивки, 
бондарства, стельмахівства, лозоплетіння, гончарства тощо. 
Створення механізмів маркетингової підтримки народних 

майстрів допоможе перетворити їх унікальні навички в 

туристичний продукт. 
Очікувані 
результати: 

Створені дієві інструменти для промоції послуг майстрів 

народних промислів та ремесел Рівненщини як туристичного 

продукту – у т.ч. поліграфічна продукція та веб‐ сайт (портал). 
Майстри народних промислів та ремесел пройшли навчання з 

питань маркетингу продукції. 
Проведено навчання молоді народним ремеслам та промислам. 

Ключові заходи 

проекту: 
Конкурсний відбір майстрів народних промислів і ремесел 

Рівненщини 

Проведення навчань з питань маркетингу продукції для 

відібраних майстрів 

Проведення майстер‐ класів для навчання молоді народним 

ремеслам та промислам 

Маркетинг готової продукції майстрів народних промислів і 
ремесел Рівненщини через мережу Інтернет (веб‐ сайт/портал) 
Проведення фестивалю‐ ярмарку народних промислів та 
ремесел 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, 
публічно‐  приватне партнерство, бізнес, міжнародні донори 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Громадські організації, музеї. 
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Додаток Г 

Створення мережі автокемпінгів 
 

Цілі проекту: Покращення туристичної інфраструктури для 

автотуристів, створення передмов для залучення 

транзитних туристів до відпочинку на території області 
Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Рівненська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Близько 5 млн. автотуристів 

Стислий опис 

проекту: 

В рамках проекту планується визначити території для 

зупинки та перебування туристів, що подорожують 

автокемперами та облаштувати їх відповідним чином, 
підвівши усі необхідні комунікації 

Очікувані 
результати: 

Вздовж міжнародних транспортних коридорів області 
створені та облаштовані автокемпінги. 
Встановлені відповідні дорожні знаки 

Інформація про автокемпінги розміщена на 
картографічних матеріалах 

Ключові заходи 

проекту: 
Визначення територій та узгодження механізмів їх 

відведення для облаштування автокемпінгів. 
Підведення комунікацій та облаштування 

Встановлення відповідних дорожніх знаків 

Картографічне нанесення місця розташування 

автокемпінгів 

Маркетингова кампанія 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет, районні та міські бюджети, 
донорські організації, інвестиції партнерів ‐  суб’єктів 

туристичних послуг 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Органи місцевого самоврядування, 
райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного 

значення, управління культури і туризму, управління 

інфраструктури та промисловості обласної державної 
адміністрації 
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Додаток Д 

Створення інфраструктури розвитку велотуризму 
 

Цілі проекту: Популяризація активного та екологічного відпочинку серед 

населення області, покращення рівня туристичної 
інфраструктури області, мінімізація негативного впливу 
туристичної діяльності на довкілля 

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

Рівненська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Близько 1 млн. жителів області 

Стислий опис проекту: В рамках проекту планується розроблення та облаштування 

велосипедних туристичних маршрутів, їх маркування, 
створення відповідної туристичної інфраструктури (вело 
стоянок, інформаційних щитів, пунктів прокату тощо) 

Очікувані результати: Розроблені 5 пілотних велосипедних маршрутів з 
відповідною інфраструктурою та створені умови для 
подальшого розвитку 

мережі велодоріжок. 
Створені та встановлені уніфіковані маршрутні знаки 

європейського зразка з метою кращої орієнтації туристів 

(маркування). 
Розроблена та реалізована маркетингова промоція 
велосипедних маршрутів. 

Ключові заходи 
проекту: 

Вивчення та аналіз території області, визначення 
пріоритетних та найефективніших напрямків для розвитку 
велотуризму 

Розроблення концепції та картографічна побудова 
велосипедних маршрутів з відповідною інфраструктурою. 
Розроблення та виготовлення уніфікованої системи 
маркування велосипедних маршрутів. 
Створення веломаршрутів на місцевості, проведення їх 

маркування, облаштування велостоянок. 
Розроблення системи інформування велотуристів про 
об’єкти туристичної інфраструктури 

Підготовка та проведення маркетингової кампанії 
Джерела 
фінансування: 

Обласний бюджет, районні та міські бюджети, донорські 
організації, інвестиції партнерів ‐  суб’єктів туристичних 
послуг 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Органи місцевого самоврядування, райдержадміністрації, 
виконкоми рад міст обласного значення, управління 
культури і туризму, управління інфраструктури та 
промисловості Рівненської обласної державної адміністрації, 
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