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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Бальнеологічні курорти (БК), як місця використання 

бальнеологічних ресурсів, є важливими частинами лікувально-оздоровчого, 

рекреаційного й економічного потенціалу регіону. Щорічно на курортах Львівської 

області оздоровлюються близько 300 тисяч українських та іноземних відпочи-

вальників, стимулюючи розвиток цих територій. 

Завдяки особливим гідрогеологічним умовам на БК поширені різні типи 

мінеральних вод та пелоїдів і тому є значні відмінності в кількості відвідувачів, 

розвитку інфраструктури й стані довкілля. На підставі власних попередніх 

досліджень виявлено, що на всіх БК ресурси використовуються нераціонально, 

існують численні проблеми, які знижують потенціал розвитку курортів, їхню 

привабливість і становлять загрозу для виконання оздоровчих функцій. Збільшення 

рекреантів за останнє десятиріччя призвело до швидкої хаотичної розбудови БК без 

врахування екологічних вимог і ємності територій. 

Комплексний аналіз та оцінка бальнеологічних курортів Львівської області є 

елементом досягнення безпечного стану довкілля, який є частиною Стратегії сталого 

розвитку “Україна – 2020”. Еколого-географічні дослідження дозволять виокремити 

основні переваги, які сприяють розвитку курортів, а також недоліки чи загрози, які 

підвищують ризик втрати курортами своїх функцій; сформувати напрями сталого 

розвитку територій, що, безумовно, свідчить про актуальність досліджень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження пов’язане з держбюджетною темою “Природний і суспільно-

географічний потенціал як чинник подолання рецесії соціально-економічного 

розвитку (на матеріалах Карпатського регіону) (№ держреєстрації 0113U003049, 

2013-2015 рр.)”, науково-дослідними роботами кафедри раціонального використання 

природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету ім. І. 

Франка: “Переваги і ризики використання природно-ресурсного потенціалу 

Західного регіону України в період трансформації суспільства” (№ держреєстрації 

0114U000870, 01.2014-12.2016 рр.), “Метризація природних, природно-заповідних і 

соціально-економічних об’єктів для потреб практики” (№ держреєстрації 

011U006988), а також з обласною Програмою розвитку туризму і рекреації у 

Львівській області на 2011–2013 і на 2014-2017 роки (затверджені рішенням 

Львівської обласної ради).  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є визначення закономірностей 

формування та зміни екологічного стану БК Львівської області для виявлення загроз 

і розробки рекомендацій щодо їхнього сталого розвитку. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

− розробити алгоритм досліджень із використанням екологічного паспорта 

території на базі сучасних теоретико-методологічних основ конструктивної географії, 

оптимізованого відповідно до специфіки бальнеологічних курортів; 

− проаналізувати природні передумови функціонування й розвитку БК; 

− дослідити антропогенний вплив на геокомпоненти, визначити сучасний стан 

природного середовища БК та чинники, що його формують; 

− підготувати і створити екологічні паспорти кожного БК на основі аналізу 

фондових, статистичних матеріалів та результатів польових досліджень; 
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− здійснити підсумкову еколого-географічну оцінку і виявити переваги й 

загрози для бальнеологічних курортів; 

− запропонувати рекомендації щодо усунення загроз, які негативно впливають 

на сталий розвиток бальнеологічних курортів. 

Об’єктом дослідження є бальнеологічні курорти Львівської області, а саме: 

Трускавець, Моршин, Східниця, Великий Любінь, Шкло, Немирів і Розлуч. 

Предмет дослідження – характеристики геокомпонентів і чинників, які 

формують сучасний еколого-географічний стан БК Львівської області. 

Методи дослідження. Теоретичною й методологічною основою дослідження є 

фундаментальні положення, методичні та теоретичні розробки сучасних еколого-

географічних досліджень, висвітлені у працях вітчизняних і зарубіжних науковців, 

інша спеціальна література. Для вирішення сформульованих завдань у дисертаційній 

роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: метод системного 

аналізу з використанням екологічного й конструктивного підходів, факторний і 

просторовий аналіз, метод формалізації та статистично-аналітичної обробки даних, 

методи екологічного аналізу, зокрема польові спостереження й обстеження, метод 

картографічного аналізу та синтезу. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

Уперше:– здійснено спробу комплексного дослідження сучасного 

екологічного-географічного стану бальнеологічних курортів Львівської області; 

– детально охарактеризовано стан природних і антропогенних компонентів 

соціоекосистем, якими є БК, за допомогою екологічної паспортизації; 

– розроблено і підготовано екологічні паспорти для 7 бальнеологічних курортів 

Львівської області (Трускавець, Моршин, Східниця, Великий Любінь, Шкло, 

Немирів, Розлуч) у вигляді інтерактивних баз даних; 

– здійснено еколого-географічну оцінку бальнеологічних курортів шляхом 

ранжування виявлених переваг і загроз їхньому функціонуванню на трьох рівнях: 

екологічному, ресурсному та інфраструктурному. 

Удосконалено: 

– методичні основи еколого-географічних досліджень шляхом використання 

екологічного паспорта території, які б враховували специфіку бальнеологічних 

курортів, зокрема строгіші вимоги до екологічного стану; 

– спосіб організації й оперування великими обсягами різнотипних даних, 

шляхом використання електронних баз даних у програмі MS Access. 

Отримали подальший розвиток: 

– підходи щодо комплексного еколого-географічного аналізу й оцінки територій; 

– обґрунтування залежності якості природного середовища бальнеологічних 

курортів не тільки від екологічного стану, геокомпонентів і чисельності рекреантів, а 

й від соціально-побутової та курортної інфраструктури; 

– створення електронних баз даних для прийняття ефективних управлінських 

рішень, які б впливали на екологічний стан природного середовища; 

– підходи щодо розроблення оптимізаційних заходів для сталого розвитку БК. 

Практичне значення одержаних результатів. Екологічні паспорти кожного БК 

Львівської області в компактному вигляді містять повну характеристику про 

екологічний стан, якість довкілля, використання ресурсів та інфраструктуру курортів. 
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Отримана інформація стане основою для прийняття відповідних управлінських 

рішень органами місцевого самоврядування курортів у сфері забезпечення сталого 

розвитку і усунення різноманітних загроз. Створено електронну базу даних стану 

довкілля в комп’ютерній програмі MS Access, з можливістю оперативно вносити 

зміни, які відображають поточну еколого-географічну ситуацію та дає можливість 

подальшого накопичення значень усіх показників. Підготовано рекомендації, які 

сприяли б поетапному усуненню виявлених загроз сталому розвитку курортів та 

раціональнішому використанню їхніх ресурсів. Створені екологічні паспорти 

передано органам місцевого самоврядування для оптимізації управлінських рішень 

щодо покращення екологічного стану курортів, про що свідчать довідки про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження. Департамент екології і 

природних ресурсів Львівської ОДА може використовувати паспорти для 

інформування населення про екологічний стан курортів. Схема екологічних паспортів 

готова до впровадження й може бути використана на БК інших областей України, що 

дасть змогу об’єднати відповідні паспорти у всеукраїнську базу даних курортів. 

Результати дослідження є основою для виконання Стратегії сталого розвитку 

“Україна-2020” і досягнення “Цілей сталого розвитку – 2030”. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним 

дослідженням, у якому запропоновано авторський підхід до методики еколого-

географічного аналізу територій із специфічним режимом природокористування, 

якими є бальнеологічні курорти, за допомогою створення інформаційної бази даних 

у вигляді екологічного паспорта. Проведено польові обстеження територій курортів, 

складено й заповнено екологічні паспорти кожного БК, з підготованими власноруч 

картографічними матеріалами. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, 

використано лише власні ідеї, напрацювання й висновки. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались 

і обговорювались на міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. Зокрема: Всеукраїнській науково-практичній конференції 

“Екологічний шлях в майбутнє” (м. Умань, 2012 р.); Міжнародній науковій 

конференції “Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських 

територій” (м. Чернівці, 2012 р.); VIII Всеукраїнській науково-практичній 

конференції “Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова 

сталого розвитку України” (м. Запоріжжя, 2012 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих учених та студентів “Екологічна безпека держави” 

(м. Київ, 2013 р.); ІІ міжнародному науковому семінарі “Природні ресурси регіону: 

проблеми метризації, використання й охорони” (м. Львів, 2013 р.); Міжнародній 

науковій конференції присвяченій 130-річчю географії у Львівському університеті 

“Географічна наука і практика: виклики епохи” (м. Львів, 2013 р.). Окрім цього, на 

щорічних звітних науково-практичних конференціях викладачів та аспірантів 

географічного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка; наукових семінарах кафедри раціонального використання природних 

ресурсів і охорони природи цього ж університету. 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження здійснено 12 

публікацій. Зокрема: п’ять наукових статей у фахових виданнях, рекомендованих 

ДАКВК України, дві наукові статті в іноземних періодичних виданнях та п’ять тез 
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доповідей на наукових конференціях. 

Обсяг і структура роботи. Основний зміст роботи викладено на 149 сторінках 

машинописного тексту. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, додатків. Список використаних джерел налічує 158 позицій. Робота 

містить 39 таблиць, 11 рисунків, 7 фотографій і 7 додатків. Загальний обсяг дисертації 

– 304 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

мету й завдання, визначено об’єкт, предмет та методи дослідження, розкрито наукову 

новизну, теоретичне і практичне значення роботи. Подано інформацію про апробацію 

і публікації отриманих результатів дисертації. 

У першому розділі дисертації “Теоретико-методологічні основи еколого-

географічного дослідження бальнеологічних курортів” проаналізовано попередні 

напрацювання у сфері еколого-географічних досліджень окремих територій 

(Л. Г. Руденко, І. О. Горленко, Л. М. Шевченко, В. А. Барановський (1990); 

В. М. Пащенко (1994); О. Г. Топчієв (1996); І. Б. Койнова (1999); В. А. Барановський 

(2001); Л. П. Царик (2006); Л. А. Волкова (2011)) і БК зокрема: О. В. Федунь (1999); 

Г. О. Стоцька (2002); К. Д. Бабов, О. М. Нікіпелова, І. М. Токар (2012).  

Етапи дослідження включають обґрунтування вибору методики еколого-

географічного аналізу та оцінки, вивчення природних передумов існування БК, 

визначення ступеня і чинників формування антропогенного впливу на компоненти 

природного середовища, аналіз та узагальнення результатів у форму екологічних 

паспортів. На базі такого аналізу формується еколого-географічна оцінка БК з 

виділенням переліку наявних переваг і загроз сталому розвитку курортів, які дадуть 

змогу визначити й порівняти їхню еколого-географічну ситуацію, а також 

запропонувати шляхи її поліпшення або запобігання погіршенню. 

Бальнеологічні курорти (БК) – це освоєні природні території на землях 

оздоровчого призначення, що мають природні лікувальні ресурси (лікувальні 

мінеральні води й пелоїди), необхідні для їхньої експлуатації будівлі та споруди з 

об’єктами інфраструктури. БК є прикладом соціоекосистеми як місця поєднання 

природної та соціально-економічної підсистеми. 

Аналіз численних методик еколого-географічних досліджень (П. Г. Шищенко 

(1998); С. І. Кукурудза, Ф. Я. Кіптач (2002); В. М. Петлін (2005)) свідчить про їхню 

багатоплановість і різноманіття. Бальнеологічні курорти – особливі території, тому 

для їхнього аналізу й оцінки потрібно зібрати і проаналізувати великий масив даних 

щодо природної специфіки територій, наявності та стану використання 

бальнеологічних ресурсів, господарського використання, антропогенних впливів і 

якісного стану компонентів довкілля, внаслідок чого формується значний перелік 

показників. Для цього ми пропонуємо особливу форму збору й оперування 

інформацією, яка б ураховувала специфіку БК і була б найменш ресурсозатратною, 

забезпечувала б можливості використання даних у прогнозуванні розвитку 

екологічної ситуації, а також можливості ефективного управління територіями. 

На нашу думку, екологічний паспорт (ЕП) у формі електронних баз даних (MS 

Access) оптимально підходить для досягнення цих цілей і найліпше враховуватиме 
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особливості БК. Такі електронні ЕП зручні у використанні, дозволяють швидко 

доповнюватись новою інформацією про зміни характеристик компонентів довкілля 

та вибирати з них саме ті дані, які потрібні для раціоналізації природокористування.  

Поняття “екологічний паспорт” і визначення його типової структури в 

законодавстві України досі нема, а законопроекту про екологічну паспортизацію ще 

не прийнято й тому сучасні науковці по-різному визначають термін “екологічний 

паспорт” (О. Топчієв (1996), Ф. Я. Кіптач (2006), С. В. Размєтаєв (2007), В. Гончарук 

(2009)). У нашому розумінні – це нормативно-технічний документ, що охоплює дані 

геоекологічної характеристики території за допомогою розгорнутої системи 

показників якісного й кількісного стану кожного компонента довкілля та впливу на 

них, а також містить інформацію щодо заходів і засобів їхньої охорони. Важливою 

характеристикою ЕП є наявність картографічного й фотографічного матеріалу. 

Пропонована структура екологічного паспорта включає 6 розділів. Розділ 

“Загальна інформація про курорт” містить дані про місцезнаходження курорту, 

площу, чисельність населення, чисельність і динаміку відпочивальників, кількість 

санаторних закладів. 

У розділі “Характеристика природних умов та ресурсів курортів” 

відображаються наявність і використання основних компонентів природного 

довкілля курортів. 

Третій розділ “Характеристика бальнеологічних ресурсів та умов їхнього 

використання”, є невід’ємною ознакою екологічного паспорта БК і охоплює 

показники наявності, різноманіття, хімічного складу, показань до лікування, запасів, 

використання бальнеологічних ресурсів і опису їхніх місць видобутку. 

У розділі “Антропогенний вплив та якість довкілля курортів” містить 

характеристику й опис господарського розвитку, комунальної інфраструктури, 

основних джерел забруднення довкілля, дані стосовно об’ємів скидання стічних вод, 

викидів у атмосферу, утворення побутових і промислових відходів, а також 

показники якості середовища міста, зокрема, ступінь забруднення водоймищ, 

водотоків, ґрунтів, повітряного басейну міста і несприятливих фізико-географічних 

процесів, як наслідків антропогенного впливу.  

Розділ “Моніторинг (контроль) за екологічним станом курортів” визначає 

показники контролю за станом навколишнього середовища, у тім числі 

забезпеченість пунктами моніторингу (контролю) забруднення довкілля, і відображає 

сучасний стан системи екологічного моніторингу.  

Розділ “Заходи та витрати на охорону курортної території” містить перелік 

дій, спрямованих на забезпечення охорони довкілля курортів, а також подає 

розгорнуту інформацію щодо обсягів матеріального й фінансового забезпечення 

заходів охорони території курортів із державного бюджету та інших джерел.  

На основі аналізу даних з ЕП для здійснення оцінки еколого-географічного стану 

бальнеологічних курортів пропонуємо використати елементи SWOT-аналізу, де 

оцінюватимуться їхні переваги й загрози. У нашому розумінні переваги чи загрози – 

це ті характеристики ЕГС курортів, позитивне чи негативне значення яких суттєво 

сприятиме або знижуватиме можливості сталого розвитку курортів.  

Проаналізовані показники з екологічного паспорта, які мають спільні ознаки, 

групуються в три рівні: 
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  екологічний (Е) – показники антропогенного впливу. 

  ресурсний (Р) – загальні дані про курорти, природні умови курортів, об’єми 

запасів і використання бальнеологічних ресурсів курортів. 

  інфраструктурний (І) – показники стану інфраструктури курортів, системи 

моніторингу довкілля й заходи щодо охорони довкілля.  

Кінцевий вираз матиме вигляд: 

xЕ/yР/zІ, 

де x, y, z – сумарна кількість переваг або загроз на кожному рівні: Е – 

екологічному, Р – ресурсному, І – інфраструктурному.  

У підсумку отриманий своєрідний вираз відображатиме сучасну еколого-

географічну ситуацію як набір першочергових проблем, які становлять небезпеку для 

подальшого сталого розвитку або переваг, які сприяють теперішньому 

функціонуванню і забезпечуватимуть розвиток БК у майбутньому.  

При цьому порівнювати й ранжувати курорти за сумарною чисельністю переваг 

чи загроз потрібно беручи до уваги спершу їхню кількість на екологічному рівні, як 

такого, що має найбільшу вагу для курорту. Потім на ресурсному рівні, який показує 

забезпеченість природними ресурсами й характеристики природних умов. І нарешті 

– на інфраструктурному рівні, де усунення загроз прямо сприятиме поліпшенню 

екологічного стану. Для достовірності оцінки еколого-географічної ситуації курорти 

згруповано за їхнім адміністративним статусом і величиною.  

У другому розділі “Характеристика природних умов і ресурсів 

бальнеологічних курортів Львівської області” відображена інформація про 

географічне розташування курортів, чисельність населення, відпочивальників, 

санаторних закладів, охарактеризовано природні умови й ресурсну базу курортів. 

Бальнеологічні курорти Львівської області розміщені безпосередньо в місцях 

залягання покладів бальнеологічних ресурсів, у зв’язку з тим, що лікувальні 

мінеральні води і пелоїди непридатні до тривалого транспортування через втрату 

своїх лікувальних властивостей. У межах Львівської області містяться сім 

бальнеологічних курортів: Трускавець, Моршин, Східниця, Великий Любінь, 

Немирів, Шкло, Розлуч, де сформувалась відповідна лікувально-оздоровча база 

(санаторні заклади, курортна інфраструктура). Адміністративно вони розташовані в 

різних районах північно-західної і південно-західної частини області. 

Завдяки особливим геологічним умовам у Львівській області утворились 

унікальні за своїми лікувальними властивостями родовища підземних мінеральних 

вод і пелоїдів. БК володіють значними запасами мінеральних вод і пелоїдів. Хоча 

ґрунтовне вивчення сучасних запасів щодо багатьох джерел не проведено. Серед 

типів мінеральних вод тут наявні сульфідні, залізисті, содові, високомінералізовані 

розсоли, типу “Нафтуся” (Трускавець, Східниця, Шкло, Розлуч), хлоридно-натрієві 

(Моршин) та інші багатокомпонентні лікувальні мінеральні води (Немирів). Наявні 

також торф’яні пелоїди, які експлуатуються на єдиному курорті (Великий Любінь). 

Природні умови бальнеологічних курортів у межах Львівської області схожі, 

проте мають свої відмінності, незважаючи на територіальну близькість. Східниця, 

Трускавець, Моршин і Розлуч знаходяться в передгір’ї Українських Карпат; Шкло, 

Немирів – у межах Розточчя, а Велиеий Любінь – на Опіллі. Це створює різно-

манітність бальнеологічних ресурсів та сприятливі можливості для лікування. 
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БК Львівської області неоднакові за своїм статусом, площею, чисельністю 

населення, розвиненістю курортного комплексу, обсягами відпочивальників (див. 

табл. 2). Ці відмінності спричинюють наявність типових та індивідуальних проблем і 

загроз, що формують різний екологічний стан курортів. 

Важливою характеристикою природних умов курортів є наявність унікальних 

природних об’єктів, для яких забезпечено певний рівень заповідання і які можуть 

здійснювати стабілізуючий вплив на еколого-географічну ситуацію.  

На території БК Львівської області знаходяться 32 об’єкти ПЗФ місцевого 

значення, з них 22 свердловини (джерела) мінеральних вод, які є гідрологічними 

Таблиця 1 

Наявність бальнеологічних ресурсів на курортах Львівської області 

Назва 

курорту 
Тип мінеральної води/пелоїдів 

Затверджені/оціне-

ні запаси, м3/добу 

Обсяги 

видобування/ 

використання, 

м3/добу 

% 

викорис-

тання 
затвер-

джені 

лише 

оцінені 

Трускавець 

Нафтуся 25 - 6-10 (13max) 20-40 

Сульфатно-хлоридно натрієва 32,8 - 3-5 (7max) 9-15 

Сульфатно-хлоридно магнієво-

натрієві розсоли зі специф. комп. 
463 - 15-50 3-10 

Моршин 

Сульфатно-хлоридно магнієво-

натрієві розсоли (дж. №1) 
4 - 4 100 

Слабомінералізовані (дж. №4) - - до 30 - 

Хлоридно-натрієві сульфатні 

розсоли (дж. №6) 
1 - 1 100 

Східниця 
Нафтуся 65,6 - 11,88 18 

Різнотипні  - - 16 - 

Великий 

Любінь 

Сірководнева 442 - 7,7 (18max) ≈1 

Сірководнева (“Адольф”) - до 26 8,64 ≈33 

Торфові пелоїди 204700 т - 11 (т/рік) <0,1 

Немирів 
Сірководнева 115 - 19,2 ≈17 

Хлоридно-натрієва (дж. “Анна”) - 172,8 до 1 <1 

Шкло 
Нафтуся (колодязь №1) 4 - 0,31 ≈8 

Сірководнева - 550 20,44 ≈4 

Розлуч 

Нафтуся №1 - 5,2 2,1-4,8 40-92 

Нафтуся №2 - 1 0,07-0,1 10 

Содова - - 1,7-3,4 - 

Залізиста - - 4,32-7,2 - 

Таблиця 2 

Чисельність і щільність населення на бальнеологічних курортах Львівської області 

Бальнеологічні 

курорти 

Площа, 

км2 

Чисельність 

постійного 

населення, 

осіб 

Середньорічна 

кількість 

наявного 

населення, осіб 

Щільність 

населення, 

осіб/км2 

Кількість 

санаторних 

закладів, шт. 

Кількість 

ліжкомісць 

К-сть 

відпочиваль-

ників на рік, 

осіб 

м. Трускавець 8,20 20951 29482 3595,4 63 12721 200293 

м. Моршин 2,22 4516 6086 2741,4 23 3113 45900 

смт. Східниця 6,93 2131 2182 314,9 31 2800 47000 

смт. Шкло 4,53 5767 5816 1283,9 1 500 4734 

смт. Великий Любінь 3,89 4487 4554 1170,7 1 250 2471 

смт. Немирів 1,74 1871 2005 1152,3 2 268 3218 

с. Розлуч 5,91 1150 1150 194,6 4 ≈150 н.д. 



8 
 

пам’ятками природи. 11 з них експлуатуються й зараз, а решта, за відсутності догляду, 

повільно занепадають. Частково в адміністративних межах курортів або біля них 

знаходяться НПП “Сколівські Бескиди” та ще 3 об’єкти місцевого значення 

(ландшафтні заказники “Моршинський” і “Розлуч”, заповідне урочище “Немирів”). 

У третьому розділі “Аналіз еколого-географічного стану бальнеологічних 

курортів Львівської області” проаналізовано використання природних ресурсів 

курортів, антропогенний плив на екологічний стан курортів, систему моніторингу і 

заходи щодо охорони довкілля. 

Екологічний стан довкілля бальнеологічних курортів є визначальним в еколого-

географічній характеристиці їхніх територій. Наявність певних екологічних проблем 

посилює загрози для розвитку та збереження цінних бальнеологічних ресурсів. 

Найвагоміше значення має рівень забруднення атмосфери, водних об’єктів та ґрунтів.  

Рівень забруднення атмосфери, насамперед залежить від обсягів викидів. Однак 

облік емісії у більшості курортів відсутній. Наявні дані лише щодо Трускавця, 

Моршина і найбільших підприємств (В. Любінь). Значним забрудником 

атмосферного повітря є пересувні джерела забруднення, зокрема у Трускавці (54 %). 

Аналіз динаміки забруднення показує збільшення викидів за останні роки від 

пересувних джерел забруднення у Трускавці (1,3 разів), від стаціонарних у В. Любені 

(1,2 разів) і викидів СО2 від пересувних джерел у Моршині (1,07 разів). Однак від 

стаціонарних джерел емісія викидів у Трускавці й Моршині зменшується. 

Еколого-географічний стан території залежить не стільки від загальних об’ємів 

викидів скільки від щільності забруднення. У Трускавці величина викидів на особу 

(1271,22 кг/особу) наближається до аналогічної величини в м. Львові (1692,01 

кг/особу), однак не перевищує її. Натомість у Моршині, попри невеликі обсяги 

викидів, при розрахунку відносних показників спостерігаємо на чверть більше 

викидів на одиницю площі (61,65 т/га), ніж у Трускавці (45,71 т/га), а обсяги викидів 

на одну особу – понад 75 % (2245,83 кг/особу). При цьому на одного жителя припадає 

набагато більше викидів, ніж в обласному центрі, що свідчить про значне 

навантаження на довкілля. У решті курортів не проводиться облік викидів від 

пересувних джерел, тому, наприклад, у Великому Любені відносні показники є на 

порядок меншими, ніж на інших курортах. 

Попри переважання сфери лікувально-оздоровчих послуг у господарстві 

курортів, тут функціонують промислові підприємства, які можуть негативно 

впливати на довкілля. А саме: теплоенергетика й комунальні котельні, розлив 

мінеральних вод (Трускавець, Моршин), добування нафти (Східниця), виробництво 

Таблиця 3  

Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин у м. Трускавець і Моршин 

Курорти 
Викиди СО2 Сумарні викиди решти ЗР 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

 Викиди від стаціонарних джерел забруднення, тонн 

Трускавець 16940,5 20075,4 19173,6 70,6 44,1 39,9 

Моршин 8831,1 8893,4 8120,2 56,3 56,8 49,4 

В. Любінь 508,2 675,2 814,8 2,2 19,4 18,9 

 Викиди від пересувних джерел забруднення, тонн 

Трускавець 20142,1 16083,1 20804,6 1481,0 1275,5 1730,6 

Моршин 4695,9 4394,0 4690,9 381,0 342,2 340,6 
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будматеріалів і побутової хімії (Шкло). З них лише одиниці мають відповідні дозволи 

на викиди. Єдиним курортом, де відсутні будь-які промислові підприємства, є Розлуч 

– унаслідок розміщення в сільському населеному пункті й низького соціально-

економічного розвитку курорту. 

За даними обласної санепідслужби встановлено, що у 2012 р. у Трускавці 

поблизу основних автомагістралей приблизно в 40 % проб зафіксовано перевищення 

ГДК діоксиду сірки від 1,3 до 2,42 разів. У 50 % проб наявні перевищення ГДК пилу 

– від 1,4 до 2,8 разів. У наступному році перевищення фіксувались лише на 1 

спостережному пункті, де концентрації SO2 і CO сягали рівня 1,2 ГДК. У курортній 

та паркових зонах перевищення не фіксувались (див. рис. 1). У 2012 р. у Великому 

Любені в третині відібраних проб (у літній період) зафіксовані перевищення NO2 

(max1,15 ГДК). А в половині проб, що відбирались у весняно-осінній період 

спостерігалось перевищення ГДК пилу з концентрацією max1,2 ГДК. У Східниці 

протягом 2012 року концентрації забруднюючих речовин не перевищували рівня в 0,6 

ГДК. На решті курортів відповідні дослідження не здійснюються. 

Перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у 

вищенаведених курортах пояснюється високою інтенсивністю руху в містах і 

селищах. За даними власних спостережень, у літню пору року на основних 

транспортних розв’язках БК в пікові години інтенсивність руху сягає більше ніж 1 

тис. авто за годину у Трускавці, 310-325 авто/год у В. Любені й Моршині. При цьому 

найменша інтенсивність руху спостерігалась у Розлучі – близько 75 авто/год. 

Ситуацію загострює неякісний стан дорожньої інфраструктури. За результатами 

візуального обстеження в літньо-осінній період 2013 р., на курортах Львівської 

області спостерігалась ситуація, коли гірша якість доріг була притаманна більшим 

курортам (Трускавець). Незадовільний стан доріг не лише сприяє забрудненню 

атмосфери (унаслідок збільшення викидів під час гальмування й пересування на 

малих швидкостях), а й погіршує транспортне сполучення курортів. 

Для БК Львівської області за спеціальною методикою ми розраховали також 

інтенсивність електромагнітного впливу від базових станцій стільникового зв’язку як 

нового джерела антропогенного впливу. Отримані результати свідчать про низький 

рівень такого впливу на всіх курортах. 

Особливу небезпеку довкіллю курорту становлять наслідки діяльності колишніх 

гірничодобувних підприємств. У Трускавці – це межування із Стебницьким 

родовищем калійних солей, а у Шклі – із колишнім видобутком сірки. Додаткову 

небезпеку становлять й інші негативні фізико-географічні процеси (зсуви, ерозія, 

підтоплення), які спостерігаються практично на всіх курортах і потребують 

постійного моніторингу або відповідних відновних заходів.  

Важливе значення для стану водних ресурсів має система водопостачання, 

об’єми водоспоживання й водовідведення. На всіх бальнеологічних курортах 

Львівської області, за винятком Розлуча, наявні системи централізованого 

водопостачання. Проте у Великому Любені централізованим водопостачанням 

охоплено лише близько 70 % мешканців. Незадовільний технічний стан інженерних 

споруд становить додаткову загрозу. У Трускавці амортизація комунікацій складає 

70 %, а в деяких місцях 95 %, тому відбуваються втрати питної води, які за 

офіційними даними сягають 30 %. Подібна ситуація в Моршині й Східниці. Унаслідок 
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нестачі питної води й перебоїв із водопостачанням погіршуються умови лікування й 

санітарна ситуація на курортах. 

Гірша ситуація спостерігається з системами водовідведення, стан яких потребує 

особливої уваги. У Трускавці всі побутові стоки відводяться до Дрогобича, але 

дощові стоки скидаються в р. Солоницю без очистки, унаслідок чого фіксуються 

високі концентрації деяких забруднюючих речовин (рис. 1). У Моршині – усі стоки 

потрапляють на очисні споруди, де до недавньої їхньої реконструкції допускалось 

перевищення концентрацій шкідливих речовин. Складніша ситуація у Східниці, де 

водовідведення не об’єднане в одну централізовану систему, а здійснюється з 

допомогою локальних очисних споруд системи “Біотал”. Її недоліками є недостатня 

очистка стічних вод у р. Східничанку. Фіксувались перевищення завислих речовин, 

N-NH4
+, БСК5, ХСК, заліза загального і СПАР. 

Серед курортів, які мають власні очисні споруди, є Великий Любінь, однак 

централізованим водовідведенням охоплено лише 65 % селища. У Шклі такий 

відсоток ще менший і становить близько 40 %, при цьому стоки від єдиного санаторію 

відводяться окремо на очисні споруди м. Новояворівська, а власних споруд селище 

не має. У Немирові очисні споруди забезпечують очистку стоків лише від санаторію, 

решта ж селища централізованим водовідведенням не забезпечена.  

Загалом основними забруднювачами водних об’єктів на курортах є комунальне 

господарство, деякі підприємства, санаторії, а також окремі домогосподарства, які 

скидають подекуди неочищені або недостатньо очищені стоки. Найбільші перевище-

ння ГДК спостерігаються у Трускавці (р. Солониця: хлориди – 2,18-2,4 разів, нітрати 

– 2,32-3,75 разів, сухий залишок – 1,8-2,7 разів), Східниці (р. Східничанка: окисність 

перманганатна – 1,26 разів, БСК5 – 1,87 разів) і В. Любені (р. Верещиця: N-NO3
- – 2,5 

разів). До цього додається незадовільний санітарний стан деяких водних об’єктів та 

їхніх прибережних водозахисних смуг, спричинений надмірним засміченням.  

Не менш важливим є стан місць витоку (видобутку) бальнеологічних ресурсів і 

рівень їхнього обслуговування. Польові обстеження показали, що поблизу і в межах 

санітарно-захисних зон немає скидів промислових і побутових стоків. Основними 

проблемами є відсутність відповідних позначок і знаків, які б інформували й 

попереджали про наявність місць витоків (видобутку) чи особливості їхньої охорони. 

На джерелах питних мінеральних вод існують проблеми з рівнем їхнього 

облаштування або наявністю негативного антропогенного впливу, такого як засмі-

чення й витоптування, що особливо стосується джерел Східниці й Розлуча. 

Значний вплив на виникнення загроз для курорту мають способи поводження з 

твердими побутовими відходами (ТПВ). Наявність звалищ чи полігонів побутових 

відходів на курортних територіях недопустима згідно із законодавством, тому 

поблизу всіх бальнеологічних курортів Львівської області відсутні санкціоновані 

полігони ТПВ чи звалища сміття. Найкраще налагоджена система поводження з 

відходами у Трускавці та Моршині. Там регулярним вивозом ТПВ охоплене все місто, 

крім того, наявне первинне сортування відходів. Централізований вивіз існує також у 

Східниці й Немирові. У Шклі та Великому Любені ним охоплено лише 60 % жителів, 

а в Розлучі сміття вивозиться нерегулярно (кілька разів на рік), що призводить до 

утворення стихійних смітників і засмічення територій. 

Однак, незважаючи на охоплення більшості курортів регулярним вивозом 
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сміття, проблеми зі стихійними смітниками й засміченнями все ж наявні. Поліпшення 

системи управління відходами на курортах ускладнюється через відсутність єдиної 

системи обліку об’ємів утворених відходів. Державна статистична звітність 

використовує дані відомчої звітності обласного управління водних ресурсів, які 

зовсім не співпадають з реальними даними місцевих комунальних служб курортів або 

підприємств-перевізників і можуть відрізнятися більше ніж у 10 разів. 

У підсумку, виявлений антропогенний вплив можна узагальнити на відповідних 

картосхемах (Рис.1) для кожного курорту. 

Аналіз способу використання земельних ресурсів та інформація про 

співвідношення природних і антропогенно перетворених земель допомагає 

виокремити потенційні загрози для розвитку. З Рис. 2 бачимо, що БК Львівської 

області характеризуються високим ступенем антропогенної трансформації земель. У 

Трускавці й Моршині частка забудованих земель сягає 75 %. Зворотня ситуація 

спостерігається на курортах, що розташовані в селищах і селах, де існує висока частка 

земель сільськогосподарського призначення, з них ріллі – до 90 %. Винятком є хіба 

що Східниця, де структура земельних ресурсів більш збалансована.  

 Порівняння обсягів затверджених або оцінених запасів із рівнем сучасного 

видобування чи споживання показує забезпеченість курортів бальнеологічними 

ресурсами (табл. 1). Як бачимо у Моршині воно стовідсоткове, але це пояснюється 

затвердженням запасів залежно від поточних потреб курорту. При їхньому зростанні 

в результаті розвитку курорту запаси мають перезатверджуватись. Дані з дослідження 

родовища свідчать про його спроможність задовольнити майбутні потреби при 

їхньому збільшенні. Не більше 40 % сягає використання мінеральних вод у Трускавці. 

Рис. 1 Картосхема антропогенного впливу у межах курорту Трускавець 
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У Східниці й Розлучі попри невисокі обсяги використання, реальна частка ще менша, 

оскільки з більшості джерел вода витікає самопливом і її споживання не відбувається 

цілодобово. У решти курортів частка використання також незначна, а подекуди й 

зовсім мізерна, що пояснюється значними запасами бальнеологічних ресурсів при 

невеликій ємності курортів (Шкло, Немирів, В. Любінь).  

Загалом усереднений показник видобування (споживання) бальнеологічних 

ресурсів на курортах Львівської області становить близько 27 %, а це дозволяє 

стверджувати, що ресурсна база повністю задовольняє поточні та майбутні потреби 

курортів. А лімітувальним чинником зростання видобутку може бути лише стабі-

льність екологічної ситуації та рівень розвитку курортної інфраструктури. 

Система моніторингу налагоджена на курортах вибірково. Лише у Трускавці, 

Східниці й В. Любені відокремлені підрозділи санепідслужби проводять регулярні 

моніторингові дослідження за якістю атмосферного повітря й водних об’єктів. У 

решті БК спостерігають лише за якістю води в поверхневих водах. У Розлучі жодні 

моніторингові дослідження не проводяться. Також відсутній моніторинг за якісними 

характеристиками ґрунту, які є обов’язковими для ЕП. Наявність неповної системи 

моніторингу ускладнює адекватне реагування й вирішення потенційних проблем. 

Ураховуючи вищезгадані проблеми, на деяких БК місцевими адміністраціями 

було складено й затверджено комплексні екологічні програми. Проте вони не врахо-

вують усі аспекти функціонування курортів, не завжди повністю виконуються, у т. ч. 

через недофінансування. На жодному курорті немає окремих фахівців, які б займа-

лися вирішенням екологічних проблем. Природоохоронні функції виконують інші 

відділи, а контроль за виконанням робіт покладено на депутатські комісії в місцевих 

радах.  

У четвертому розділі “Еколого-географічна оцінка бальнеологічних 

курортів” здійснено групування виявлених переваг та загроз на трьох рівнях 

оцінювання й розроблено рекомендації щодо поліпшення ЕГС на курортах. 

Рис. 2 Структура земельних ресурсів бальнеологічних курортів Львівщини (га;%) 
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Для еколого-географічного аналізу бальнеологічних курортів використано 

більше 50 різноманітних показників, що мають різні одиниці виміру. Тому ми 

застосували модифікований метод SWOT-аналізу, в якому оцінка бальнеологічних 

курортів здійснювалась шляхом виокремлення суттєвих переваг і загроз для їхнього 

подальшого сталого розвитку, які було об’єднано в три рівні оцінювання (Е/Р/І). 

На екологічному рівні спільних переваг (низький рівень електромагнітного 

навантаження), як і спільних загроз (наявність засмічення чи витоптування в 

рекреаційних зонах курортів) мало. Проте кожен БК має великий перелік екологічних 

загроз, що зумовлені різною чисельністю відпочивальників, станом інфраструктури 

та природними умовами.  

На ресурсному рівні спільними перевагами курортів є сприятливий клімат, 

різноманіття бальнеологічних ресурсів і великі резерви збільшення обсягів їхнього 

використання. Водночас спільними загрозами є висока антропогенна транс-

формованість курортів (за винятком Немирова). 

На інфраструктурному рівні оцінювання – кожен курорт володіє індивіду-

альним набором переваг чи загроз, що стосуються наявності значної кількості 

санаторних закладів, водопостачання/водовідведення, поводження з відходами, стану 

доріг, системи моніторингу чи заходів охорони довкілля. 

Спільні та індивідуальні переваги й загрози на всіх рівнях оцінювання були 

сформовані у відповідні вирази (табл. 4), що відображають кінцеву еколого-

географічну оцінку БК. Серед міст найбільшими перевагами практично на всіх рівнях 

володіє Моршин, зокрема вагома перевага на екологічному рівні (відсутність 

перевищень ГДК забр. речовин у водних об’єктах і порушень їхнього санітарного 

стану, відсутність негативних фізико-географічних процесів). Натомість у Трускавці 

найбільша кількість екологічних загроз (зростання об’ємів викидів від пересувних 

джерел забруднення, перевищення ГДК забруднюючих речовин у повітрі, водних 

об’єктах, порушення їхнього санітарного стану, небезпека карстових процесів). 

Різницю в їхній кількості можна було б пояснити відсутністю у Моршині моніторингу 

за забрудненням атмосфери вздовж автомагістралей, однак навіть за його наявності й 

існуванні загрози, ситуація у Трускавці все одно була б гіршою. 

У селищах кількість екологічних переваг однакова. При цьому ЕГС у Східниці 

краща завдяки низькій щільності наявного населення, великій площі зелених 

насаджень та налагодженій системі поводження з ТПВ. За кількістю екологічних 

загроз виділяється Великий Любінь (зростання викидів від стаціонарних джерел, 

Таблиця 4  

Еколого-географічна оцінка бальнеологічних курортів Львівської області 

Курорт Переваги Курорт Загрози 

Міста 

Моршин 4Е/3Р/6І Трускавець 5Е/2Р/2І 

Трускавець 1Е/3Р/5І Моршин 4Е/2Р/1І 

Селища 

Східниця 2Е/5Р/5І Великий Любінь 6Е/1Р/4І 

Великий Любінь 2Е/4Р/2І Східниця 4Е/2Р/3І 

Немирів 2Е/4Р/1І Немирів 3Е/1Р/5І 

Шкло 2Е/4Р/1І Шкло 3Е/1Р/4І 

Села 

Розлуч 3Е/4Р/0І Розлуч 2Е/2Р/8І 
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забруднення атмосфери, проблеми з санітарним станом і забруднення водних 

об’єктів, негативні фізико-географічні процеси). Загрози Немирова і Шкла подібні, як 

за кількістю, так і за змістом (негативні фізико-географічні процеси, низька якість 

доріг, неповне охоплення водовідведенням і вивозом сміття).  

Курорт Розлуч – єдиний курорт, що знаходиться в сільському населеному пункті. 

Тому при великій кількості екологічних переваг (відсутність промислових 

підприємств, низька інтенсивність руху автомобілів) і найменшій кількості 

екологічних загроз (негативні фізико-географічні процеси) має найбільше інфра-

структурних проблем (відсутність обліку відпочивальників і мала кількість 

санаторних закладів, відсутність централізованого водопостачання, водовідведення, 

нерегулярність вивозу ТПВ, недостатнє облаштування джерел мінеральних вод, 

відсутність моніторингу довкілля та організації природоохоронних заходів). Така 

ситуація свідчить про значний оздоровчий потенціал курорту, але з потребою великих 

інвестицій у розвиток курортної інфраструктури. 

Еколого-географічна оцінка БК Львівської області розкриває певні 

закономірності. Зокрема, існують схожі еколого-географічні ситуації курортів, які 

володіють однаковим адміністративним статусом із поправкою на чисельність 

населення, розвиненість інфраструктури й санаторно-курортного комплексу. 

Інфраструктурні проблеми часто є причиною появи й екологічних проблем на 

курортах, тому їх обов’язково треба враховувати при аналізі еколого-географічної 

ситуації чи плануванні та впровадженні природоохоронних заходів. Припинення 

діяльності людини, зокрема щодо експлуатації джерел мінеральних вод, призводить 

до занепаду або втрати цінних лікувальних ресурсів чи навіть заповідних об’єктів. На 

БК Львівської області лімітувальним чинником є не обсяги запасів бальнеологічних 

ресурсів, а стан довкілля та інфраструктури. 

Ураховуючи дані отриманої еколого-географічної оцінки бальнеологічних 

курортів Львівської області необхідно здійснити ряд заходів аби усунути чи 

зменшити кількість виявлених загроз. Для усіх БК необхідні: 

– оптимізація логістики автомобільного руху й перевезень, запуск громадського 

електротранспорту, особливо для міст, стимулювання і розвиток велоінфра-

структури, підтримання задовільного стану доріг, підвищення екологічного 

контролю за функціонуванням промислових підприємств у межах курортів; 

– налагодження системи моніторингу й контролю за всіма компонентами 

довкілля, удосконалення методичної основи підрахунку обсягів викидів від 

пересувних джерел, налагодження збору достовірної статистичної звітності щодо 

об’ємів утворення ТПВ, оптимізація системи подання статистичної інформації щодо 

наявності земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення, для отримання достовірних даних про площі еколого-

(де)стабілізуючих угідь, завершення інвентаризації всіх об’єктів ПЗФ на БК і 

вирішення земельних суперечок, які виникали; 

– облаштування паркових територій і налагодження системи поводження з ТПВ; 

– впровадження екологічних паспортів БК в управлінську діяльність та 

налагодження повного збору необхідних даних, забезпечення вільного доступу до 

них. Створення при адміністраціях курортів посади фахівця з управління 

природоохоронною діяльністю забезпечення сталого розвитку курортів; 
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– детальне вивчення і затвердження сучасних запасів деяких джерел мінеральних 

вод, посилення нагляду за дотриманням режиму охорони джерел мінеральних вод, 

санітарно-захисних смуг навколо водних об’єктів, винесення в натуру їхніх меж. 

Попри наявність подібних проблем, БК потребують певних рекомендацій з 

індивідуальним підходом для поліпшення еколого-географічного стану.  

Для Трускавця комплекс таких заходів включає: 

– організацію очистки дощових стоків, які скидаються в р. Солоницю на 

компактних очисних спорудах за межами міста, ремонт водопровідних мереж; 

– продовження фінансування консерваційних, охоронних робіт та постійний 

моніторинг на місцях колишніх гірничодобувних підприємств (у м. Стебнику); 

– збільшення площі зелених насаджень до 20 м2/ос. (зараз – 18 м2/ос.).  

У Моршині рекомендуємо здійснити заходи щодо відновлення законсервованих 

гідрологічних пам’яток природи, з подальшим можливим використанням їхніх 

мінеральних вод, провести реконструкцію системи водопостачання. 

Для усунення перевищень ГДК у поверхневих водах Східниці необхідно 

зробити ремонт водопроводу й налагодити доочистку стічних вод, укріпити береги 

річки Східничанки, які страждають від зсувів та ерозії. Усім джерелам мінеральних 

вод присвоїти статус гідрологічних пам’яток природи.  

У Великому Любені потрібно проводити плановий полив доріг у літній період 

для зниження запиленості БК, сприяти будівництву нової сучасної каналізаційної 

системи й очисних споруд, субсидувати жителів щодо підключення до центра-

лізованого водовідведення й проводити відповідну роз’яснювальну роботу. 

Зменшення кількості загроз у Немирові вимагає здійснення дренажних робіт 

задля усунення підтоплень і надмірного заболочення в курортному парку, а також 

розгляду можливості виведення ліквідованих джерел мінеральних вод із Переліку 

об’єктів ПЗФ Львівської області або сприяння заходам з їхньої ревіталізації. 

Для курорту Шкло перелік індивідуальних рекомендацій включає постійний 

нагляд за залишковими карстовими процесами й оперативне усунення їхніх наслідків, 

а також повноцінне розгортання каналізаційної мережі з очисними спорудами.  

У Розлучі доцільно провести заліснення схилів, постраждалих від надмірної 

вирубки, приділити увагу заходам боротьби з поширенням борщівника Сосновського. 

Вирішення проблеми водопостачання й водовідведення варто корелювати відповідно 

до стратегії розбудови курорту. 

Загальною рекомендацією для бальнеологічних курортів, які володіють тими чи 

іншими перевагами, є вживання всіх необхідних зусиль задля їхнього збереження. 

Водночас потрібно працювати над збільшенням цих переваг, зокрема розширюючи 

спектр рекреаційних послуг шляхом створення нових паркових зон, інтенсивнішого 

використання для рекреації наявних водойм, поліпшення їхньої інфраструктури, 

розробки і впровадження екологічних стежок, використовуючи при цьому потенціал 

об’єктів ПЗФ, що розташовані на околицях курортів. Поліпшити інформаційне 

забезпечення шляхом встановлення відповідних інформаційних та охоронних знаків 

поблизу джерел і об’єктів ПЗФ, стимулювати розвиток малих курортів для дивер-

сифікації потоків відпочивальників, водночас визначити оптимальні показники 

рекреаційного навантаження на різні курорти. Отриманий досвід і методику ведення 

ЕП передати в інші області України, для створення загальнодержавної бази даних БК. 
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ВИСНОВКИ 

1. Бальнеологічні курорти – особливі об’єкти, де висуваються підвищені вимоги 

до якості довкілля, контроль за якими на сучасному етапі здійснюється неефективно. 

Еколого-географічний підхід для їхнього вивчення дозволяє побачити причинно-

наслідкові зв’язки у формуванні еколого-географічної ситуації бальнеологічних 

курортів. Ключовим етапом у цьому підході є екологічна паспортизація територій, 

однак наявні її методики не зовсім враховують специфіку БК. Тому ми запропонували 

оптимізовану структуру екологічного паспорта БК. Її особливістю є, власне, 

наявність розділу присвяченого бальнеологічним ресурсам, і підвищена увага до 

розділу про антропогенний вплив.  

2. За результатами еколого-географічного аналізу, виявлено, що всі БК 

Львівської області володіють комфортними природними умовами для бальнео-

лікування, значними й різноманітними запасами бальнеологічних ресурсів, які 

можуть застосовуватись для лікування широкого спектру захворювань. Частка 

використання цих ресурсів коливається в межах від <1 % (у В. Любені) до 40 % (у 

Трускавці), що дозволяє задовольнити теперішні та майбутні потреби в них. 

Особливістю бальнеологічних ресурсів є їхнє використання лише в місцях видобутку 

– на курортах. Тому функціонування БК залежить від наявності, якості бальнео-

логічних ресурсів та екологічного стану курортів. 

3. На БК виникають проблеми пов’язані зі станом довкілля, які посилюються 

їхньою значною антропогенною трансформацією. Причини виникнення проблем 

залежать від особливостей природних умов, розміщення, розмірів і розвиненості ку-

рортів та інших факторів. Хаотична розбудова курортів зменшує площу еколого-

стабілізуючих територій і збільшує ступінь антропогенної перетвореності курортів 

розміщених як у містах, так і в селах. Перевищення ГДК забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі, спричинене автотранспортом, характерне не тільки для міст-

курортів (Трускавець), але й для селищ, через які проходять автомагістралі (Великий 

Любінь). 

Екологічні проблеми часто доповнюються і загострюються поганим розвитком 

інфраструктури, особливо на курортах розміщених у селищах і селах (Східниця, 

В. Любінь, Розлуч). Зокрема погана якість доріг (Трускавець, Шкло, Немирів) 

провокує збільшення викидів. Відсутність очисних споруд, їхня зношеність 

спричинюють забруднення поверхневих водних об’єктів у Трускавці, Східниці, 

Великому Любені. Відсутність відповідних інформаційних знаків, попереджень, 

огорож, нагляду чи забезпечення регулярного вивозу відходів провокує виникнення 

засміченості чи порушення охоронних режимів водних, рекреаційних об’єктів на всіх 

БК. Відсутність комплексної системи моніторингу і відповідних екологічних програм 

у Шклі, Немирові та Розлучі знижує можливість виявлення й усунення проблем.  

4. Екологічні паспорти показали себе дієвим інструментом еколого-геогра-

фічного аналізу та оцінки. Вони мають можливість охопити широкий спектр інфор-

мації про еколого-географічну ситуацію БК Львівської області за умов розрізненості 

й неоднорідності даних про них. ЕП можуть бути основою для ухвалення рішень 

щодо впровадження природоохоронних заходів, оскільки дозволяють швидко оперу-

вати великими об’ємами інформації. Екологічні паспорти можуть доповнюватись 

новими показниками й бути впровадженими у всеукраїнському масштабі. 
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5. Підсумкова еколого-географічна оцінка БК подана у вигляді своєрідного 

виразу, що містить перелік існуючих переваг чи загроз на трьох рівнях оцінювання – 

екологічному, ресурсному та інфраструктурному.  

За отриманою еколого-географічною ситуацією, найоб’єктивніше можна 

порівнювати курорти, рівні за розмірами й дослідженістю (у містах, селищах і селах). 

Серед міст найкраща ЕГС спостерігається в Моршині, а серед селищ – у Східниці. 

Розлуч, як єдиний курорт у сільському населеному пункті, немає об’єктів до порів-

няння. Але порівняння курортів навіть у рамках однієї групи має більш інфор-

маційний характер. Краща ЕГС у Моршині порівняно з Трускавцем може 

пояснюватись меншою в 5 разів чисельністю населення і в 3,5 рази меншою площею, 

а кількість загроз у Великому Любені може (але не обов’язково) ще більше зрости, 

якщо в ньому буде стільки ж відпочивальників, як і в Східниці. Тому обґрунтування 

коефіцієнта кореляції між кількістю переваг і загроз різних БК потребує подальшого 

дослідження. Отримана ж еколого-географічна оцінка у формі подібного виразу вже 

зараз може бути основою для підготовки рекомендацій щодо усунення виявлених 

загроз, а також сталого розвитку й ефективного управління курортними територіями. 

У результаті проведеного аналізу та оцінки розкриваються певні закономірності 

функціонування БК Львівської області, що підкреслюють їхню специфіку. Суттєвий 

вплив на їхній екологічний стан має курортна інфраструктура. Припинення експ-

луатації джерел мінеральних вод, призводить до занепаду або втрати лікувальних 

ресурсів. Лімітувальним чинником більшою мірою виступає екологічний стан та 

інфраструктура курортів, ніж запаси бальнеологічних ресурсів. 

6. Пропоновані рекомендації для БК стосуються не тільки усунення виявлених 

загроз, але й їхнього попередження та недопущення виникнення на інших курортах. 

Умовно їх можна поділити на ті, які необхідні для всіх БК (загальні), та індивідуальні 

– для кожного конкретного курорту. Першочерговими є налагодження моніторингу, 

збору й підготовки даних щодо всіх показників ЕП, організація статистичної звітності 

незалежно від рівня розвитку чи розміру БК. Необхідними є зменшення негативного 

впливу на атмосферне повітря, налагодження системи поводження з ТПВ, детальніше 

вивчення та оновлення даних щодо запасів бальнеологічних ресурсів, уведення 

джерел мінеральних вод у мережу заповідних об’єктів. Індивідуальні рекомендації 

переважно стосуються вирішення проблем з інфраструктурою БК, таких як 

водопостачання, водовідведення, поводження з відходами, а також окремих 

організаційних проблем. Для всіх курортів потрібно прикладати необхідні зусилля 

для збереження й розширення переліку наявних переваг. Цьому допомогли б фаховий 

менеджмент природоохоронної діяльності курортів, упровадження екологічної 

паспортизації БК і використання ЕП для управління курортними територіями. 
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АНОТАЦІЯ 

Головатий Мар’ян Васильович. Еколого-географічний аналіз та оцінка 

бальнеологічних курортів Львівської області. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання 

природних ресурсів. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – 

Львів, 2016. 

Дисертаційна робота присвячена аналізу та оцінці бальнеологічних курортів 

Львівської області з еколого-географічної точки зору. Дані необхідні для аналізу і 

оцінки отримано в результаті формування екологічних паспортів кожного курорту, 

структура яких була удосконалена відповідно до специфіки БК. Екологічний паспорт 

складається з шести розділів і включає більше 50 показників, які враховують їхні 

природні умови, наявні ресурси, антропогенний вплив, якість довкілля та 

інфраструктуру. На підставі проведеного еколого-географічного аналізу виявлено 

суттєві переваги курортів, які сприяють їхньому розвиткові й загрози, що можуть 

перешкоджати або призвести до погіршення якості довкілля. Отримані переваги й 

загрози згруповано за трьома рівнями оцінювання, які відображають поточну 

еколого-географічну ситуацію. На основі отриманих результатів розроблено 

рекомендації її поліпшення й усунення виявлених загроз. 

Ключові слова: бальнеологічні курорти, еколого-географічний аналіз, еколого-

географічна оцінка, бальнеологічні ресурси, мінеральні води, пелоїди, екологічний 

паспорт. 

АННОТАЦИЯ 

Головатый Марьян Васильевич. Эколого-географический анализ и оценка 

бальнеологических курортов Львовской области. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.11 - конструктивная география и рациональное использование 

природных ресурсов. - Львовский национальный университет имени Ивана Франко. - 

Львов, 2016. 

Диссертация посвящена анализу и оценке БК Львовской области с эколого-

географической позиции. Для подготовки информационно-аналитической основы 

анализа были составлены экологические паспорта (ЭП) всех курортов с адаптиро-

ванной структурой, которая бы учитывала специфику БК. ЭП БК состоит из более 50 

показателей, объединенных в шесть разделов, которые охватывают природные 

условия; наличие ресурсов; антропогенное воздействие; наличие системы монито-

ринга; мероприятия и расходы на охрану окружающей среды курортов. На основании 

проведенного эколого-географического анализа обнаружены существенные преи-

мущества курортов, которые способствуют их развитию и угрозы, которые могут 

препятствовать или привести к ухудшению качества окружающей среды. Полу-

ченные преимущества и угрозы сгруппированы в три уровня оценки, которые отра-

жают текущую эколого-географическую ситуацию. На основании полученных резу-

льтатов разработаны рекомендации ее улучшения и устранения обнаруженных угроз. 

Ключевые слова: бальнеологические курорты, эколого-географический анализ, 

эколого-географическая оценка, бальнеологические ресурсы, минеральные воды, 

пелоиды, экологический паспорт. 
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ABSTRACT 

Holovatyi M. V. Ecology-geographical analysis and evaluation of balneological 

resorts of Lviv oblast. – Manuscript. 

Dissertation to obtaining PhD degree, specialty 11.00.11 - constructive geography and 

rational use of natural resources. – Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv, 2016. 

The dissertation work is dedicated to the analysis and evaluation of the balneological 

resorts of Lviv oblast from ecology-geographical point of view. The data required for the 

analysis and evaluation were got as a result of forming ecological passports for every resort. 

Their structure was improved according to the specific character of balneological resorts. 

The ecological passport of balneological resort consists of six sections and includes more 

than 50 indicators, that take into account general information about resorts; their natural 

conditions; availability, diversity, chemical composition, stocks and consumption of 

balneological resources; anthropogenic influence; environmental monitoring and measures 

of nature protection.  

The analysis reveals that balneological resort of Lviv’s oblast, located in the cities of 

Truskavets, Morshyn, urban-type settlements Skhidnytsia, Shklo, Velykyi Lubin, Nemyriv 

and the village Rozluch, possess favorable conditions for balneotherapy. The resorts have 

vast reserves of various balneological resources, consumption rates of which vary between 

<1%–40%. Thus they can fully meet the growing needs of the use of these resources. 

There are certain problems in the resorts operation which can have negative effect on 

their development and future existence. These problems are connected with the environment 

condition and enhanced by the large anthropogenic transformation. Problems observed in 

all balneological resorts and their reasons depend on peculiarities of natural environment, 

resort location, size, development level and other factors. Environmental problems are often 

complemented and caused by infrastructure problems, especially in resorts located in towns 

and villages. Lack of suitable environmental programs at half number of the resorts reduces 

informational support and reacting speed for resolving identified problems. 

Essential advantages and threats in the resorts operation were determined on the basis 

of the accomplished ecology-geographical analysis of the resorts’ considerable advantages, 

that assist their development and threats that can impede or lead to deterioration of the 

environment quality. Received advantages and threats are grouped into three levels of 

evaluation by the status of the settlement where resorts located and their investigation depth 

that reflect current ecology-geographical situation. Based on the obtained results, the 

recommendations for its improvement and elimination of the identified threats were 

developed. Recommendation suggested both for all balneological resorts and for every 

balneological resorts of Lviv oblast in particular. 

Key words: balneological resorts, ecology-geographical analysis, ecology-

geographical evaluation, balneological resources, mineral waters, peloids, ecological 

passport. 

 


