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Аннотація. В роботі розглядається вплив інженерно-геологічних умов у 

формуванні зсувних процесів, що негативно впливають на функціонування 

природно-техногенних транспортних систем в Карпатах. Рекомендований 

комплекс протизсувних заходів на момент прояву зсуву і у теперішній час. 

Ключові слова: інженерно-геологічні умови, зсувні процеси, природно-

техногенніх системи, особливості Карпатського регіону. 

Abstract. In this paper we describe the use of geological conditions in the 

formation of landslides that affect the functioning of natural and industrial transport 

systems in the Carpathians. The recommended range of landslide events at the time 

of the manifestation of bias in the present. 

Key words: geotechnical conditions, landslide processes, natural and industrial 

systems, especially in the Carpathian region. 

Вступ. Досвід експлуатації транспортних природно-техногенних систем у 

різних ландшафтно-кліматичних зонах доводить, що у більшості випадків 

стійкість інженерних споруд, у тому числі і транспортних магістралей, у 



значній мірі визначається інженерно-геологічними умовами, які проявляються 

у розвитку несприятливих для будівництва та експлуатації споруд геологічних 

процесів. Одним з регіонів розвитку стихійних несприятливих явищ є 

Українські Карпати, де активізація небезпечних геологічних процесів та їх 

вплив на численні техногенні об'єкти створює низку економічних та 

екологічних проблем. 

Карпати перетинають багато магістральних залізничних та автодоріг, 

трубопроводів, їх будівництво пов’язане з вирубкою лісу,  зняттям рослинного  

покриву,  підготовкою  тимчасових проїздів для робочих механізмів, значним 

об'ємом земляних робіт. 

Ці  роботи   викликають   суттєві   зміни   природної рівноваги,   що 

склалася (умов поверхневого стоку, режиму вологи, напруженого стану порід в 

присхиловому масиві та ін.),  що приводить до активізації зсувних процесів. 

Експлуатаційна надійність таких споруд значною  мірою   залежить   від   

достовірності  оцінки  її  зсувонебезпечності   на   момент будівництва, 

передбачення   змін   і   порушень   природної   обстановки   з   часом,   

виконання необхідних протизсувних та інших природоохоронних заходів. Такі 

показники, як вартість і умови виконання будівельних   робіт,   в   певному   

сенсі   мають   підлегле   значення. Невиконання існуючих будівельних норм і 

правил приводить до необхідністі "боротьби" із зсувними процесами, що є 

нерентабельним у порівнянні з профілактичними заходами на 

зсувонебезпечних  ділянках. 

В рамках виконання урядової програми по ліквідації наслідків повені в 

Карпатах у  липні   2008   року   комісія   в   складі    фахівців   геологічного   

факультету Київського національного університету імені  Тараса Шевченка 

проводила дослідження зсуву на правому березі річки Чорний Черемош, що 

призвів до руйнування ділянки автодороги Ільці -  Буркут. 

Ділянка досліджень розташована у межах Складчастих Карпат, а саме на 

продовженні скиби Рожанки Славсько-Верховинської підзони Кросненської 

структурно-фаціальної зони в межах Скибового покриву, утвореного 



інтенсивно дислокованими карбонатно-теригенними мезозой-кайнозойськими 

формаціями (переважно флішовою), які складають ряд структурно-фаціальних 

зон. 

Результати    досліджень    показують,    що    визначальними    факторами 

інженерно-геологічних умов  розвитку  циркоподібного,  консеквентного,  

багатоярусного структурно-пластичного, детрузивного зсуву є: літолого-

генетичні умови та фаціальна структура відкладів, структурно-тектонічні 

умови, гідрогеологічні та гідрологічні умови території. 

Літолого-генетичні умови та фаціальна структура відкладів є одним із 

визначальних факторів підготовки схилових процесів. Зокрема, у межах району 

досліджень кросненський тип стратиграфічного розрізу із чергуванням доволі 

щільних і потужних пісковиків та тонкошаруватих слабко літифікованих 

алевроліт-аргілітових верств (аргіліти у розрізі являють собою практично 

аргілітизовані глини) обумовлює контрастність механічних та фізико-хімічних 

властивостей гірських порід. 

Особливості тектонічних умов району досліджень, що розташований у 

межах альпійської покривно-складчастої системи, пов'язані із насуванням 

потужного горизонту щільних, стійких до денудаційних процесів пісковиків 

нижньокросненської підсвіти кросненської світи на тонкошаруваті 

слабколітифіковані утворення верхньокросненської підсвіти кросненської світи. 

Дані про характер та інтенсивність новітніх і сучасних тектонічних рухів 

засвідчують інтенсивний характер латеральних і вертикальних рухів із відносно 

високими швидкостями. На дослідженій території розвинуто складно 

розгалужені розривні системи тривалого розвитку (багатоетапного 

поновлення), структурні парагенезиси яких включають різнопорядкові розривні 

структури, що розчленовують флішеві товщі на серію фрагментів, які у певних 

геоморфологічних ситуаціях можуть виявитись небезпечними з огляду на 

розвиток водно-гравітаційних явищ. 

Метеорологічні, гідрогеологічні та гідрологічні умови також сприяють 

формуванню зсувів. Літній паводок 2008 року за кількістю опадів, сценарієм і 



наслідками був подібний до паводку 1969 року. За даними спостережень на 

гідрологочному посту «Ільця» (найближчому до обстежуваної ділянки) за 

період паводку з 8 ранку 21 до 8.00 29 липня 2008 р. випало 315,6 мм, на посту 

«Кути» - 276,2 мм. Розрахований, за відомої площі водозбору, паводковий дебіт 

струмка дорівнював близько 42 дм3/с (за припущення що 80% опадів йде на 

поверхневий стік), при тому що в звичайних умовах він складає 2-5 дм3/с. 

Насичення атмосферними опадами пухких відкладів на схилах приводить до 

погіршення їх фізико-механічних властивостей, зростає фільтраційний тиск і 

напруження в ґрунтовому масиві, що значно порушує стійкість схилів. За 

результатами буріння виявлено, що формуванню поверхні сковзання зсуву 

сприяє виклинювання ґрунтових вод саме на глибині, де переважаючі глинисті 

відклади з дрібними уламками аргілітів змінюються крупноуламковим 

матеріалом (глибина 0,9-1,1 м). До того ж потік ґрунтових вод спрямований 

вздовж схилу до річки Чорний Черемош. Відсутність дренажних споруд на 

схилах вздовж автомобільної дороги призводить до затримки вологи і 

перенасичення четвертинних глинистих відкладів, що спровокувало 

активізацію зсуву. 

За результатами детального вивчення інженерно-геологічної ситуації на 

дослідній ділянці і виконання серії розрахунків стійкості схилу для 

забезпечення експлуатаційної надійності дороги були рекомендований 

комплекс заходів: планування поверхні схилу, засадження його деревами і 

кущами, розчищення і каналізування нижнього відрізку русла струмка для 

збору поверхневого стоку; закладання поперечних променів закритого дренажу 

для дренування перенасичених відкладів на водозборі; закріплення схилу 

обабіч дороги підпірною стінкою і відведення поверхневого стоку під дорогу 

через дюкер; закріплення берега річки габіонами і налагодження системи 

спостережень за гідрологічним режимом річки та станом схилу її долини. 

На сьогодні більшість рекомендованих протизсувних заходів на дослідній 

ділянці не виконані, схил знаходиться у стані критичної рівноваги. Для 

покращення ситуацію можна запропонувати інші додаткові варіанти заходів: 



1. Обхід зсувної ділянки і будівництво нового відрізку дороги на правому 

березі річки Чорний  Черемош з влаштуванням двох мостових переходів. 

2. Обхід зсувної ділянки і будівництво нового відрізку дороги нище по 

схилу. 

3. Обхід зсувної ділянки і будівництво нового відрізку дороги вище по 

схилу. 

4. Влаштування надземного переходу над існуючою зсувонебезпечною 

ділянкою. 

Найгіршим є 2-ий варіант, оскільки зсувне тіло простягається до русла 

річки, тут воно найбільш водонасичене і розмивається нею. Варіант 3-ій теж 

недоцільний, бо при підйомі на відмітки залягання «скріплюючого» схил шару 

пісковиків довжина обхідного відрізку дороги буде  в 2,-2,5 рази більше, ніж 

існуючого; крім того при переході через зону розломів також необхідно 

застосовувати комплекс захисних заходів. Варіант 1-ий хоча і здається на 

перший погляд перспективним, але теж є недоцільним, оскілки наземну 

частину треба влаштовувати в широкій порушеній розломами зоні 

меланжованих аргілітів. Про це свідчать і менші, порівняно з дослідною 

ділянкою, ухили природного схилу, і наявність значних зсувних тіл у 

відсутності інженерного втручання, і відсутність відслонень на правому березі 

річки. З двох варіантів, що залишилися, варіант 4-ий гірше варіанту 1-ого, бо 

він дорожчий, а крім того менша контрольованість зсувного процесу може дуже 

негативно позначитися на експлуатаційній надійності автодороги. 

Важливо щоб реалізація одного чи комплексу запропонованих заходів була 

здійснена до активізації зсувного процесу. До речі є дивним, що на такій 

зсувонебезпечній ділянці такої відповідальної дороги комплекс протизсувних 

заходів не був передбачений при проектуванні і не реалізований на стадії 

будівництва автодороги. 

Висновки. Як відомо з літературних джерел, причиною сучасної 

активізації зсувів в Карпатах є почастішення повеней, які в свою чергу є 

наслідком не різкої зміни кліматичних умов, а результатом значного 



техногенного втручання. Площа лісів у Карпатах за останні десятиріччя 

зменшилася на 15 - 20%, алювіальні крупноуламкові відклади в значній 

кількості вивозяться і використовуються як будівельний і оздоблювальний 

матеріал. В результаті цих дій відбувається порушення рівноваги 

перезволожених схилів долин річок, зміна базису ерозії та підрізання схилів 

річками. 

Протягом XX століття спостерігалося більше десяти катастрофічних 

повеней і паводків в Карпатах, їх сумарна діяльність привела до накопичення 

негативного впливу від водонасичення, струменевої та річкової ерозії на 

стійкість висотної зони, в межах якої прокладено в гірських районах більшість 

автомобільних доріг. 

Загроза активізації зсувних процесів на транспортних магістралях Карпат 

зберігається і посилюється, тому  необхідне проведення державної експертизи з 

питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть 

спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного 

характеру та вплинути на стан захисту населення і територій. 
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