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3. ПРИРОДНІ УМОВИ. ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКАТЕРИТОРІЇ 

 

3.1. Місцезнаходження та рельєф 

В орографічному відношенні місто Шостка знаходиться в межах Дніпровсько-

Деснянської терасової рівнини. 

В геоструктурному відношенні даний район відноситься до південно-західного 

схилу Воронізького кристалічного масиву, який заходить на північно-східну частину 

України та є виступом Східноєвропейської платформи (друга назва Воронізька антекліза, 

грецькою –  виступ), що перекритий палеозойськими та мезо-кайназойськими породами. В 

частині, що заходить до України, Воронізький щит пов'язаний з північно-східним бортом 

Дніпровсько-Донецької западини.  

Згідно з геоморфологічним районуванням України територія, що розглядається, 

розташована на південно-західній околиці Середньо-руської височини в межах 

Дніпровського великого заледеніння.  

Рельєф представляє собою полого-пагорблену рівнину із загальним нахилом 

поверхні в північно-західному напрямку до річки Десна. Абсолютні відмітки поверхні 

знаходяться в межах 134-165 мБс. В рельєфі чітко виділяються два основних 

морфологічних типи. До першого відноситься плато, що представляє собою більш 

підвищені ділянки водороздільного простору. Другий тип – це великий рівнинний простір 

дольодяникових і льодяникових терас зі слабкою хвилястістю. Рівнина складена 

четвертинними і пліоценовими терасами, серед яких є перша, друга та четверта 

надзаплавні тераси та  нерозчленований комплекс пліоценових терас. 

Яружно-балкова мережа розвинена досить слабо. Схили балок невисокі і пологі.  

В межах міста з південного сходу на захід протікає р. Шостка, яка у 18 км від міста 

впадає у р. Десна.  

Навколо міста простягаються та частково заходять до його меж ліси, які переважно 

складають сосна, дуб, береза. 

3.2. Клімат 

Клімат місцевості – помірно-континентальний з холодною зимою, теплим літом 

та достатнім балансом вологи, що сприяє заболочуванню низьких місць. За даними 

багаторічних метеорологічних спостережень середньорічна температура становить 

+6,6 ºC. Найбільш холодним місяцем є січень із середньомісячною температурою -7,7 

ºC. Абсолютний мінімум взимку може сягати -36 ºC. Найбільш теплий місяць – липень 

із середньомісячною температурою +19,2 ºC. Максимальна температура влітку досягає 

+39,9 ºC. Багаторічні характеристики по окремих метеорологічних елементах наведені 

в таблиці  3.1. 
 

Таблиця  3.1. Середні багаторічні метеорологічні відомості по метеостанції м. Шостка 

Метео-

параметр 

Місяці 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Атмосферні  
опади, мм 

43 33 38 39 55 68 77 62 45 38 52 53 603 

Температура 

повітря, ºC  

-6,2 -5,6 -0,7 8,6 15,4 19,1 20,9 19,8 14,1 7,1 0,9 -3,8 7,5 

 

Розрахункові будівельні температури: 

 ;середня температура найхолоднішої п’ятиденки -23°С ־

 ;зимова вентиляційна температура -11,8°С ־

 середня температура опалювального періоду -2,3°С, а його тривалість – 196 ־

днів; 

  .найдовша тривалість безморозного періоду – 185 днів ־
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Перші заморозки починаються в кінці жовтня, а останні – в кінці квітня.  

Замерзання річок починається  в середині – кінці листопада з появою заберегів. 

Сніговий покрив з’являється у середині листопада, а стійкий сніговий покрив утворюється 

з другої половини листопада – початку грудня і тримається до кінця березня. Середня 

висота покриву складає 12-17 см. Середня глибина промерзання ґрунту – 83 см, 

максимальна – 111 см, в піщаних ґрунтах – 130 см.  

Відносна вологість повітря – 68-69%, з максимумом у грудні (86-88%) та основним 

мінімумом у травні (50-52%). Зниження відносної вологості повітря до 30% та нижче 

спостерігається в окремі дні квітня та листопада, а частіше у травні та червні. В літні 

місяці вологість зменшується до 40-55%. Середньомісячна та середньорічна відносна 

вологість повітря наводиться в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. Середньомісячна та середньорічна відносна вологість повітря  

Місяць I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

% 87 85 87 74 66 67 71 74 77 83 88 88 78 
  

За річною кількістю опадів Сумська область відноситься до місцевості з достатнім 

середньорічним зволоженням. Середньорічна кількість опадів характеризується 

мінімальною кількістю в зимові місяці (40-50 мм) і максимальною – в літні, коли за місяць 

випадає, в середньому, 70-80 мм. Середньорічні суми опадів коливаються від 440 до 820 

мм. Місяці з найбільшим числом опадів – червень (в середньому, 59-88 мм) та липень (60-

90 мм); найменша кількість опадів випадає у лютому (23 – 31 мм). За літній період 

випадає 393 мм, в холодний  період – 240 мм. Максимальна кількість складає 800 мм, 

мінімальна – 300 мм. Опади теплого періоду складають 60-70% річної норми і мають 

зливовий характер. Середня глибина промерзання ґрунту в кінці зими становить 75-80 см. 

Повне розмерзання ґрунту настає у перших числах квітня. Середня дата останнього 

морозу припадає на 28.05, першого – на 3 жовтня. Тривалість безморозного періоду: 

середня – 157 днів, найменша – 119 днів, найбільша – 185 днів. Кількість днів зі сніговим 

покривом – 92. Середня річна кількість опадів – 543 мм. Середньомісячна кількість опадів 

приводиться в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3.  Середньомісячна кількість опадів. 

Місяць I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

% 87 85 87 74 66 67 71 74 77 83 88 88 78 
 

Переважаючим направленням вітру є південно-західне і північно-західне. 

Переважаючий напрям вітру в січні – південно-східний (18%) та південно-західний (16%). 

Найбільша швидкість вітру спостерігається в січні, найменша – в серпні. Влітку 

переважають  вітри північних (16%) та північно-західних румбів (22%). В річному 

розподіленні переважають південно-східні вітри із середньою швидкістю 4,1 м/с. Середнє 

число днів із сильним вітром по метеостанції Хутір Михайлівський складає 1 день, а 

найбільше – 5. Найбільша швидкість вітру різної ймовірності наведена в таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4. Найбільша швидкість вітру різної ймовірності 

Швидкість вітру (м/с), можлива один раз на: 

1 рік 5 років 10 років 15 років 20 років 

16 18 19 19 20 
  

Згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» район проектування 

входить до кліматичного району I – Північно-західного (за нормами ДБН 360-92**, які 

відображають будівельно-кліматичне зонування, що було прийняте в усьому СНГ, відповідає 

підзоні ІІ-В). Несприятлива орієнтація знаходиться в межах 310-50°. 
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3.3. Гідрографія та гідрологічні умови 

Орогідрографія району – полого-пагорблена рівнина, яка розчленована невеликою 

лівою притокою Десни – р. Шосткою, що починається з копані на півдні Ямпільського 

району, в районі с. Горілого, далі тече на захід, потім на північний захід, і на території 

Шосткінського району впадає в р. Десна. У м. Шостка вузька мілководна річка Шостка 

тече з південно-східної у західну частину міста. Загальна довжина річки Шостка – 56 км, 

площа басейну – 412 км², середній похил водної поверхні – 1,2%. Басейн розміщений на 

південно-західній окраїні Середньоруської височини. Поверхня басейну має рівнинний 

рельєф, що слабо перетинається ярами та балками. 

По долині багато великих озер, штучних водосховищ, є болота; річка має невеликі 

притоки: справа за течією – р. Гремяка, зліва – р. Понурка і р. Бобрик. Щільність річкової 

мережі становить 0,20 км/км² – переважно це маленькі струмочки, що влітку пересихають. 

Вся річкова мережа належить до басейну річки Десна – лівобережної притоки р. Дніпро. В 

свою чергу басейн Десни входить до басейну Дніпра. Довжина річки Шостка від витоку 

до міста – 35 км. Площа водозбору становить 266 км², середній ухил річки – 0,0012. 

Площа лісів в басейні р. Шостка становить 19%, болот – 3,5%, озер – 1% від площі 

водозбору. 

Глибина річки коливається в межах 0,5-1,6 м, з перевагою мілких ділянок, але на 

деяких ділянках сягає 2-2,5 м. Русло вузьке: 7,2-8,5 м в середньому (в межах міста менше), 

звивисте, замулене, швидкість течії – 0,17-0,18 м/с при середній витраті 0,61-0,71 м³/добу. 

Живлення ріки змішане, з переважаючою часткою атмосферних опадів. Внаслідок рясного 

джерельного живлення річка не пересихає і не перемерзає. Стік протягом року 

розподіляється нерівномірно – на весну припадає 50-70% річкового стоку, на літо і осінь – 

15-25%, на зиму – 10-12%. Стік частково зрегульований 6 шлюзами – регуляторами. Русло 

деформоване, захаращене деревами, будівельним сміттям. 

Заплава річки двостороння, ящикоподібна, шириною (в окремих місцях) до 3 км. 

Рослинний покрив заплави – луговий, місцями заболочений, складений торф’янистими і 

піщаними ґрунтами. Береги поросли чагарниками, місцями відкриті. 

Річка Шостка у 18 км на захід від міста впадає в р. Десна. Річка Шостка 

зарегульована русловою дамбою, через яку періодично відбувається скид води, що 

супроводжується короткочасним підняттям рівня води нижче за течією річки. Русло річки 

меандруюче, течія повільна, місцями є зарості троснику й рогозу. Ширина русла в межах 

міста невелика – в основному не перевищує 3-5 м (крім південно-східної частини міста, де 

вона розширюється від 10 до 20 м), глибина коливається від 0,5 до 2,5 м. Середні витрати 

води сягають 0,5 м³/добу. Швидкість течії води в межень – 0,2-0,5 м/с, під час повені або в 

паводок – до 1,5-2,0 м/с. Потужність заплавних відкладів р. Шостки досягає 10-14 м. В 

заплаві залягають торф’яники потужністю до 4-6 м. Іншу територію займають зандрові 

рівнини з м’якими формами рельєфу з переваженням на денній поверхні піщаних відкладів. 

Балки характеризуються більш плавними обрисами схилів з чітко вираженим дном. 

Склад іонів в річці досягає 282,28 мгр/л, під час періодичного скидання води, 

особливо промислових стоків, їх кількість збільшується до 441,1 мгр/л. Це вказує на 

корозійну якість третього виду. При цьому річкові води мають середньо- агресивні якості 

до бетону нормальної щільності та слабоагресивні якості до бетону підвищеної щільності 

на портландцементі, пуцолановому портландцементі та шлакопортландцементі.  

Долина р. Шостки складена із заплави, яка зайнята під пасовище, соснового лісу, 

орних земель та надзаплавної (витачівсько-бугської) тераси. Заплава Шостки двостороння, 

лугова, переважно шириною 0,8-1,2 км, покрита мішаним лісом; зустрічаються відкриті 

розробки торфу на глибині 2,4 м (в межах міста на даний час не проводяться). Заплавна 

тераса піднята на 2-2,5 м над рівнем річки. 

Правий берег крутіший за лівий і складений піщаними відкладеннями та покритий 

хвойним лісом. Русло річки «притиснуто» до правого берега, який місцями піднятий та 

оголений. Лівий берег долини річки також чітко виражений в морфології долини і 
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прослідковується вздовж східної околиці міста у вигляді незначної тераси. Центральна 

ділянка заплави складає заболочені луки, в значній частині покрита пагорбами і місцями – 

частково задернованим дрібним вільшаником. На поверхні заплави є сліди давніх 

старорічій, які сьогодні повністю зрівнялися з поверхнею заплави. Друга тераса не має 

різко вираженого виступу, а поступово піднімається до неї, приблизно на 5-6 м. Схил 

тераси сильно еродований, брівка представляє собою звивисту меандру.  

На цій терасі на лівому березі і розташована більша частина міста Шостка, 

поверхня якої полого похиляється до річки. Річка Шостка має добре сформовану ерозійну 

долину завширшки 700-1000 м, схили висотою до 20-40 м. Береги річки складені 

рослинним шаром, під яким залягає торф чорний, водонасичений, потужністю до 4,0 м, 

підстелений дрібнозернистими пісками. В районі ставків-накопичувачів заводу 

«Хімреактив» заплава звужена до 50 м. 

Розкриття  річки Шостка відбувається у кінці березня – на початку квітня. 

Тривалість повені – 1,1-5 міс. Найбільші рівні в річці спостерігаються в період весняної 

повені. Затоплення території міста за розрахунковими гідравлічними формулами 

становить: один раз в 100 років (Н1%) – 3,0 м над середньомеженим горизонтом, до 

відміток 143,5-144,5 м на східній околиці міста, 137,0-139,0 м – в центральній частини 

міста. Річний стік річки у м. Шостки становить: 

Мо = 3,4 л/с. км ², Qo = 0,90 м³/с, Cv = 0,28, Cs = 2СV. 

Максимальні витрати води 1% забезпеченості становлять 186 м³/с,  10% 

забезпеченості – 122 м³/ с. Межові витрати води становлять – 1,5-3,0 м³/с, з яких 1,0 м³/с – 

скидання стічних вод з міських очисних споруд. В межах міста береги річки частково 

забудовані. Вода р. Шостка використовується для технічного водопостачання і  зрошення. 

Між мостами по вул. Депутатській та об'їзній автодорозі (вул. Фабрична) заплава сильно 

затиснена розташованими на лівому березі відстійниками каналізаційних очисних споруд. 

В багатьох місцях по заплаві прокладені комунікації з труб різноманітного діаметру. В 

межах м. Шостки на річці розташовано три залізничних і шість автомобільних мостів. 

В межах сучасного міста, біля колишнього села Локотки, зліва за течією в річку 

Шостку впадає струмок Локотка, а з правого берега, в районі колишнього селища 

Куйбишева (мікрорайон Капсуль) – притока Круп. Яружно-балкова мережа розвинена 

слабо, яри і балки короткі, неглибокі, розташовані у східній частині міста. 

На р. Шостка в межах міста розташовано ряд ставків – штучних водосховищ. 

Основний ставок – Галенківський (або озеро Галенківське, Галенківка), розташований на 

річці Шостка, в південно-східній частині міста, поблизу Локотського мікрорайону. Площа 

дзеркала ставка (при НПУ – 141,4 мБс) дорівнює 30 га. Навколо берегів ставка почала 

формуватися озеленена зона відпочинку, передбачена даним проектом до значного 

розширення; існує впорядкований пляж, човникова станція. Ставок знаходиться у 

відносно задовільному стані. Але інтенсивний розвиток стрілолисту звичайного, куширу 

зануреного та елодеї канадської в ставку Галенківка свідчить про значний антропогенний 

вплив на водну екосистему р. Шостка. Про значний рівень забрудненості в межах місця 

скидання вод з каналізаційних очисних споруд в західній частині міста вказує бідний 

видовий склад водної рослинності в річці та наявність рдеснику гребінчастого. 

Заводський ставок площею 25,8 га (гребля-перемичка і гребля з дорогою 

розділяють його на три частини: 20,1 га, 4,0 га та 1,7 га) розташований на підприємстві 

Шосткінський казенний завод «Зірка» і призначений для технічних потреб. Намічене 

даним проектом перепрофілювання південної частини території заводу дозволить 

використати ставок для відпочинку населення міста. 

Ставок заводу «Хімреактивів» (Лазарівська водойма) площею 10,3 га також був  

призначений раніше для технічних потреб заводу, який значно зменшив свою виробничу 

діяльність. Ставок знаходиться у відносно непоганому стані і після проведення 

благоустрою берегів може бути використаний в рекреаційних цілях. 
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Є також невеликі ізольовані ставки на території міста: Говнянка (2,5 га), озеро 

Княже (1,6 га), озеро Лазоревське (1,3 га), болото Глинка (1,0 га) та ін., які можуть після 

очищення і благоустрою використовуватися для рекреації. 

Необхідно також привести в порядок колишні відстійники заводу «Хімреактив» 

для покращення екологічного стану і благоустрою прилеглої до заводу території, які не 

рекомендуються для рекреації через знаходження в санітарній зоні підприємства. 

3.4. Геологічна будова 

Геологічна будова території зумовлена її розташуванням в межах Східно-

Європейської платформи. За схемою тектонічного районування територія знаходиться на 

північно-східному крилі Дніпровсько-Донецької западини. Спостерігається загальний 

нахил поверхні кристалічного фундаменту території в південно-західному напрямку. 

Основний чохол представлений палеозойською, мезозойською і кайнозойською 

ератемами, що залягають на цьому нахиленому докембрійському кристалічному 

фундаменті. Потужність осадочної товщі складає 400-480 м. 

Оскільки міський водозабір експлуатує водоносний комплекс крейдових відкладів, 

більш детально розглянемо мезозойську і кайнозойську ератеми. 

Мезозойська ератема складена тріасовою, юрською та крейдовою системами.  

Тріасова система (в місті її потужність становить 33 м) складена нижнім і середнім 

відділами. Нижній відділ представлений дронівською свитою (T1dr). Дронівську світу 

складають піски і пісковики сірі з прошарками однокольорових глин. Нижній і середній 

відділи не розділені, представлені серебрянською свитою (T1-2sr). Вона складена глинами і 

алевролітами строкато-барвними, пісковиками. Юрська система представлена середнім і 

верхнім відділами.  

До середнього ярусу відносяться батський і келовейський яруси. Батський ярус 

представлений підлужною світою (I2pd). Підлужна свита (потужністю 57 м) складена світло-

сірою глиною з тонкими прошарками тонкозернистого сірого піску і пісковику. 

Келовейському ярусу (потужність якого в районі Шостки становить 45 м) відповідає 

ічнянська свита (I2ic). Вона складена глинами від темно-сірого до чорного кольору з тонкими 

прошарками тонкозернистого піску.  

Верхній відділ складений оксфордським ярусом. Оксфордський ярус (потужністю 

47 м) представлений іваницькою свитою (I3iv), піском темно-сірим і зеленувато-сірим 

тонкозернистим з прошарками темно-сірих глин.  

Крейдяна система складається з нижнього і верхнього відділів. До нижнього відділу 

відносяться аптський та альбський яруси об’єднані, представлені кегичівською свитою (K1kg) 

потужністю 20,5 м. Вона складена глинами сірими, темно-сірими до чорних, вуглистими, 

слюдистими, безкарбонатними, щільними, часто піскуватими, каолінистими, з великою 

кількістю обвуглених рослинних решток. В нижній частині свити породи більш піскуваті. У 

верхній частині розрізу на площах неглибокого залягання збільшується кількість вуглистої 

домішки, з чим пов’язана інтенсивність забарвлення порід. Вище залягає муромська свита 

(K1-2br) (потужність в районі міста складає 110 м), вік якої визначається як піздньоальбсько-

ранньосеноманський, тому вона належить до верхнього і нижнього відділів. Буромська свита 

складена пісками кварцево-глауконітового складу, сірувато-зеленого, сірого чи вохристо-

бурого кольору, різнозернистими, ущільненими, місцями тонко- і дрібнозернистими зі 

значною алеврито-пелітовою домішкою. В пісках часто зустрічаються білясто-сіруваті 

конкреційні стяжіння кременистого пісковику з численними спікулами губок.  

Верхній відділ: серед верхньокрейдових відкладів встановлені сеноманський, 

туронський, коньякський, сантонський та шампанський яруси. Середньому і верхньому 

під’ярусами сеноманського ярусу нерозчленованим на площі робіт відповідає товща 

крейди і мергелів (K2k), потужність яких не перевищує 5 м, і яка представлена зеленувато-

сірими кварцово-глауконітовими вапнистими пісковиками, що переходять вище по 

розрізу в сильно піскуваті глауконітові мергелі.  
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Туронському ярусу відповідає малосорочинська свита (K2ml). В нижній частині 

малосорочинська свита представлена сильно піскуватим глауконітовим мергелем 

потужністю 0,5-2 м, що містить у підошві первинні фосфорити. Вище по розрізу піскуваті 

мергелі поступово переходять у крейдоподібні мергелі і білу крейду з невеликим вмістом 

глауконіту, дрібних фосфоритових стяжінь і гравійних зерен кварцу.  

Далі піскуватість зменшується і у розрізі переважає білий крейдоподібний грубий 

мергель нерівномірної щільності, іноді з кременевими конкреціями; місцями їх скупчення 

утворюють непротяжні прошарки. Ще вище залягає однорідна біла писальна крейда з 

прошарками крейдоподібних мергелів.  

Коньякському і сантонському ярусам нерозчленованим відповідає гадяцька свита 

(K2ga). Свита представлена мергелями темно-зеленими чи зеленувато-сірими, з тонкою 

горизонтальною шаруватістю, з примазками більш тонкої пластичної глини і присипками 

алевритового кварцово-глауконітового слюдистого матеріалу. 

Кампанському ярусу відповідає пушкарівська свита (K2psh). В нижній частині 

пушкарівська свита представлена білою писальною крейдою і крейдо-подібним мергелем, 

із прошарками глинистого мергелю зеленувато-сірого або сірого кольору. Середня 

частина світи представлена малопотужною пачкою переверстування білого щільного 

крейдоподібного мергелю з 2-3 прошарками сильно глинистого сірого мергелю. 

Далі на гору по розрізу мергель переходить у білу слабоглинисту крейду, що 

складає основну частину розрізу свити. У крейді часто зустрічаються зерна піриту, 

халцедон і опал; характерна наявність значної кількості мусковіту і майже повна 

відсутність глауконітового пеліту. Кампанський ярус перекритий віогляціальними і 

алювіальними четвертинними відкладами.  

Потужність туринського, коньякського, сантонського і шампанського ярусів разом 

в районі м. Шостка складає 140-195 м. Верхня частина крейди і мергелю потужністю 2-30 

м складена в’язкою крейдою, яка складає кольматаційний шар. Нижче залягає 

тріщинувата товща крейди та мергелю потужністю 20-50 м.  

Кайнозойські відклади представлені лише четвертинною системою.  

Четвертинна система: четвертинні відклади розвинені майже повністю за винятком 

ділянок крутих схилів. Вони представлені континентальними утвореннями, які 

розчленовуються на ряд стратиграфічно-генетичних типів. У її складі виділяються 

плейстоценовий (Р) та голоценів (Н) відділи.  

За генетичними ознаками в товщі четвертинних відкладів виділяються 

елювіальні (ґрунтові), алювіальні, флювіогляціальні, делювіальні, озерні, еолові, 

болотні генетичні типи.  

Найширше розповсюдження мають еолово-делювіальні утворення, які у вигляді 

майже суцільного чохла вкривають вододільні ділянки та їх схили.  

Плейстоценовий відділ представлений флювіогляціальними, алювіальними і 

еолово-делювіальними відкладами. Флювіогляціальні відклади (fPI-II) утворені під час 

великого Дніпровського заледеніння. Представлені флювіогляціальні відклади 

(потужністю 2-50 м) пісками сірими дрібно-, середньозернистими з прошарками 

крупнозернистого піску і суглинку.  

Алювіальні відклади (аРIII) першої і другої надзаплавних терас (потужністю 15-22 

м) представлені пісками світло-сірими різнозернистими з прошарками зеленувато-сірої 

глини.  

Еолово-делювіальні (vdPI-III) суглинки (потужністю 10-15 м) лесоподібні  жовто-

бурі, коричневі, жовтосуцільним чохлом покривають вододільні простори і схили, за 

винятком ділянок розвитку терас.  

Голоценовий відділ представлений переважно алювіальними та елювіальними 

(сучасні ґрунти) відкладами.  

Алювіальні відклади (аН) (потужність не перевищує 5 м) поширені в межах заплав 

річок і представлені піском сірим тонко-дрібнозернистим з прошарками глини і торфу.  
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Елювіальні відклади (еН) (потужність складає 0,5-20 м) представлені сучасними 

ґрунтами. На вододільних ділянках – це суглинки середні, темно-сірі, зернисті. На 

поверхні заплав річок, крупних балок та надзаплавних терас переважають чорноземи 

солонцюваті та лучні ґрунти. 

3.5. Гідрогеологічні умови 

В регіональному плані територія міста знаходиться в межах Дніпровсько-

Донецького артезіанського басейну. Чергування у розрізі відкладів водопроникних і 

водотривких порід створює сприятливі умови для утворення великої кількості водоносних 

горизонтів і комплексів.  

Відповідно до геологічної будови виділяються наступні водоносні горизонти й 

комплекси:  

- водоносний горизонт четвертинних алювіальних і флювіогляціальних відкладів; 

- водоносний горизонт мергельно-крейдяних відкладів; 

- водоносний комплекс альб-сеноманських відкладів; 

- водоносний комплекс оксфордських відкладів; 

- водоносний комплекс тріасових відкладів. 

Водоносний горизонт в четвертинних відкладах широко розповсюджений. 

Водовмісними породами є алювіальні і флювіогляціальні піски різнозернисті, потужністю 

10-26 м. Піски іноді розділені лінзами глини. Підстеляючим горизонтом є кольматаційний 

шар крейдових відкладів потужністю 5-10 м. Абсолютна відмітка залягання підошви 

водоносного горизонту коливається від 120 до 125 м. Живлення водоносного горизонту 

безнапірне і відбувається за рахунок атмосферних опадів, тому не є рівномірним і схильне 

до органічного забруднення. Розвантаження відбувається в період межені в р. Шостка. 

Абсолютні відмітки статичного рівня в побутових колодязях коливаються в межах 133-

142 м. Коефіцієнт фільтрації складає 0,64 м/добу.  

Водоносний горизонт мергельно-крейдяних відкладів, середня  потужність горизонту в 

районі міста складає 92 м, приурочений до тріщинуватої зони крейди і мергелю. Зона 

ефективної тріщинуватості сягає глибин 100-120 м. Область живлення  водоносного 

горизонту розташована в місцях виходу на поверхню крейдових відкладів. Розвантаження 

відбувається в долинах річок Шостка, Десна, Дніпро. Підошвою водоносного горизонту є 

монолітний мергель. Абсолютна відмітка підошви водоносного горизонту – 35-48 м. 

Питомий дебіт коливається від 0,73 до 1,6 л/с. Води мергельно-крейдяного водоносного 

горизонту напірні. Величина напору досягає 29-41 м. Перевищення рівня над покрівлею 

водоносного горизонту складає 5-20 м. Напрямок підземного стоку – з південного сходу на 

північний захід. Коефіцієнти фільтрації складають 2-4,3 м/добу. Мінералізація складає 0,3-0,8 

г/л. За хімічним складом вода мергельно-крейдяного водоносного комплексу – 

гідрокарбонатна кальцієва  або магнієво-кальцієва. Вода прісна, без запаху, без кольору, 

прозора. Вода мергельно-крейдяного водоносного горизонту широко використовується як для 

питного, так і для технічного водопостачання в м. Шостка. Дебіти свердловин в м. Шостка 

змінюються від 10 до 48 л/с; в середньому експлуатаційні свердловини мають дебіт 25 л/с. 

Водоносний горизонт є основним джерелом централізованого водопостачання м. Шостка. 

Цей водоносний горизонт експлуатується більшістю свердловин, що розташовані на території 

міста (23 діючі свердловини глибиною 80-110 м централізованого водопроводу). 

 Водоносний комплекс альб-сеноманських відкладів має регіональне поширення в 

межах Дніпровсько-Донецького басейну. Водоносний комплекс сеноман-

нижньокрейдових відкладів також є одним з основних джерел централізованого 

водопостачання міста (3 діючі свердловини в м. Шостка та 1 – в сусідньому селі 

Овражієвка глибиною 260-280 м централізованого водопроводу). Водовмісні породи 

представлені, в основному, пісками сірими та зеленувато-сірими різної зернистості, 

місцями глинистими, з прошарками та горизонтами. Фільтраційні властивості 

водовміщуючих порід високі. Загальна потужність горизонту – порядку 74 м; з них 
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обводнених пісків – 45 м. Потужність водоносного комплексу в місті складає 22 м. 

Покрівлею альб-сеноманського водоносного комплексу є пишуча крейда. Абсолютна 

відмітка покрівлі водоносного комплексу – 43 м. Підошвою водоносного комплексу є 

темно-сірі глини антського і альбського ярусів нижньої крейди. Водоносний комплекс 

напірний, в районі міста він досягає 182,5 м. Глибина залягання покрівлі водоносного 

горизонту – 170-175 м. Область живлення розташована північніше, в місцях виходу альб-

сеноманського піску на дочетвертинну поверхню або під тонкий шар закарстованої  

крейди. Окрім живлення водоносного горизонту на північно-східних околицях 

Дніпровсько-Донецької западини можливе перетікання з більш напірного водоносного 

комплексу оксфордських відкладів. Напрямок підземного стоку  – з північного сходу на 

південний захід або південний схід. Питомий дебіт складає 0,14 л/с при зниженні рівня на 

34 м, загальний дебіт – 5 л/с. Коефіцієнт фільтрації складає 1,14 м/добу. За хімічним 

складом вода гідрокарбонатна кальцієво-натрієва. Мінералізація становить 0,37 г/л.  

Водоносний комплекс оксфордського ярусу приурочений до верхньоюрського 

тонкозернистого глинистого піску темно-сірого і зеленувато-сірого кольору потужністю 47 м. 

Покрівлею водоносного комплексу є глина темно-сіра альбського і антського ярусів нижньої 

крейди. Абсолютна відмітка покрівлі – 104,1 м. Підошвою водоносного комплексу є глина 

келовейського ярусу. Коефіцієнт фільтрації коливається в межах 0,56-1,73 м/добу. За межами 

району оксфордський ярус складений піском крупно-зернистим гравелістим. На північно-

східному крилі Дніпровсько-Донецької западини юрські піщані відклади залягають 

безпосередньо на тріщинуватих девонських вапняках, що містять великі запаси підземних 

напірних вод. В зоні контакту може проходити перетікання вод в юрську товщу.  

Водоносний комплекс в тріасових відкладах (товща якого складає 33 м) 

приурочений до тонкозернистого світло-сірого піску. В покрівлі водоносного комплексу 

залягають світло-сірі глини з прошарками пісковику батського ярусу середньої юри. 

Підошвою водоносного горизонту є глини карбонованого віку. Коефіцієнт фільтрації 

складає 0,56 м/добу. Водоносний комплекс напірний. Перевищення рівня води над 

покрівлею складає 381,4 м. При зниженні рівня на 67,4 м загальний дебіт склав 0,2 л/с. За 

хімічним складом вода гідрокарбонатна кальцієво-магнієва з мінералізацією 0,29 г/л.  

Ґрунтові води в межах заплавної тераси знаходяться на глибині 1,0-2,5 м. Вище 

заплавної тераси ґрунтові води зустрічаються на глибині 3-5 м. Сезонне коливання рівня 

ґрунтових вод в межах заплави може досягати + 1,5 м, що вказує на періодичне 

затоплення заплави під час повені.  

Взагалі, гідрогеологічні умови на більшій частині території міста міста сприятливі. 

Згідно з показником водня (рН)  води є слабоагресивними до бетону нормальної щільності. 

Централізоване водопостачання міста Шостка та сусіднього села Овражієвка 

здійснюється Комунальним підприємством Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства (КП ВУВКГ «Водоканал») свердловинами у місті, у т.ч. на 

територіях підприємств, і частково – із заміського підземного водозабору в Овражієвці. 

Враховуючи можливість забруднення водних горизонтів в межах міста 

промисловими стоками, в 70-х роках XX ст. для забезпечення потреб м. Шостка (населення 

і, передусім, харчової промисловості) у воді питної якості були розвідані на деякій відстані 

від міста дві сприятливі водозабірні ділянки – Ображіївська та Погребська. Ображіївська 

ділянка розташована в 15 км на північний захід від м. Шостка на боровій терасі вздовж 

лівого берегу рр. Десна та Івотка, в районі озера Спольне. На Ображіївській ділянці 

розвідані мергельно-крейдовий водоносний горизонт та сеноман-нижньокрейдовий 

водоносний комплекс. Свердловини на верхньокрейдовий водоносний горизонт в 

експлуатацію не вводилися. Технічне водопостачання мало здійснюватися з озера Спольне 

(нині відсутнє). 

Погребська ділянка розташована в 10 км на північний захід від міста Шостка. 

Свердловини, що задані на мергельно-крейдовий водоносний горизонт, розташовані на 

боровій терасі вздовж правого і лівого берегів р. Івотка. Південно-західна частина ділянки 
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знаходиться в 2 км від східної частини Ображієвської ділянки. Погребська ділянка (за 

даними на опорний 2015 рік) не експлуатувалася.  

Запаси підземних вод по Ображіївській та Погребській водозабірній ділянках були 

затверджені в 1973 р. (Протокол ДКЗ СРСР № 6920, таблиця 3.5). Раніше передбачалося після 

введення в експлуатацію Ображіївської та Погребської ділянок списання частини запасів 

водозаборів, що розташовані на території власне міста Шостка, але на даний час і в найближчій 

перспективі вони зостаються основними у водопостачанні міста. (Цьому сприяє зменшення 

екологічних загроз при переході промисловості міста на новітні технології і зменшенні долі 

хімічної галузі у виробничому комплексі). Всього на балансі КП ВУВКГ «Водоканал» 

знаходяться на кінець 2015 р. 26 діючих свердловин. Нижче наведені балансові запаси 

підземних вод за даними Державного балансу запасів корисних копалин України, станом на 

01.01.2010 року, яких достатньо для водопостачання міста . 
 

Таблиця 3.5. Балансові запаси підземних вод (станом на 01.01. 2010 р.) 
                                                                                                  

Назва родовища, 
ділянки, 

місцезнаходження 

Геологічний 

індекс 

водоносного 

горизонту 

Затверджені балансові запаси Інстанція 

затвердження, 

рік, 

№ протоколу 
А В С1 А+В+С1 С2 

Родовище Шосткинське 

Ділянка Ображіївська – 

с. Ображіївка, 2 км на 

ПнЗх 

К2 

К1+К2s 

 

7,0 

25,0 

26,0 
 

25,0 

33,0 
 

ДКЗ СРСР 1973 

№ 6920 
№ 6920 

Ділянка Погребська – 

12 км на Пн від м. Шостка 

      

      К2 

   

6,9 

 

6,7 

    

   13,6 

 ДКЗ СРСР 1973 

№ 6920 

Ділянка «Північна» – 

м. Шостка 
К2  18,6 8,2 26,8  

ДКЗ СРСР 1963 

№ 3932 

Ділянка 

«Шосткинська 1» –  
м. Шостка 

К2  1,2 3,4 4,6  
ДКЗ СРСР 1963 

№ 3932 

Ділянка  

«Шосткинська 2» – 
м. Шостка 

К2  5,3 0,9 6,3  
ДКЗ СРСР 1963 

№ 3932 

Ділянка  

«Шосткинська 3» – 
м. Шостка 

К2  15,2 4,2 19,4  
ДКЗ СРСР 1963 

№ 3932 

Ділянка  

«Шосткинська 4» – 
м. Шостка 

К2  5,0  5,0  
ДКЗ СРСР 1963 

№ 3932 

Ділянка  

«Шосткинська 5» – 
м. Шостка 

К2  2,2 2,1 4,3  
ДКЗ СРСР 1963 

№ 3932 

Ділянка  

«Шосткинська 5» – 
м. Шостка 

К2  4,0  4,0  
ДКЗ СРСР 1963 

№ 3932 

Всього по 

Шосткинському 

родовищу, в т.ч.:  

- по мергельно-крейдяному 

водоносному горизонту 

(К2); 

- по сеноман-
нижньокрейдяному 

водоносному комплексу 

(К1 + К2s) 

  

 

7,0 

 

 

- 

 

 
 

7,0 

 

 

109,4 

 

 

83,4 

 

 
 

26,0 

 

 

25,5 

 

 

25,5 

 

 

 

141,9 

 

 

108,9 

 

 
 

33,0 
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Прогнозні ресурси підземних вод Шосткінського району по мергельно-крейдовому 

водоносному горизонту та сеноман- нижньокрейдовому водоносному комплексу наступні:  

1. Мергельно-крейдовий водоносний горизонт, комплекс –           256,6 тис. м³/добу; 

2. Сеноман-нижньокрейдовий водоносний горизонт, комплекс – 35,5 тис. м³/добу; 

Всього по району –      292,1 тис. м³/добу. 

3.6. Ґрунтовий покрив. Корисні копалини. 

В ґрунтовому покриві місцевості переважають дернові, опідзолені ґрунти. В 

заплавах річок розвинуті лугові, дерново-глейові ґрунти в комплексі з заболоченими.  

Корисні копалини в районі м. Шостки не мають великого розвитку. 

В заплаві річки Шостки скрізь залягає шар торфу потужністю до 4-6 м. Детальна 

розвідка місцезнаходження не проводилась і на балансі не враховувалась. В місті 

працювало раніше підприємство ДП «Шосткаторф» (філія ДП Сумиторф»), На 

північно-західній околиці міста (поблизу Лазорівського мікрорайону) розроблювалися  

торф’яники, які не зазначені на балансі та детально не розвідані. Їх потужність 

становить 3-5 м. Також розроблялися торф’яники в заплаві річки в районі с. Локотки. 

Нині перспектив добування торфу в межах міста немає через плани переважного 

використання прибережної зони річки під рекреацію. Але можливий розвиток 

торфопереробки на базі родовищ району.  

Неподалік від міста, в районі с. Богданівка, є родовища торфу із запасами 0,23 млн. 

т., які можуть бути використані для виготовлення паливних брикетів, добрів. Найбільш пе 

рспективними є Сотівське родовище торфу – 0,743млн. тон. 

В районі села Богданівки є також детально розвідані Харківською геолого-

розвідувальною експедицією та значаться на балансі запасів УРСР місцезнаходження 

будівельних та бетонних пісків станом на 1/01-1983 р. по категоріям А+В+СІ – 35,2 млн. 

м³, які можуть бути використані для виробництва будівельних матеріалів. Родовища пісків 

є також в районі села Пирогівка, але місцевість переважно використовується для 

приміського відпочинку. Добування піску в межах міста (є невеликі несанкціоновані 

кар’єри) має бути припинено, території рекультивовані. 

Михайлівське родовище суглинку та глин знаходиться в 8 км на північ від з/д ст. 

Михайлівська, на схилі балки Ромашеве. Розроблюється Михайлівським заводом  

вогнетривів. Корисні копалини – глини та суглинки, мають потужність 5,3-6,8. Раніше 

працював цегельний завод південніше с. Локотки (нині Локотський район міста Шостка). 

Вказані вище родовища можуть слугувати основою для розвитку 

торфопереробної галузі та будівельної бази міста. 

3.7. Рослинний та тваринний світ 

Місто Шостка знаходиться в лісовій зоні Новгород-Сіверського Полісся. 

Рослинний світ є типовим для міст Лівобережного Полісся. В місті розташовано 3 сквери 

площею 3,34 га, 2 парки площею 14,24 га, клумби на площі 4,5 га, квітники – 2 га, газони – 

22 га. Із деревних порід в місті, в основному, зростають каштани, берези та клени. Значна 

частина зелених насаджень м. Шостка представлена стиглими тополями, які потребують 

заміни. Догляд за зеленими насадженнями зведений, в основному, до вирубки аварійних 

та сухостійних дерев. Посадка нових зелених насаджень здійснюється, як правило, в 

межах весняних акцій, присвячених «Дню довкілля».  

Навколо міста тягнуться масиви лісів, тінистих дібров, соснових борів, березових 

гаїв. Переважає хвойний ліс. Поблизу Шостки є унікальна колекція сосен, що зібрана в 

Собезький бор. Частина лісових ділянок знаходиться безпосередньо в межах міста на його 

північній і східній околицях. За даними Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області на 1 січня 2015 р. ліси та лісовкриті площі в м. Шостка складають 0,4 

тис. га і знаходяться в управлінні ДП «Шосткінське лісове господарство» та 

«Шосткінський агроліс». За проектним рішенням даного генерального плану вони стануть 
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благоустроєними міськими лісопарками, у т.ч. ліси, що розташовані у південній частині 

території Шосткінського казенного заводу «Зірка» (знаходяться в його управлінні), яка за 

рішенням даного генплану буде перепрофільована і використана для відпочинку. Ліс 

неподалік від озера Глінка стане міським парком. 

Тваринний світ місцевості є досить різноманітним. Наймасовішими 

представниками в місті є птахи (горобець хатній, горобець  польовий, ластівка сільська 

та міська, сіра мухоловка, зяблик коноплянка та ін.). Серед «червонокнижних» 

зустрічаються сич волохатий та сорокопуд сірий (мігруючий вид). Ссавці масово 

представлені дрібними гризунами. У водоймах, що розташовані на території  міста, 

мешкають такі види риби: плітка (плотва), окунь, щука, карась і т. п., із земноводних – 

тритон звичайний, жаба трав’яна, ропуха сіра та зелена. Плазуни представлені такими 

видами як вуж, ящірка прудка та живородка. 

3.8. Природно-заповідний фонд 

За державним кадастром та статистичною формою 6-зем території природно-

заповідного фонду України. безпосередньо на території м. Шостка не числяться. Але на 

території Центральної районної лікарні є ботанічна пам’ятка природи місцевого значення – 

«Дуб-велетень». Цьому об’єкту ПЗФ, який має особливе наукове, естетичне та пізнавальне 

значення, понад 350 років. З містом безпосередньо (мікрорайоном Лазорівським – колишнє 

с. Лазорівка) межують із заходу території лісового заказника «Богданівський», що 

знаходиться в управлінні ДП «Шосткінський лісгосп» (квартали 1-29). 

На захід від міста, дещо південніше заказника «Богданівський», знаходиться 

лісовий заказник «Ушинський» – також в управлінні ДП «Шосткінський лісгосп» 

(квартали 30-33). 

На південь від міста знаходиться ботанічний заказник «Воронізький», що 

знаходиться в управлінні Воронізького лісництва ДП «Шосткінський лісгосп» (квартали 

5-12). 

Між селами Івотка і Калинівка знаходиться ландшафтний заказник «Діброва», що 

знаходиться в управлінні ДП «Шосткінський агролісгосп». 

Памяткою природи є «Сквер І.М. Кожедуба», що знаходиться в центральній 

частині с. Ображіївка.  

Всі перелічені об’єкти ПЗФ мають місцеве значення.  

Загальнодержавне значення має лісовий заказник «Урочище Великий бор», 

розташоване на території Собицької і Тиманівської сільрад, на надзаплавній терасі Десни, 

що знаходиться в управлінні Собицького лісництва ДП «Шосткінський лісгосп» (квартали 

25-27, 29, 35-36, 39-41, 46). 

Поблизу м. Шостка та Шосткинського району знаходяться національні природні 

парки: «Деснянсько-Старогутський» (Середньо-Будський район Сумської області) та 

«Мезинський»(Коропський район Чернігівської області). 

Усі вказані об’єкти ПЗФ можуть бути використані для регульованого приміського 

відпочинку та в цілях пізнавального туризму.  Детальніше розглянуті у розділі 2. 

3.9. Інженерно-будівельна оцінка території 

Згідно з ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і 

сільських поселень» у складі робіт по Генеральному плану м. Шостка проведена 

комплексна інженерно-будівельна оцінка території. За ступенем сприятливості, в 

залежності від уклонів рельєфу, глибини залягання ґрунтових вод, заболоченості, 

заторфованості в місті виділяють: сприятливі, малосприятливі та несприятливі для 

будівництва категорії територій.  

Сприятливі для забудови території. До них відносяться ділянки надзаплавної 

тераси та зандрової рівнини. Надзаплавна тераса складена товщею четвертинних 

алювіальних пісків з прошарками та лінзами суглинку. Алювіальні відклади 

перекриваються ґрунтовим шаром, іноді насипними ґрунтами. Ґрунтовий шар та насипний 
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шар, потужністю 1 м, не є будівельними ґрунтами та мають бути повністю пройдені або 

зняті при капітальному будівництві. Рівень ґрунтових вод непостійний і становить 3-12,6 

м. Розрахункові навантаження приймаються від 1,75 до 2,5 кг/см². Ґрунтові води не мають 

агресивних властивостей. 

Сприятлива для забудови територія зандрової рівнини складена водно-

льодовиковими пісками з прошарками суглинків та супісків з включенням гальки та гравію 

різних порід. Потужність піщаної товщі перекрита суглинками та складає 8-14 м. Ґрунтові 

води не агресивні до бетону. Природною основою для фундаментів являються піски 

дрібнозернисті пилуваті, з прошарками супіску, суглинку середньої щільності. Розрахункові 

навантаження приймаються від 1,8-2,25 кг/см².  

Малосприятливі для забудови території. Це, насамперед, території з високим рівнем 

ґрунтових вод (вище 3-2,5 м), які не є характерними для міста через високу проникливість 

ґрунтів. Але в деяких місцях спостерігається штучне підтоплення території за рахунок 

фільтрації води із вигрібних ям, при аварійних витоках, коли утворюється водоносний горизонт 

типу «верховодка». Наприклад, це спостерігається по вул. К.Маркса, 80, де рівень водоносного 

горизонту спостерігається на глибині 2,2 м. 

Несприятливі для забудови території. Для міста це ділянки заплави р. Шостка. В 

геологічній будові заплави беруть участь піски алювіальні та суглинки, у верхній частині 

розрізу – торф’яники. Заплавні відклади в долині ріки Шостки досягають 14 м. В заплаві 

відмічено залягання прошарків торфу. Заторфовані ґрунти, внаслідок неоднорідного 

рихлого складання та збагачення органічними речовинами, не можуть слугувати 

будівельними ґрунтами та мають бути повністю пройдені або зняті при необхідності 

будівництва капітальних споруд. Алювіальні відклади на глибині 12-16 м підстилаються 

піщаною крейдою верхньокрейдового періоду. Водоносний горизонт залягає на глибині 

0,5-3,0 м від денної поверхні. Ґрунтові води гідродинамічно пов’язані з р. Шостка. Рівень 

ґрунтових вод залежить від сезонних коливань. Вода наділена загальнокислотною та 

вуглекислою агресивністю по відношенню до бетону. В якості природної основи будуть 

слугувати піски дрібні, середні, обводнені з розрахунковими навантаженнями 0,5-1,0 

кг/см². 

Прибережні території в заплаві р. Шостка в даному генплані рекомендовано 

переважно використовувати для озеленення і рекреації на відкритому просторі з окремими 

тимчасовими спорудами (споруджуються без фундаментів) для обслуговування 

відпочиваючих.  

 

 

 


