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Актуальність теми. Будівельна індустрія є однією із галузей 

господарства, що в значній мірі залежить від природних умов і ресурсів. 

Вплив окремих компонентів природного середовища на будівельно-

індустріальний комплекс досліджений мало. Такі праці в науковій 

літературі поодинокі. Актуальність дослідження цієї теми безперечна. 

Аналіз попередніх досліджень та публікацій. Практично роботи по 

вивченню впливу природних умов на процес будівництва в Україні 

проводяться переважно вченими-географами Чернівецького 

національного університету. Зокрема видані навчальні посібники: 

Володимира Бурки "Основи географії будівельно-індустріальних 

комплексів України", Йосипа Бурки "Основи географії будівельної 

індустрії України". 

Виклад основного матеріалу. Важливу роль у соціально-

економічному розвитку території відіграють природні умови і ресурси, а 

для багатьох сфер людської діяльності вони є визначальними. До галузей 

матеріального виробництва, що виділяються інтенсивним використанням 

ресурсів природного середовища, належить будівельна індустрія. Вплив 

природних умов і ресурсів на розвиток і розміщення будівельної індустрії 

та об'єктів будівництва особливо визначальний у кількох напрямах. По-

перше, значна частина процесу будівництва здійснюється під відкритим 

небом, що зумовлює прямий вплив кліматичних та погодних умов на 

окремі стадії цього процесу. По-друге, процес будівництва базується на 

використанні природних ресурсів і його початок територіально 



зумовлений місцем їх розміщення. По-третє, значущість будівельної 

індустрії проявляється у призначенні її продукції, тобто об'єктів 

будівництва, функціонування яких часто пов'язане з використанням 

природних умов і ресурсів або залежить від них. 

Вид природних ресурсів, величина їх запасів, способи та мета 

використання в багатьох випадках визначають спорудження 

територіально поєднаних об'єктів будівництва різного призначення, що 

вимагає формування відповідних матеріальних баз будівельної індустрії. 

Так, розміщення і будівництво гідроелектростанцій, зрошувальних та 

осушувальних систем залежить від водних ресурсів, теплових 

електростанцій від паливних ресурсів, будівництво оздоровчих 

комплексів базується на використанні рекреаційних ресурсів. 

Використання сільськогосподарських земель, лісових ресурсів і 

формування транспортних систем створюють умови для розвитку 

зосередженого, розосередженого, лінійного і площинного видів 

будівництва. 

Специфічність процесу будівництва полягає в територіальній зміні 

виробничого процесу після завершення спорудження чергового об'єкта з 

одного будівельного майданчика на інший. При цьому природні умови 

нового району забудови можуть значно відрізнятись від попередніх, що 

проявляється у різниці затрат на створення навіть однотипних об'єктів. Ця 

різниця тим більша, чим складніші природні умови району наступного 

будівельного майданчика. Природні умови і сировинні ресурси окремих 

територій можуть настільки різнитися, що при спорудженні навіть 

однотипних об'єктів виникає необхідність застосовувати відмінні 

будівельні матеріали і конструкції та формувати різні за структурою 

будівельні комплекси. На процес будівництва вкрай негативно впливають 

не тільки екстремальні кліматичні умови, але й особливості геологічної 

будови, сейсмічність та рельєф території, гідрологічний режим і навіть 

рослинний покрив. Тому при переході до спорудження наступного об'єкта 

необхідно враховувати всю сукупність природних умов та інженерно-

технічних особливостей території нової забудови. 

Економічні райони України значно відрізняються один від одного 

природними умовами та ресурсами, що зумовлено їх географічним 

положенням. Так, Карпатський економічний район розташований на 

заході України, охоплює Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську та 

Чернівецьку області, що займають площу 56,6 тис. км
2
, з населенням на 

01.01.2013 р. 6,27 млн. осіб. Це складає відповідно 9,4 % площі України та 



близько 13 % її населення. Спільною рисою Карпатських областей є їх 

прикордонне положення. 

На півдні район межує з Молдовою і Румунією (608 км), напівнічному 

сході - з Угоршиною (135,1 км), на заході - зі Словаччиною (98,5 км) і 

Польщею. На півночі межа проходить з Волинсьюю, на північному сході - 

з Рівненською, на сході - з Тернопільською, Хмельницькою, Вінницькою 

областями. 

Межі району встановились у післявоєнний період на більшій частині 

історичних земель Буковини, Галичини та Закарпаття. У повоєнний 

період, незважаючи на державний кордон із колишніми соціалістичними 

країнами - Румунією, Молдовою, Угорщиною, Словаччиною та Польщею, 

економіко-географічне положення регіону аж до 90- х років XX століття 

оцінювалось як окраїнне з відповідними соціально-економічними 

наслідками для розвитку. Суспільно-географічні особливості розвитку та 

проблеми західного прикордоння України у довоєнний період 

досліджувало ряд вчених: Степан Рудницький, Володимир Кубійович, 

Мирон Дальницький, Мирон Кордуба та ін. Прикордонне положення та 

суспільно-історичні наслідки розвитку позначились на жорсткості 

соціально-економічної політики радянського режиму щодо цього району 

в повоєнний період аж до початку 90-х років. За роки незалежності 

відбулись значні зміни в економічній політиці України, внаслідок яких 

західний кордон почав відігравати не розділяючу, а об'єднуючу функцію. 

Територія району перетворилась на важливе перехрестя шляхів 

сполучення від Чорного до Балтійського моря. Проте ще існує ряд 

геоекономічних, геоекологічних, геокультурних, геосоціальних та 

геополітичних проблем, що залишились з минулого. Водночас виникають 

і нові, наприклад, вихід НАТО та ЄС до кордонів України, в тому числі до 

Карпатського економічного району. 

Особливостям географічного положення Карпатського економічного 

району радянського та сучасного періодів присв'ячено ряд праць 

київських, львівських та чернівецьких вчених. Особливо глибоким 

аналізом виділяються дослідження викладені в монографії Олега Шаблія 

"Суспільна географія", де цим проблемам присв'ячено великий розділ 

"Регіональні студії". 

Незважаючи на те, що гірські місцевості займають значну територію 

району, лінія державного кордону та межі між областями України 

проходять переважно по рівнинній місцевості, що сприяє будівництву 

мережі шляхів сполучення і полегшує економічні зв'язки між областями 



держави та іншими європейським країнами. Окраїнне географічне 

положення відносно інших районів України та центральне положення в 

Європі дають можливість використовувати великі транзитні можливості. 

Транспортну систему міжнародного значення складають три залізничні 

лінії, чотири автомагістралі, мережа ліній електропередач, зокрема 

системи "Мир", потужні нафтопроводи стратегічного значення, такі як: 

"Дружба", Одеса - Броди, газова система "Братерство", етиленопровід 

Калуш - Тисауйварош (Угорщина). Провідними видами транспорту 

району є залізничний та автомобільний, густота мережі шляхів яких 

найвища в Україні - 50,4 км/ 1000 км
2
 і 322,9 км/1000 км

2
 відповідно. У 

зовнішніх перевезеннях значну роль відіграє авіаційний транспорт. 

Географічне положення, геологічна будова, характер поверхні 

зумовили велику різноманітність природних умов і багатство природних 

ресурсів. 

Територія Карпатського економічного району є самобутнім 

географічним простором, природні умови та ресурси якого в поєднанні з 

соціально-економічною історією стали передумовою для сучасного та 

перспективного розвитку. 

У 1993 році створена асоціація "Карпатський Єврорегіон", що охоплює 

зовнішньоекономічними зв'язками прикордонні території України, 

Польщі, Угорщини, Словаччини і Румунії з населенням близько 15 млн. 

осіб і загальною площею понад 137 тис. км2. 

За рівнем соціально-економічного розвитку Карпатський економічний 

район оцінюють суперечливо. В одних наукових джерелах як середній, в 

інших як слаборозвинутий. Суспільно- господарський комплекс району 

виробляє близько 12 % промислової продукції України. В основному це 

продукція машинобудування і металообробки, хімічної та нафтохімічної, 

лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості, електро-

енергетики. Географію і структуру основних галузей господарства 

відображає рис. 1. 

Впродовж тривалого часу регіональну політику на території України 

визначали держави-загарбники, що не сприяло ефективному суспільному 

розвитку українських територій. 

Можливості сучасного використання економіко-географічного 

положення, що виникли внаслідок нового суспільного статусу України, 

зумовлюють необхідність значних змін у темпах розвитку, напрямах і 

структурі суспільно-господарського комплексу Карпатського 

економічного району. 



 

Вдосконалювати і розвивати основні фонди для всіх галузей 

матеріального виробництва та забезпечувати соціально-економічні умови 

життя населення можна тільки при умові створення відповідних 

матеріальних баз будівельної індустрії. З цією метою, в першу чергу, 

необхідно оцінити сукупність природних, що впливають на їх 

формування. 

Одним із найважливіших чинників є геологічна будова. Геологічна 

будова Карпатського економічного району представлена практично всіма 

найбільшими структурними елементами, що зустрічаються в межах 

економічних районів України. Вона дуже складна, що зумовлено 

положенням території Карпатських областей на межі трьох великих 

тектонічних структур: Східноєвропейської та Західно-Європейської 

платформ і Карпатської складчастої системи. Проте вона достатньо 

вивчена, що дає можливість робити висновки стосовно підвищення 

ефективності розвитку суспільно-господарського комплексу. 

Геологічна будова є беззаперечним важливим чинником, що всебічно 

впливає на природні процеси та господарську діяльність населення. З 

погляду впливу на розвиток будівельно-індустріального комплексу вона 

зумовлює інтерес при виборі майданчиків під будівництво, вивчення 

складу, розмірів, розміщення та умов залягання корисних копалин, впливу 

на господарську діяльність населення і відповідно розміщення об'єктів 

будівництва. 

Оцінці геологічної будови території Карпатського економічного 

району присв'ячено ряд праць українських вчених. 



Центральну осьову частину території економічного району займає 

східна частина Карпатської складчастої системи, до якої належать 

гірський масив (Складчасті Карпати) та Передкарпатський (передовий) і 

Закарпатський (внутрішній) прогини, 

що оточують цей гірський масив. Найхарактернішою їх особливістю є 

розвиток потужної товщі флішових відкладів, пласти яких зім'яті в 

складки, що зсунуті на значну відстань у сторону Східноєвропейської 

платформи. Прогини в свою чергу заповнені продуктами руйнування гір - 

моласами. 

Геологічна будова території Карпатського економічного району 

відобразилась у формуванні гірських, передгірських і рівнинних крупних 

територій. Кожна з них характеризується специфічними рисами 

геологічної будови, особливими формами рельєфу, певним рівнем 

господарської освоєності та властивими лише їм групами корисних 

копалин. Важливе значення має оцінка геологічної будови кожної 

території для господарського освоєння. Для цього вивчаються й 

оцінюються її інженерно-геологічні властивості. Це дає можливість 

визначити несучу придатність окремих ділянок поверхні для вибору 

майданчиків під забудову. Сучасна географія господарської діяльності дає 

підстави вважати, що, незважаючи на ускладнені геологічні та 

геоморфологічні умови, більшість території Карпатського економічного 

району придатна для спорудження об'єктів будівництва та прокладання 

шляхів сполучення і зв'язку. Значна відмінність окремих геологічних 

районів проявляється у їх особливих інженерно- геологічних 

властивостях. Практично кожен майданчик, вибраний під забудову, має 

значні відмінності, що впливають на вартість його освоєння. Якщо в 

межах Карпатського економічного району повсюдно можна вибрати 

більші чи менші майданчики під забудову окремих об'єктів, то питання 

вибору територій під крупне промислове та масове житлове будівництво 

значно ускладнюється. Геологічні умови гірських районів Карпат 

практично виключають цю можливість, а в передгір'ї значно обмежують 

або ускладнюють можливості забудови. Сучасна географія населених 

пунктів та освоєння територій Карпатського економічного району наочно 

відображають вплив геологічної будови на їх розміщення. Прикметними є 

планування майданчиків та спорудження фундаментів для об'єктів 

будівництва в гірських, передгірських та рівнинних територіях. Фунда-

менти будинків і споруд майже по всій території опираються на третинні і 

четвертинні відклади, що майже повсюдно залягають на твердих породах. 

У гірській місцевості, особливо по долинах річок, тверді породи виходять 



на поверхню, де часто утворюють цоколі терас. Ці місця найбільш 

сприятливі для прокладання доріг та будівництва споруд. 

Особливості геологічної будови території вимагають надзвичайно 

детальних інженерно- геологічних досліджень при виборі майданчиків 

для особливо складних і в експлуатаційному відношенні небезпечних 

промислових об'єктів - насамперед атомних, теплових і гідроелектро-

станцій, хіміко-металургійних комплексів, споруд для гірничодобувних 

робіт, комунікацій тощо. При цьому необхідно враховувати 

гідрогеологічні умови, небезпеку зсувів і селевих потоків. До негативних 

явищ відносять численні розломи в корінних породах та небезпеку, 

пов'язану з рівнем сейсмічності району. Карпати належать до молодих гір 

з активними тектонічними процесами. Епіцентри землетрусів знаходяться 

в кількох тектонічно активних регіонах, переважно за межами України. 

Вони різні за характером сейсмічних процесів, інтенсивністю та площею 

поширення сейсмічної дії і найчастіше пов'язані з тектонічними рухами у 

горах Вранча (Румунія). Сила підземних поштовхів у межах Карпатських 

областей України може досягати 6 - 7  балів. Площа їх поширення сягає 2 

млн. км2, напрям ізосейст - північно-східний. Це вже вимагає особливої 

уваги при виборі майданчиків під забудову відповідно до призначення 

об'єкта будівництва, спеціальних технологій будівництва, архітектурних, 

антисейсмічних рішень і проектів, часто спеціальних будівельних 

матеріалів. Сейсмічність території негативно впливає на видобуток 

корисних копалин, особливо шахтним способом. 

За даними сейсмологів, на території Карпатських областей підземні 

поштовхи можуть досягати 8 балів. Невеликі поштовхи в 1 - 2 бали 

відбуваються досить часто, по декілька разів на рік. Відчутні землетруси у 

3 - 4 бали спостерігаються 2 - 3  рази на 10 -12 років. 

Необхідно передбачати і дотримуватись відповідних антисейсмічних 

заходів. Рекомендується застосовувати антисейсмічні пояси, посилені 

фундаменти, будівельні матеріали зі збільшеним запасом міцності та 

пружності. В архітектурі об'єктів будівництва не повинно бути важких 

виступів, навісних карнизів тощо. Слід уникати побудови масивних і 

висотних споруд у місцях з активною зсувною діяльністю та біля підніжь 

крутих схилів, де можливі обвали гірських порід. 

У геоморфологічному відношенні Карпатські області включають 

Волино-Подільську височину, Передкарпатську рівнину, Східні Карпати і 

Закарпатську рівнину. Рельєф цих територій представляють низовини, 

височини та гори. 



Вплив кліматичних умов на процес будівництва проявляється через 

температурний режим, інтенсивність і частоту опадів, вологість, трива-

лість зимового періоду, висоту снігового покриву, глибину промерзання 

ґрунту, силу та напрямки вітрів, особливість поверхневого стоку, підземні 

води і багатьох похідних від клімату чинників. Всі ці кліматичні та 

погодні чинники особливо впливають на ту частину виробничого процесу, 

що здійснюється під відкритим небом. Чим складніші природні умови 

району будівництва, тим істотніше погіршується ритмічність виробничого 

процесу, збільшуються терміни і вартість споруджуваних об'єктів. 

Територія Карпатського економічного району розміщена в помірній 

кліматичній зоні на стику океанічного і континентального переносу, що 

надає їй рис помірно-континентального клімату. Залежно від 

географічного положення окремих частин території району клімат 

змінюється як у широтному, так і у висотному відношенні. Відповідно 

змінюються вологість і температурний режим. 

Територіальні та сезонні кліматичні відмінності у Карпатському 

економічному районі досить відчутні, тому суттєво впливають на умови 

виробництва і розміри матеріальних і трудових затрат у будівництві. В 

найхолоднішому місяці - січні - пересічні температури коливаються від - 

2°С на заході до -6°С на рівнинних та передгірських територіях. У 

гірських масивах Карпат середньо-січневі температури понижуються до -

9°С - -10°С. На більшій частині території мінусові середьо-місячні 

температури утримуються протягом трьох місяців (грудень, січень, 

лютий), а в гірській частині Карпат, починаючи з висоти 800-1000 м, п'ять 

місяців - з листопада по березень включно. Ці періоди для будівництва 

найбільш несприятливі. Через промерзання ґрунту земляні роботи 

ускладнюються, затрудняються завантажувальні й розвантажувальні 

роботи сипучих будівельних матеріалів. Необхідно підігрівати в'яжучі 

матеріали, погіршується якість робіт, знижується продуктивність праці. 

Частина підприємств з видобутку і виробництва будівельних матеріалів 

через кліматичні умови в зимовий період змушена припиняти роботу. У 

процесі проектування будинків і споруд важливо враховувати, що 

абсолютні мінімуми температур на більшості території досягають -27°С - 

-30°С, місцями - 33°С - -34°С, а в гірських долинах Карпат -39°С. При 

цьому до будівельних матеріалів необхідно ставши відповідні вимоги на 

теплопровідність, морозостійкість, повітропроникність, 

вологопоглинання. 

Пересічні температури найтеплішого місяця (липня) на рівнинах і 

передгір'ях коливаються від 17,5° до 22°С, у Карпатах від 12° до 15°С. 



Протяжність теплого, найбільш сприятливого періоду для проведення 

будівельно-монтажних робіт, видобутку і виробництва будівельних 

матеріалів змінюється від 270 - 280 днів на рівнинних територіях, до 160 -

170 днів у Карпатах. 

Розподіл опадів по території добре узгоджується з характером рельєфу, 

висотою місця над рівнем моря і віддаленістю від нього. Річні норми 

опадів коливаються від 700 - 750 мм на заході до 500 - 600 мм на 

південному сході, в Карпатах - до 1600 мм. Причому в теплий період року 

(травень - серпень) випадає біля 70% річної норми опадів. На цей же 

період припадає 70 - 80% гроз. Пересічно щомісяця з травня по серпень з 

грозами буває від 7 до 13 днів. Якщо врахувати, що грози досить часто 

супроводжуються зливовими дощами і градом, то для будівництва і в 

теплі дні виникають ускладнення - утворюються перерви в роботі, 

затруднюється видобуток, доставка і збереження будівельних матеріалів. 

У зимовий період на території України спостерігаються хуртовини. 

Частота їх у різні роки та на окремих територіях досягає 1 5 - 2 0  

повторень. На всі стадії процесу будівництва впливає поява, тривалість і 

висота снігового покриву. Якщо в рівнинній і передгірській частині його 

висота коливається від 10 до 20 см, то в гірській частині Карпат сніговий 

покрив повсемісно перевищує 30 - 50 см, а в окремі роки досягає 1 м і 

більше. Це, природно, відображається не тільки на будівництві, а й на всій 

господарській діяльності. 

При розміщенні об'єктів будівництва та кар'єрів із видобутку 

будівельної мінеральної сировини необхідно враховувати і такі негативні 

явища, як селеві потоки і снігові лавини. Селеві потоки найбільш 

поширені у високогірних і середньо-гірських районах Карпат. Зливові, 

снігово-дощові, водно-кам'яні та грязе-кам'яні селі бувають нечасто, раз у 

5 -10 років і рідше, але їх раптовість завдає величезної шкоди, як це 

сталося восени 1998 року в Закарпатті. 

Снігові лавини найчастіше сходять з вершин і хребтів з крутими 

схилами в Карпатах. Інколи вони мають велику руйнівну силу і приводять 

до знищення будівель, інженерних споруд, засипають дороги, розривають 

комунікації. 

На території Крпатського економічного району переважають вітри 

західних напрямків (південно-західні, північно-західні та західні, восени - 

часом східні). Найбільш високі швидкості властиві вітрам північно-

західних напрямків. Вітровий режим необхідно враховувати при 

орієнтації вулиць, особливо при розміщенні в межах житлових кварталів 

підприємств, що викидають в атмосферу відходи з хімічними елементами, 



різні гази, дим, розпилені частинки або поширюють неприємний запах. На 

жаль, вплив вітрового режиму не завжди враховується в процесі 

будівництва, що позначається на санітарному стані прилеглих житлових 

масивів. У практиці забудови території майже не враховуються такі 

явища, як посухи, суховії, пилові бурі, тумани. 

Правильне врахування впливу кліматичних умов при плануванні 

термінів окремих стадій будівельних і монтажних робіт дає значний 

економічний ефект. 

Водний чинник має прямий та опосередкований вплив на розвиток і 

розміщення будівельно-індустріального комплексу. 

Для процесу будівництва не потрібно великої кількості води і не 

ставляться особливі умови до її хімічного складу та чистоти. Але на 

розміщення об'єктів будівництва, на галузеву структуру підприємств, їх 

технологію, водні ресурси дуже часто мають визначальний вплив. 

За оцінкою науковців територія областей Карпатського економічного 

району в достатній кількості забезпечена водою, і при всіх проблемах її 

постачання і споживання розвиток промисловості з боку 

водозабезпеченості не лімітується. Основу водних ресурсів складає 

річкова мережа, що нараховує біля 450 річок протяжністю понад 10 км. 

Головними річками регіону є: Дністер, Стрий, Західний Буг, Черемош, 

Сирет і Тиса. Основна частина річок належить до категорії малих. Густота 

гідрологічної мережі найбільша в Україні. Максимальна густота її 

спостерігається в Карпатах і Закарпатті, де вона перевищує 1,5 км/км
2
, у 

Прикарпатті - біля 1 км/км
2
. 

Максимального рівня вода досягає весною і літом, тобто під час 

танення снігу в горах і після значних зливових опадів. 

Якщо розглядати прирічкові території з точки зору вибору на них 

майданчиків під будівництво, то варто зазначити, що головні промислові і 

взагалі господарські центри в Карпатському економічному районі здавна 

розміщувались у прирічкових долинах. При цьому повсюдно найбільш 

придатними для забудови є території 5 - 6  терас, їх поверхня не потребує 

складної інженерної підготовки, характеризується доброю несучою 

здатністю ґрунтів, ґрунтові води залягають достатньо глибоко, найчастіше 

на оптимальній глибині (4 - 15 м). Невеликий нахил цих терас майже не 

обмежує проектні розв'язки, лише дещо ускладнює прокладання 

комунікацій. Що стосується нижніх терас, то тут спостерігаються істотні 

відмінності, які залежать від висоти місцевості над рівнем моря. 

Необхідно взяти до уваги, що перша і друга надзаплавні тераси мають 

переважно рівнинний характер і придатні для будівництва промислових 



споруд та житлових масивів. Проте виникають проблеми заболочення і 

близького залягання ґрунтових вод, особливо для річок, що протікають по 

низовинних територіях. Це вимагає відповідної інженерної підготовки 

при розгортанні будівництва. Менш сприятливі умови для освоєння під 

будівництво мають поверхні 3 - 4  терас на височинних територіях. 

Береги річок, які протікають по височинах, переважно асиметричні. 

Найчастіше високими і крутими бувають праві береги. Часто долини 

річок звужуються, утворюючи сприятливі умови для будівництва гребель. 

В місцях розширення долин, що найчастіше спостерігається при впаданні 

допливів, утворюються котловини, придатні для зосередженого будів-

ництва. На крутих схилах річок, у ряді районів, розвинуті зсувні процеси. 

При забудові це вимагає виконання складних інженерних протизсувних 

заходів. 

Кар'єри по видобутку будівельних матеріалів переважно розмішуються 

в долинах і руслах річок. У зв'язку з цим річки часто використовуються 

для їх перевезення. Господарське використання річок передбачає 

будівництво гідротехнічних споруд і їх систем для регулювання стоку, 

захисту від повеней, закріпленню берегів, що ще раз підкреслює особливу 

роль будівельної індустрії в раціональному природокористуванні. 

Значно менший вплив на розвиток і функціонування будівельної 

індустрії мають озера та підземні води. Підземні води використовуються 

для водопостачання багатьох галузей промисловості і комунальних 

потреб. Водночас вони досить часто створюють ускладнення при виборі й 

підготовці майданчиків під забудову. З ними зв'язані зсувні явища, 

заболоченість, засоленість. Будівництво шахт (наприклад, в умовах 

Солотвинської впадини) і видобуток корисних копалин у місцях, де 

розвинуті водоносні горизонти, стає дорожчим через необхідність 

застосування спеціальних заходів для боротьби з затопленням. Великі 

площі низинних боліт і заболочених земель є у Верхньо- дністровській 

рівнині та басейні Тиси. За деякими даними, є підстави вважати, що 

окремі підземні води містять солі, які негативно впливають на бетон. У 

цьому напрямі ще необхідно проводити спеціальні дослідження. 

Висновки. В підсумку можемо резюмувати, що геологічна будова, 

рельєф та сейсмічність території Карпатського економічного району на 

розвиток будівельно-індустріального комплексу впливають так: 

- формують галузеву і територіальну структуру мінерально-ресурсної 

бази будівельної індустрії; 

- визначають умови розміщення об'єктів будівництва, їх розміри та 

зосередження; 



- впливають на прокладання шляхів сполучення та їх конфігурацію; 

- формують видову структуру будівельних мінеральних ресурсів, 

можливі розміри їх запасів, визначають умови видобутку. 
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Бурка В., Бурка Й. Природные условия развития строительно-

индустриального комплекса на примере Карпатского экономического 

района. У статті розглядаються територіальні особливості природного 

середовища економічного району та їх вплив на розвиток і розміщення 

процесу будівництва. Описується вплив клімату, водних ресурсів, 

геологічної будови, рельєфу і сейсмічності на розвиток будівельної 

індустрії у Карпатському економічному районі.  
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Burka V., Burka I. Natural conditions of the development of building-

industrial complex of the Carpatian economic rayon. 

Territorial specificity of economic rayon's natural environment is analyzed as 

well as its effect upon the development and allocation of the process of 

building. The effects of climate, water resources, geological structure, relief and 

seismicity upon the development of building industry in the Carpathian 

Economic Rayon are described. 
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