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УДК 913(477.6)        Октябрина Кисельова, Юрій Кисельов 
 

ПРО МЕЖІ УКРАЇНСЬКОГО ДОНБАСУ 
 

Проаналізовано основні етапи геологічних досліджень Донецького басейну в контексті 

формування уявлень про його межі. Відзначено некоректність включення до Донбасу всієї 

території Донецької та Луганської областей. Представлено авторський погляд на проблему меж 

Донбасу, до якого пропонується відносити територію, зайняту шахтними полями вугільного 

регіону. Український Донбас окреслений у межах Правобережжя Луганської та центральної 

частини Донецької областей. 

Ключові слова: Донбас, вугільний регіон, межі, Донецька область, Луганська область. 

Oktyabryna Kyselyova, Yuriy Kyselyov. On the boundaries of the Ukrainian Donbas. The 

main stages of the geological research of Donbas is examined. It is noted that Yevgraf Kovalevskyi, who 

first used the name “Donets Ridge”, founded this research in the beginning of the XIXth century. An 

important stage of this research was the detailed geological survey of the Donets anthracite coal basin at 

the turn of the XIXth – XXth centuries under the leadership of Leonid Lutugin. The map resulting from 

that survey delineated the borders of the Donbas for the first time. The meaning of such notions as “The 

Old Donbas” and “The Great Donbas” were characterized. It is noted that the territory of Ukrainian 

Donbas does not correspond to the administrative limits of Donetsk and Luhansk oblasts. The inclusions 

of the historic eastern part of Slobidska Ukraina and the Mariupol’ Azov regions in the Donets economic 

region were reflected in some economic regionalization schemes of Ukraine. Yet this view does not 

correspond to reality from the standpoint of natural resources, history, or ethno-geography. Even more 

removed from reality is the Euro-region named Donbas, which was conceptualized in 2010 and now 

includes both Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine as well Voronezh and Rostov oblasts of the Russian 

Federation. Indeed, Voronezh oblast has absolutely no relationship to the Donbas. It is noted that only the 

right bank of Luhansk oblast is correctly attributed to Donbas on some maps. We hold the same view, 

though we don’t include the south Azov part of Donetsk oblast to the Donbas. Thus, we uphold the 

principle of using natural factors to delineate the Donbas boundaries. The issue of the Donbas boundaries 

has not only scientific but also geopolitical significance. Overcoming an artificial link of the historic 

eastern part of Slobidska Ukraina and the Mariupol Azov regions to the Donbas should consolidate future 

Ukrainian priorities not only in the political but also in the ethno-cultural realms of the Donetsk and 

Luhansk oblasts. 

Key words: Donbas, coal region, boundaries, Donetsk oblast, Luhansk oblast. 
 

Постановка проблеми. Європейській куль-

турі, до якої належить Україна, властиві історична 

пам’ять про минуле власного народу, одночасне 

усвідомлення його єдності й мозаїчності, виражене, 

зокрема, у збереженні традиційних топонімів на 

позначення окремих місцевостей. Для України 

такими географічними назвами – причому, досить 

давніми – є Бойківщина, Гуцульщина, Лемківщина 

тощо (етнографічні землі за Ф. Д. Заставним [3]), 

Галичина, Поділля, Слобожанщина та ін. (етнічні 

землі за термінологією цього ж автора). 

Межі етнічних областей, як правило, не 

збігаються з адміністративними межами. Зокрема, 

Слобожанщина лише територію Харківської області 
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охоплює повністю, терени Донецької, Луганської й 

Сумської адміністративних областей входять до неї 

частково.  

Історичною (хоча, скоріше, геологічною) 

назвою одного з природних і водночас економіко-

географічних регіонів України є Донбас, хоча цей 

топонім не є таким старим, як згадані вище. Крім 

того, ця назва (знову ж таки, на відміну від інших) 

не має етнічного змісту. 

Метою статті є окреслення меж Українського 

Донбасу як геологічного та економічного регіону 

України. Завдання: проаналізувати основні етапи 

геологічних досліджень Донбасу в контексті 

формування уявлень про його межі; визначити 

критерії проведення меж Донбасу; окреслити місце 

концепції Великого Донбасу в контексті порушеної 

нами теми; обґрунтувати власний авторський погляд 

на проблему меж Донбасу; порушити проблему 

географічності поняття “Донбас”.  

Виклад основного матеріалу. В офіційних 

виданнях сучасної України Донбас визначається як 

“історично сформований регіон, один із найрозви-

нутіших в Україні промислово-енергетичних 

комплексів зі значними природними ресурсами, 

потужним виробничим потенціалом. Сучасний 

Донбас розташований на Сході України й 

адміністративно охоплює Донецьку та Луганську 

області; площа – 53,2 тис. кв. км (8,8 % площі 

країни). Донбас – найчисельніший (майже 8 млн 

осіб), один із найщільніше заселених регіонів країни 

(139 осіб/км²), значна частина міського населення 

(близько 90 %)” [12; 13]. 

Назва “Донецький басейн” виникла через 

відкриття й розробку покладів кам’яного вугілля 

поблизу річки Сіверський Донець. На кожному етапі 

освоєння Донбасу названий регіон просторово 

обмежувався відомими на відповідний час родо-

вищами твердого палива. Але з часом відбувалося 

відкриття нових вугільних пластів, відкривалися 

нові шахти, збільшувалася площа шахтних полів. 

На початку досліджень характеризованої 

нами території її назва асоціювалася з формами 

рельєфу. Так, видатний український вчений 

Є. П. Ковалевський першим висловив думку про 

окремішність Донецької височини від інших 

гірських і височинних масивів, зокрема При-

азовської височини, та дав їй назву “Донецький 

кряж”. Ця назва вжита ним у праці “Опыт 

геогностических исследований в Донецком горном 

кряже” [5]. 

Топонім “Донбас” (“Донецький басейн”) 

уперше чітко присутній у роботах геологів – 

представників лутугінської плеяди, зокрема на 

“Детальній геологічній карті Донецького 

кам’яновугільного басейну”, яка була виготовлена 

на 20 аркушах масштабом 1:42 000 та здобула золоту 

медаль на Туринській виставці у 1911 році (рис. 1).  

Л. І. Лутугін писав: “Найбільшим кам’яно-

вугільним басейном Європейської Росії є Донецький 

басейн. Під цією назвою слід розуміти всю ту площу 

півдня Росії, де розвинуті осади кам’яновугільного 

віку прибережноморського типу з підрядними 

шарами кам’яного вугілля. Подібні відклади 

виходять на поверхню в південній частині Харків-

ської губернії, у східній частині Катеринославської 

губернії та західній частині Області Війська 

Донського” [7] (переклад наш – О. К., Ю. К.). 

Межі Донецького басейну на згаданій вище 
лутугінській карті відповідали тодішнім контурам 
площ розвідувальних робіт. Це практично половина 
площі сучасних шахтних полів. 

Детальність і достовірність цієї карти зробили 
її настільки практично значущою й незмінно 
актуальною, що вона й досі слугує геологам у 
пошуках нових верств цінного палива. 

Етапність вивчення Донбасу як вугільного 
регіону, а відтак зміни (уточнення) його меж 
відображає картосхема на рис. 2. Виділений на схемі 
Старий Донбас майже збігається в межах з 
лутугінською картою і займає площу 23 тис. км² [8, 
с. 365]. На початку ХХ ст. у зв’язку з відкриттям 
нових вугленосних площ було сформульовано 
концепцію так званого Великого Донбасу, площа 
якого склала понад 60 тис. км², у тому числі в межах 
України – понад 40 тис. км². 

Унікальність басейну пов’язана з великим 
різноманіттям і багатством корисних копалин 
(ртутні, мідні, свинцево-цинкові руди, золото, 
будівельна сировина тощо), які стали важливою 
сировиною базою для розвитку провідних галузей 
промисловості. Та все ж таки найголовнішим 
мінеральним ресурсом Донбасу є кам’яне вугілля. 
Саме з відкриттям і використанням високоякісного 
кам’яного вугілля пов’язаний розвиток мета-
лургійної, хімічної, машинобудівної та інших 
галузей промисловості й транспорту. В роки 
радянської влади на частку Українського Донбасу 
припадало 26 % загальносоюзного видобутку 
кам’яного вугілля. 

У геоструктурному відношенні Донбас являє 
собою великий синклінорій, розташований між 
Українським кристалічним щитом і Воронезьким 
кристалічним масивом. У будові басейну беруть 
участь осадові породи палеогену, мезозою та 
кайнозою. Вугленосність Донецького кам’яновугіль-
ного басейну пов’язана з відкладами карбону, 
потужність яких у центральній (українській) частині 
сягає 18 км. Відклади карбону представлені 
потужною товщею вапняків, над якими залягають 
пісковики, аргіліти та алевроліти з прошарками 
вапняків та пластів кам’яного вугілля. 

Найбільшою вугленосністю вирізняється 
Центральний Донбас, де було виявлено понад 300 
пластів вугілля потужністю від 0,3-0,45 м до 1,0 м і 
більше. Особливо цінними є коксівне вугілля та 
антрацит, що підвищує значущість саме української 
частини басейну. 

За індустріальної доби передбачалося 
поширення геологічних розвідок і на північну, 
задінцеву, частину Луганської області, що мало б 
суттєво розширити межі Донбасу. 
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Рис. 1. Територія Донецького басейну (за Л. І. Лутугіним [7]) 
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Рис. 2. Схема Донецького кам’яновугільного басейну [8, с. 365] 

 

У деяких виданнях до Донбасу відносили 

південну частину Луганської області (Правобережжя 

Сіверського Дінця, на якому розташований 

Донецький кряж) та всю Донецьку область [2, 

с. 448]. В інших випадках окреслені межі Донбасу 

узгоджуються з межами прояву природних умов 

цього регіону (рис. 3). 

Саме виходячи з результатів досліджень 

Л. І. Лутугіна та його наступників, ми вважаємо, що 

такий регіон України, як Донбас, включає північну 

частину сучасної Донецької області (за винятком 

слобожанської крайньої півночі та приазовського 

півдня) і південну частину сучасної Луганської 

області (відокремлену Сіверським Дінцем від 

північної, яка входить у Слобожанщину). Разом із 

тим у зв’язку із сучасними подіями АТО також і 

південь Донецької області (Маріупольське 

Приазов’я), і практично вся Луганська область тепер 

нерідко сприймаються не лише українською, а й 

світовою спільнотою як Донбас.  

 

 

 
 

Рис. 3. Картосхема фізико-географічного районування 

Донецької північностепової провінції [12, с. 363] 
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Рис. 4. Межі Українського Донбасу (авторське окреслення) 
 

У контексті питання, яке ми розглядаємо, 

варто зауважити, що у 2006 р. керівництво суміжних 

прикордонних областей, частини територій яких 

належать до вугільного регіону, – Ростовської 

області (РФ) і Луганської області України – 

ініціювали створення транскордонного формування 

– єврорегіону “Донбас”. Питання його створення 

було остаточно вирішене в 2010 р. У 2011 р. до 

цього єврорегіону приєдналася Донецька область, а 

у 2014 р. – Воронезька область РФ. Таким чином, 

єврорегіон “Донбас” мав формуватися у складі 

чотирьох областей – Донецької й Луганської 

(Україна) та Воронезької й Ростовської (РФ).  

Цей єврорегіон, відповідно до початкової ідеї 

його створення (принаймні, офіційно задекла-

рованої) мав об’єднувати території з огляду на 
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спільні риси структури економіки. Загальна площа 

регіону склала близько 127 тис. км
2
 із чисельністю 

населення близько 11 млн. осіб [14].  

Проте неважко дійти до висновку, що межі 

цього формування є штучно (політично та 

адміністра-тивно) зумовлені та – особливо після 

приєднання до єврорегіону Воронезької області РФ – 

не мають нічого спільного з контурами Донбасу як 

геологічного утворення.  

Некоректний, на нашу думку, підхід до 

окреслення меж Донбасу шляхом механічного 

включення до нього всієї території Донецької та 

Луганської адміністративних областей застосову-

ється окремими авторами при розробленні схем 

економічного районування України [6; 9 та ін.]. 

Ми оконтурюємо Український Донбас 

територією, зайнятою сучасними шахтними полями 

вугільного регіону в межах нашої держави. За 

даними Ю. Буцика, лише в Луганській області їхня 

площа охоплює територію понад 1300 км
2
. У цілому 

ж в Українському Донбасі простір, зайнятий 

шахтними полями, перевищує 8 тис. км
2
, або 31 % 

від площі цього вугільного регіону [1].  

Саме наявність вугільних родовищ ми 

вважаємо визначальним критерієм при проведенні 

меж Донбасу. Наголошуємо, що саме поняття 

“Донбас” має, передовсім, геологічний, aніж будь-

який інший, зокрема географічний, історичний чи 

етнічний зміст. Тому застосування цього топоніму в 

кожному з цих контекстів, особливо етнічному, є, на 

нашу думку, не повністю коректним. 

Разом із тим, на позначення території, що в 

гірничо-геологічному відношенні відповідає частині 

Донбасу в межах Луганської області, ми засто-

совуємо вже пропоновані раніше одним з авторів 

топоніми “Придінцевий край”, “Придінців’я” [4]. 

Саме цей термін, на нашу думку, має найвиразніший 

географічний зміст. З одного боку, він, будучи 

аналогічним щодо топонімів “Наддніпрянщина”, 

“Побужжя” тощо, чітко вказує на локалізацію 

регіону. З іншого боку, виокремлюване нами 

Придінців’я є протиставленням Задінців’ю (топонім, 

віддавна згадуваний у географічно-краєзнавчій 

літературі [10; 11 та ін.]. Під Задінців’ям уже 

традиційно розуміється Лівобережжя Сіверського 

Дінця в межах степової зони (y тому числі 

розрізняють Низьке Задінців’я, представлене тера-

сованою долиною Сіверського Дінця, та Високе 

Задінців’я, що відповідає Старобільській рівнині 

(південні відроги Середньоруської височини).  

Беручи до уваги територію Донецького 

басейну загалом, було б логічно використовувати 

топонім “Придінцево-Приазовський край”. Проте, 

така назва нам видається надто громіздкою й, до 

того ж, неоднозначною (незрозуміло, чи йдеться про 

Приазовське узбережжя в цілому, чи лише про 

Приазовську височину, чи про басейни річок, які 

впадають в Азовське море). Тому ми, враховуючи 

традиційність, загальну зрозумілість і широку 

вживаність, усе ж застосовуємо назву “Донбас” і в 

географічному контексті. Межі Українського 

Донбасу – в нашому трактуванні цього регіону – 

представлені на рис. 4. 

Висновки. У ході досліджень Донецького 

басейну як геологічного утворення та відкриття 

нових пластів кам’яного вугілля закономірно 

розширювалися межі Донбасу. Виявлення навколо 

Старого Донбасу територій, перспективних на 

вугілля, зумовило формулювання концепції 

Великого Донбасу. Значного поширення в літературі 

набуло некоректне трактування Донбасу як регіону 

історичного та етнічного, а також включення до 

нього, або Донецького економічного району, всієї 

площі Донецької й Луганської областей. Ми 

оконтурюємо Донбас територією, в межах якої 

поширені шахтні поля вугільного регіону. Вважаємо, 

що правильне трактування меж Донбасу (без 

віднесення до нього частин Слобожанщини та 

Приазов’я) має не лише наукове, а й практичне 

регіонально-політичне значення. 
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УДК 338.487          Тетяна Біла 
 

РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ 

ЛЬВОВА У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД 
 

Розглянуто особливості розвитку приміського туризму м. Львів у радянський період (1939 –

1941, 1944 – 1991 роки). Проаналізовано природні та історико-культурні атракції, оздоровчу та 

рекреаційну інфраструктуру, що використовувались у 50 – 80-х рр. ХХ ст. для організації 

відпочинку. Представлено основні види рекреаційно-туристичних занять у приміській зоні. 

Висвітлено позитивні та негативні аспекти розвитку туризму в радянський період та його роль у 

становленні сучасної галузево-територіальної структури приміського туризму м. Львів.  

Ключові слова: приміська зона, приміський туризм, рекреація, атракції, інфраструктура, 

туристичні заняття, радянський період. 

Tetyana Bila. The development of recreation and tourism of the L’viv suburban zone in the 

Soviet period. In the Soviet times (1939-1941, 1944-1991), considerable attention was paid to the 

development of natural tourist attractions in the suburban area of the city of L’viv. These included the 

green zone (parks, forest parks), protected territories (the Roztochchya reserve, conservation areas, 

natural monuments), and places equipped for recreation in forests and near water bodies. In turn, a range 

of historical and cultural tourist sites expanded to embrace historical and regional museums, places 

associated with prominent figures of culture, and historical and cultural monuments (wooden and stone 

churches, castles). However, certain negative phenomena associated with the destruction of sacral and 

historical monuments due to their misuse (as warehouses or health institutions) were also observed. The 

widespread development of institutional leisure facilities, belonging to L’viv enterprises (recreation 

centers, sanatoria, pioneer camps), had become a specific feature of recreation and tourism in the 

suburban area of the city. Major resorts of the suburban area in Bryukhovychi, Lubin’ Velykyi, and Shklo 

underwent considerable reconstruction. In the early 1990s, about 56 health and recreational facilities 

with around 8,000 beds were functioning in the suburban area, the majority comprising holiday hotels 

and recreation homes (30 %) and children’s health camps (42 %). This period was also marked by the 

development of roadside infrastructure (hotels, camping). However, significant economic development of 

suburban areas for industrial and municipal purposes led to a decrease of its recreational attractiveness 

due to the destruction of forests and meadows, the appearance of disturbed areas (Hrybovychi landfill, 

sulphur and building material pits) and the growth of residential development. As for the infrastructure of 

the recreational facilities that were built in the Soviet era, the majority were for seasonal use and of low 

standards. In the Soviet times, in a suburban area of the city there was a range of occupations, which 

included rehabilitation in health resorts, rest and recreational centres, sanatoria, pioneer camps in the 

forests and near water bodies, and sightseeing activities in protected areas and conservation sites as well 

as in historical places of cultural heritage. A network of trails for hiking through local historical and 

geological attractions was developed. However, the majority of the routes were not marked and tourist 

information materials, like maps or guides, were not provided. In geospatial terms, during the Soviet 

period an areal dispersed model of the recreational and tourist complex of the suburban area of L’viv was 

completed. Health tourist centres with a developed network of institutions and significant indicators of 
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