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ПРО ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ ХАРКІВЩИНИ 

 
Вперше харківські джерела, колодязі і свердловини на воду розглянуто в якості гідрогеологічних пам’яток 

природи. Обґрунтована їх комплексність як об’єктів з геологічними, гідрогеологічними і гідрологічними ознака-
ми. Відокремлено об’єкти державного (гідрогеосайти), регіонального і місцевого значення. Обґрунтована необ-
хідність їх охорони.  
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В.Г. Космачев, М.В. Космачева, И.К. Решетов. О ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ ПРИ-

РОДЫ ХАРЬКОВЩИНЫ. Впервые харьковские родники, колодцы и скважины на воду рассмотрены в качест-
ве гидрогеологических памятников природы. Обоснована их комплексность как объектов с геологическими, гид-
рогеологическими и гидрологическими свойствами. Выделены объекты государственного (гидрогеосайты), ре-
гионального и местного значения. Обоснована необходимость их охраны.  
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V.G. Kosmachev, M.V. Kosmacheva, I.K. Reshetov. ABOUT THE HYDROGEOLOGICAL MONUMENTS OF 

KHARKOV REGION. For the first time the springs and artesian wells of Kharkov region as nature hydrogeological 
monuments were characterized. These monuments as complex objects with their geological, hydrogeological and hydro-
logical properties were based. The objects of state (hydrogeosites), regional and local importance were distinguished. 
The necessity of them protection was based.  
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Актуальність. Стаття підпорядкована 

проблемі практичного використання і збе-
реження гідрогеологічних пам’яток природи 
(ГГПП) Харківщини яка є частиною про-
блеми збереження і використання геологіч-
ної спадщини Землі і загальної природоохо-
ронної справи в цілому. Її актуальність ви-
значається великою цінністю цих об’єктів 
не тільки для водопостачання, а й можливіс-
тю їх використання в наукових, освітніх 
(для вивчення географії, геології і гідрогео-
логії, формування світогляду), лікувальних і 
рекреаційних цілях. Невідкладність охорони 
цих пам’яток природи зумовлена зростаю-
чою загрозою їх існуванню в силу дії де-
структивних переважно техногенних факто-
рів. Необхідність виявлення та охорони цих 
пам’яток, як і геологічних об’єктів в цілому, 
набула міжнародного значення, про що свід-
чить створення Європейської асоціації по 
збереженню геологічної спадщини - Про-
ГЕО, в яку увійшла Україна, прийняття 
Міжнародної декларації прав пам’яті Землі і 
реалізація проекту ГЕОСАЙТИ Міжнарод-
ного союзу геологічних наук, що розвива-
ється під егідою ЮНЕСКО.  

Вихідні передумови. Розробка означе-
ної теми спирається на досвід і досягнення 
фахівців по вивченню геологічних пам’яток 
як в нашій країні, так і за кордоном [1, 2].  

Ціллю статті є сприяння практичному 
використанню і збереженню ГГПП Харків-
щини як компонентів геологічної спадщини 
регіону. 

Виклад основного матеріалу. Питан-
ня про пам’ятки природи України з водними 
об’єктами спеціально було розглянуто в пу-
блікації [1]. Вони визначені як гідросферні 
об’єкти, які знаходяться на поверхні Землі 
або на незначній її глибині. Унікальні 
об’єкти з їх числа, на думку цих авторів, 
"можна відносити до гідрогеологічного типу 
геосайтів ... Проте їх можна відокремити в 
єдину категорію "гідрогеосайтів" [1, с. 43]. 
При цьому до категорії гідрогеосайтів від-
несені моря, озера, болота, ставки, водосхо-
вища, річки, водоспади, канали, джерела, 
струмки. Таке розширення поняття про гео-
сайти, які є геологічними пам’ятками при-
роди, і розповсюдження його на всі гідроло-
гічні об’єкти здається зайвим. Ми вважаємо, 
що змісту поняття про гідрогеологічні 
пам’ятки відповідають саме джерела як 
пункти розгрузки певних водоносних гори-
зонтів, а також криниці і свердловини на во-
ду. Саме найбільш значні з них, які мають 
державне і більше значення, за термінологі-
єю проекту ГЕОСАЙТИ [2], можна вважати 
гідрогеосайтами. Але велике науково-
освітнє і практичне значення мають також 
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об’єкти менш значні, яким може бути нада-
ний регіональний або місцевий ранг. 

ГГПП ми розглядаємо як комплексні 
об’єкти в силу ряду причин. По-перше, че-
рез те, що гідрогеологічні властивості під-
земних вод (особливо їх хімічний склад) і 
саме існування водоносних горизонтів, за-
лежать від наявності і властивостей водо-
вмісних і водотривких порід, їх умов заля-
гання і інших геологічних ознак. Це влучно 
було підкреслено в роботі [1], де зазначено, 
що кожний з тих об’єктів, що розглядають-
ся, "природно тісно зв’язаний з літосферним 
субстратом, тобто з тим комплексом гірсь-
ких порід, який складає ємність, що вміщує 
водну масу" [1, с. 43-44]. І далі: "Як правило 
такі об’єкти необхідно розглядати комплек-
сно, і цьому саме відповідає поняття "гідро-
геосайт", що враховує як геологічні, так і 
гідролого-гідрогеологічні особливості 
об’єктів" [1, с.45]. По-друге, ГГПП є одно-
часно геологічними, гідрогеологічними і 
гідрологічними об’єктами - тобто вони є 
тим місцем, де підземні води стають повер-
хневими, що найкращим чином і найбільш 
яскраво відбиває єдність гідросфери в ціло-
му. По-третє, комплексність ГГПП проявля-
ється в тому, що джерела створюють (в на-
шій місцевості звичайно невеликі за розмі-
рами) своєрідні оазиси - природно-
територіальні комплекси переважно фаціа-
льного рівня, з своїм рослинним і тварин-
ним світом, ґрунтами, мікрокліматом. 

Комплексність ГГПП слід враховувати 
при їх використанні, зокрема в освітніх і ре-
креаційних цілях, а також при забезпеченні 
їх охорони. 

Щодо практичного використання 
ГГПП, то його специфікою є безпосереднє 
їх використання для водопостачання. Воно 
залишається суттєвим, незважаючи на те, 
що вода більшості джерел і самі джерела, 
особливо в густонаселених промислових 
районах, зазнали забрудненості і руйнації 
під впливом антропогенного фактору. Дру-
гий напрям використання ГГПП - освітній, 
зокрема пов’язаний з тим, що шкільними 
програмами з географії передбачені екскур-
сії до джерел. Третій напрям - застосування 
їх в лікувальних цілях - визначається корис-
ними і цілющими властивостями води пев-
них джерел. Четвертий напрям - рекреацій-

ний, який базується на природній, ландшаф-
тній комплексності ГГПП як місць відпочи-
нку. 

В основу оцінювання (ранжирування) 
ГГПП покладено такі їх показники як дебіти 
джерел, якість води і її лікувальні властиво-
сті, міра практичного використання (попу-
лярність джерел), якість каптажів і їх худо-
жньо-естетичного обладнання, їх стан як 
ландшафтних об’єктів. За цими параметра-
ми можуть бути визначені об’єкти держав-
ного значення - гідрогеосайти - джерела 
найбільш значущі за дебітом і з іншими 
найбільш високими показниками, а також 
ГГПП регіонального і місцевого рангів [3]. 

Необхідність охорони ГГПП визнача-
ється їх великою практичною цінністю і на-
явністю загрозливих факторів, спрямованих 
на їх знищення або погіршення стану. До 
числа таких факторів відноситься забруд-
нення підземних вод втратами з каналіза-
ційних мереж, попаданням в водоносний 
горизонт неочищених побутових стоків, 
скидами розчинних хімічних речовин і т.п.; 
забруднення території джерел сміттям з-за 
низької екологічної культури відвідувачів; 
спрацювання і руйнація каптажів. Охорона 
ГГПП стосується не тільки саме джерел як 
географічно точкових об’єктів, а й в цілому 
природно-територіальних комплексів, що 
містять джерела, на рівні якнайменш уро-
чищ, а може й місцевостей, тому що треба 
оберігати ще й території, на яких відбува-
ється живлення водоносних горизонтів. 

На Харківщині ряд джерел (в тому чи-
слі ті, що є витоками річок) в якості виклю-
чно гідрологічних об’єктів (гідрологічні 
пам’ятки природи і гідрологічні заказники 
місцевого значення) включені до природно-
заповідного фонду області. Це джерела Г.С. 
Сковороди у Харківському районі, Мурафа і 
Любівське у Краснокутському районі, а та-
кож витоки річок Берестова, Оріль, Мож, 
Мерчик, Великий Бурлук, Гнилиця, Сухий 
Торець, Багата, Рогозянка, а також виток р. 
Мерло, який зарезервовано для наступного 
заповідання [4]. Гідрогеологічні характерис-
тики цих об’єктів не розглядалися взагалі 
(тільки джерело Мурафа відзначено як мі-
неральне сірководневе). Отже можна вважа-
ти, що переважна більшість джерел Харків-
щини не охороняється, а в відомій публіка-
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ції про геологічні пам’ятки України [5] не 
згадується навіть жоден з них. До речі за-
значимо, що деякі джерела вивчалися ще на 
початку позаминулого століття. Так, В.Н. 
Каразіним у 1838 р. були опубліковані ре-
зультати досліджень сульфатної мінеральної 
води в басейні р. Оріль. Потім ці джерела 
поблизу с. Дубові Гряди (у теперішньому 
Сахновщинському районі) розглядалися в 
путівнику [6], а в роботі [7] відмічалися 
джерела з глауконітово-кварцових порід 
(межигірсько-обухівський водоносний гори-
зонт), особливо численні в Саржиному ярі. 
Історія гідрогеологічних досліджень Харкі-
вщини, починаючи з робіт В.Н. Каразіна, 
учених старої харківської геологічної школи 
- Н.Д. Борисяка, І.Ф. Леваківського, О.В. 
Гурова і ін., розглянута в статті [8]. 

На основі зазначених положень в якос-
ті приклада ГГПП Харківщини нижче оха-
рактеризовані деякі об’єкти Харківського 
вузла геологічних пам’яток природи [9]. 

Вони мають спільні геологічні і гідро-
геологічні ознаки. Водовмісними є перева-
жно тріщинуваті глауконітово-кварцові опо-
ковидні пісковики і алевроліти обухівського 
регіоярусу. Присутність в них таких мінера-
лів-адсорбентів як глауконіт, цеоліти, опал 
[10] довгий час забезпечувала високу якість 
цієї води. Горизонт в цілому безнапірний. 
Його живлення відбувається переважно в 
місцях виходу на денну поверхню за раху-
нок атмосферних і поверхневих текучих вод 
і частково шляхом підтікання з водоносних 
горизонтів, що залягають вище, а розванта-
ження - удовж річної і яружно-балкової ме-
режі у вигляді джерел. Водотривким є київ-
ський регіоярус, який в своїй верхній части-
ні складається глинами. Хімічний склад во-
ди цього горизонту переважно гідрокарбо-
натний з перевагою в катіонному складі 
кальцій-іона. Практично повсюди відміча-
ється підвищений вміст кремнекислоти, а 
місцями заліза, що можна пояснити присут-
ністю опалу і глауконіту в водовмісних по-
родах. 

Всього на території м. Харків відомо 
більш 20 джерел з "харківського" водонос-
ного горизонту. Він дуже широко викорис-
товувався населенням: первісне водопоста-
чання міста базувалося виключно на джере-
лах саме з цього горизонту. І в наш час вони 

відіграють певну роль в забезпеченні меш-
канців питною водою. Вивчення впливу ан-
тропогенних факторів на хімічний склад 
джерел м. Харків [11] свідчить про те, що 
вони в різній мірі забруднені, так що воду з 
деяких джерел вживати зовсім не рекомен-
дується, з інших її треба піддавати очищен-
ню за допомогою спеціальних фільтрів, і 
навіть "чисту" джерельну воду все одно не-
обхідно кип’ятити [12]. До числа ГГПП на-
ми віднесені переважно найменш забрудне-
ні і в той же час найбільш значущі за дебі-
том і використанням джерела м. Харків, а 
також відомі джерела Березівських мінера-
льних вод. Усі вони є комплексними 
об’єктами, насамперед, в тому розумінні, 
що їх гідролого-гідрогеологічні компоненти 
не можна розглядати, не враховуючи геоло-
гічних характеристик водоносного горизон-
ту (його хімічний і мінеральний склад, 
структура, тріщинуватість, умови залягання 
і т. п.), а також геоморфологічної прив’язки 
джерел. Спільним для всіх цих об’єктів є і 
загрозливі їх існуванню фактори.  

Джерело питної води Шатилівське 
(мінеральна вода "Харківська-1"). Розта-
шоване в Дзержинському районі м. Харків 
неподалік від станції метро Ботанічний сад 
в майже нижній частині великої балки Сар-
жин яр, яка впадає зліва в долину р. Лопань. 
Балка зумовлена тектонічним розломом. Її 
довжина близько 10 км. Схили і днище 
вкриті густою рослинністю. Джерело знахо-
диться в нижній частині її правого борту. 
Середня потужність водоносних відкладів 
близька 10 м. Це одна із найдавніших кри-
ниць, яка використовувалася ще до побудо-
ви міського водопроводу. В 1957 р. тут було 
обладнано каптаж, насосну станцію і став 
до ладу завод мінеральної води "Харківська-
1" потужністю більше 5 млн. пляшок (по 0,5 
л) за рік [13]; зараз він не працює. В наш час 
це джерело, розташоване в багатолюдному 
районі, залишається найбільш популярним. 
Вода Харківська-1 внесена до Державного 
стандарту України на води мінеральні питні 
[14] як вода складного аніонного і різного 
катіонного складу. Цим стандартом перед-
бачена її мінералізація 0,6-1,0 г/дм3 і хіміч-
ний склад: HCO3

 - 350-550, SO4
2 - 50-250, 

Cl - менше 100, Ca2 - 50-200, Mg2 - менше 
100, (Na + K) - 50-200 мг/дм3. Вона роз-
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глядається як характерний представник типу 
мінеральної води кременистої (H2SiO3  58 
мг/дм3) гідрокарбонатно-сульфатної (суль-
фатно-гідрокарбонатної) натрійово-
кальцийово-магнійової (кальційової, натрі-
йово-кальційової) низько мінералізованої 
[15]. Джерело має дебіт біля 50 л/с. З капта-
жу вода надходить на бювети, які добре об-
ладнані, так що одночасно тут можуть наби-
рати воду 24 людини. На жаль, ступінь рис-
ку антропогенного забруднення цього родо-
вища мінеральної води визначається як ви-
сока [16]. Воду рекомендують вживати після 
кип’ятіння. Місце дуже мальовниче, впоря-
дковане і відповідає вимогам відпочинку. 
Пропонований ранг цієї ГГПП - державний 
(гідрогеосайт).  

Березівські мінеральні води. Березів-
ські джерела мінеральної води, на базі яких 
існує широко відомий курорт Бермінводи, 
знаходиться в селищі Березівське Дергачів-
ського району, поблизу смт. Пересічна в 20 
км на захід від м. Харків. Як відзначалося 
[8], перші відомості про них датовані 1862 
р., перші їх дослідження належать видатним 
вченим - професорам ХНУ М.М. Бекетову 
(вивчення хімічного складу води) і Н.Д. Бо-
рисяку. Вода Березівська внесена до Держа-
вного стандарту України на води мінеральні 
питні [14] як вода гідрокарбонатна складно-
го катіонного складу. Цим стандартом пе-
редбачена її мінералізація 0,5-1,0 г/дм3 і хі-
мічний склад: HCO3

 - 300-600, SO4
2 - не 

більше 100, Cl - не більше 50, Ca2 - менше 
150, Mg2 - менше 50, (Na + K) - менше 
150 мг/дм3. Вона розглядається в якості ти-
пу мінеральної води - Березівський-I - як 
вода кремениста (H2SiO3 - 45-57 мг/дм3) гід-
рокарбонатна кальційово-магніійово-
натрійова з підвищеним вмістом органічних 
речовин (Сорг  12 мг/дм3) низькомінералі-
зована [15]. Вода містить також Fe (до 3 
мг/дм3), Al, Mn, Cu, Br, J, з органічних речо-
вин - гумінові кислоти, бітуми, смоли і ін. 
Температура води 9-10 С. Загальний дебіт 
джерел сягає 7-8 л/с. Завдяки вдалому спо-
лученню компонентів, має цілющі власти-
вості (перші відомості про це з’явилися ще 
у 1862-63 рр., в зв’язку з її хімічними дослі-
дженнями) і успішно застосовується для лі-
кування багатьох захворювань. У 1926 р. 

став до ладу завод по розливу мінеральної 
води, який працює і в наш час. Ступінь рис-
ку антропогенного забруднення цього родо-
вища мінеральної води визначається як по-
мірна [16]. 

Пропонований ранг цієї ГГПП - дер-
жавний (гідрогеосайт). Виходи підземних 
вод розташовані на схилі дуже мальовничої 
Березівської балки, що сприяє краєзнавчому 
і рекреаційному використанню цього 
об’єкту.  

Джерело питної води Олексіївське-1. 
Джерело розташоване в Дзержинському ра-
йоні м. Харків на вул. Клочківська, 321, в 
нижній частині балки Олексіївська, яка є 
лівою притокою долини р. Лопань. Тут на 
правому борті балки в невеликому ярочку в 
обох його бортах поблизу тальвега знахо-
дяться вдало каптовані виходи води так що 
водночас тут воду можуть набирати 18 лю-
дей. Загальний дебіт джерела дещо більше 3 
л/с, обладнані відгалуження для забору води 
дають близько 1,5 л/с. Воду рекомендують 
вживати після кип’ятіння. Воно дуже зручне 
і відвідуване (неподалік знаходиться Олексі-
ївський лугопарк). Пропонований ранг цієї 
ГГПП - регіональний.  

Джерело питної води Тюринське (мі-
неральна вода "Харківська-2"). Джерело 
знаходиться в Московському районі м. Хар-
ків на лівому борті долини р. Харків, в пі-
дошві схилу висотою біля 15 м, за адресою 
вул. Мінераловодська, 10. Воно каптоване, 
має 4 відгалуження для взяття води, які да-
ють близько 1 л/с. Воду рекомендують вжи-
вати після кип’ятіння. У 25 м на північ зна-
ходиться ще одна труба, по якій вода стікає 
в розташований поруч ставок, так що зага-
льний дебіт джерела можливо дещо більший 
4 л/с. Зазначимо, що в середині минулого 
століття тут було побудовано завод мінера-
льної води "Харківська-2", який довгий час 
випускав бутильовану воду. Пропонований 
ранг цієї ГПП - регіональний.  

Джерело питної води Салтівське-1. 
Джерело знаходиться в Московському райо-
ні м. Харків поблизу вул. Тимурівців, 21 на 
правому борті балки Глибока, яка є лівим 
припливом долини р. Харків. В цьому місці 
балка дуже широка, але неглибока. В пі-
дошві крутого схилу на глибині близько 5 м 
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від бровки міститься добре каптоване дже-
рело з 10 відгалуженнями для взяття води. 
Дебіт його близько 2 л/с. Воду рекоменду-
ють вживати після очищення спеціальними 
фільтрами. Пропонований ранг цієї ГПП - 
регіональний.  

Джерело питної води Олексіївське-2. 
Знаходиться поблизу джерела Олексіївське-
1 на протилежному - лівому борті балки 
Олексіївська поблизу заводу Харчових кис-
лот. Дебіт джерела біля 1,5 л/с. Вода вико-
ристовувалася заводом, одна труба була від-
ведена для забору води мешканцями. Вода 
цього джерела перед вживанням потребує 
очищення спеціальними фільтрами. Пропо-
нований ранг ГПП - місцевий.  

Джерело питної води Очеретянське. 
Знаходиться на північній околиці м. Харків 
в 2 км на північ від міського селища Жуков-
ське і біля 2,5 км на схід від міського сели-
ща П’ятихатка. Воно міститься в лівому бо-
рті долини р. Очеретянка поблизу лісництва. 
Тут в нижній частині схилу на галявині ду-
бового лісу знаходиться каптоване джерело 
з одним відгалуженням для забору води. 
Дебіт джерела близько 0,7 л/с. 

Додамо, що трохи на північ в правому 
борті р. Очеретянка міститься ще одне дже-
рело. Воно було обладнане колодязним зру-
бом, який зараз порушився. Вода виходить 
на дні ями глибиною біля 1 м, в стінках якої 
помітні жовтуваті алевроліти обухівського 
регіоярусу. З джерела витікає струмок з ви-
тратою води близько 20 л/с, що неподалік 
впадає в р. Очеретянка. Обидва джерела ви-
користовуються мешканцями, особливо во-
ни популярні влітку у жителів селища 
П’ятихатка. Пропонований ранг цієї ГГПП - 
місцевий. Вона розташована в мальовничій 
місцевості, важливій в рекреаційному від-
ношенні. 

Джерело питної води Пантелеймо-
нівське. Розташоване на лівому борті доли-
ни р. Лопань в Дзержинському районі м. 
Харків на вул. Клочківська на території Свя-
то-Пантелеймонівської церкви. Джерело 
знаходиться в чудовому стані, оформлене на 
високому художньому рівні. Тут одночасно 
можуть набирати воду 3 людини. Дебіт дже-
рела 0,3 л/с. Воду рекомендують вживати 

після очищення спеціальними фільтрами. 
Пропонований ранг цієї ГПП - місцевий.  

Додамо, що неподалік джерела в ниж-
ній частині схилу спостерігаються висипки 
глауконітово-кварцових пісковиків і алевро-
літів обухівського регіоярусу. Тут на початку 
минулого століття при будівельних роботах 
були відкриті ці породи з численними зали-
шками губок і моховаток, які утворювали 
біогерм [7]. Такі ж самі породи відслонені в 
нижній частині правого борту спуску Пасіо-
нарії - в 250 м на північ від Пантелеймонів-
ського джерела. 

Джерело питної води Салтівське-2. 
Джерело міститься в Московському районі 
м. Харків в правому борті балки Китлярчин 
яр (яка є лівою притокою долини р. Харків), 
в середній її частині, біля вул. Командарма 
Уборевича, 16. Висота крутих задернований 
бортів балки 6-10 м, ширина по днищу - бі-
ля 60 м, тут знаходиться мальовничий ста-
вок. Джерело має дебіт близько 1,5 л/с, доб-
ре каптоване, з трьома відгалуженнями для 
взяття води. Воно дуже популярне, але його 
вода потребує спеціальної очистки. Трохи 
нижче джерела за балкою спостерігаються 
відслонення обухівського регіоярусу (алев-
роліти і пісковики дрібнозернисті світло-
зелені) протягом біля 150 м. У 30 м вище по 
балці є ще один вихід підземних вод з дебі-
том близько 0,3 л/с, каптаж якого має одну 
трубу. Він є витоком струмка, дно якого 
вкрите уламками обухівських порід. Пропо-
нований ранг цієї ГПП - місцевий.  

Джерело питної води Салтівське-3. 
Знаходиться в Московському районі м. Хар-
ків в днищі Китлярчиного яру поблизу пере-
хрещення вул. Командарма Уборевича і Гва-
рдійців-широнинців. Тут балка має ширину 
днища 10-15 м і глибину - 12-15 м, її схили 
задерновані. Має постійний водостік, дно 
якого складається уламками обухівських 
світло-зелених алевролітів і пісковиків дрі-
бнозернистих. Каптаж джерела має одне 
відгалуження для забору води, його дебіт 
близько 0,7 л/с. Воду рекомендують вживати 
після кип’ятіння. Пропонований ранг цієї 
ГПП - місцевий.  

Висновки і подальші розвідки. Нами 
вперше найбільш важливі джерела Харків-
ського вузла охарактеризовано в якості 
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ГГПП. В межах Харківської області знахо-
диться ще велика кількість джерел, які мо-
жуть також бути віднесені до цієї категорії 
пам’яток природи. Вони здебільшого недо-
статньо вивчені, дані про них не системати-
зовані і вони не взяті під охорону, хоча цьо-
го потребують. В зв’язку з цим є великий 
ризик погіршення їх стану або знищення 
чого не можна допустити через їх велику 
практичну цінність. Цим визначається необ-
хідність включення найбільш важливих 
джерел в природно-заповідний фонд в якос-

ті ГГПП певного рангу. В першу чергу це 
стосується таких об’єктів як Ізюмське дже-
рело на Пісках, радонові джерела Червоно-
оскільського куполу, Кам’янська свердлови-
на і джерело з оксфордсько-келовейського 
водоносного комплексу (Ізюмський район), 
таке ж джерело в с. Протопопівка (Балак-
лійський район), Казацька криниця поблизу 
с. Шестакове (Вовчанський район), джерело 
в с. Сковородинівка (Золочівський район) на 
території садиби музею Г.С. Сковороди, а 
також тих, що розглянуті в цій статті. 
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