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Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах соціоекологічних реформувань в Україні 
вирішення проблем, що пов’язані з охороною 
навколишнього середовища та поліпшення яко-
сті його соціальної складової, стає все більш 
актуальним, бо рівень здоров'я населення є ос-
новним показником оптимізованої соціоекосис-
теми. 

Багаторічна техногенна діяльність гірничо-
хімічних підприємств у Калуському промисло-
вому регіоні (Івано-Франківська область) при-
звела до суттєвих змін природного стану до-
вкілля та деградації його складових об’єктів, 
що проявляється у високому рівні техногенного 
забруднення атмосферного повітря, водних 
об’єктів й ґрунту та у погіршенні якості соціа-
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Наведено результати дослідження забруднення навколишнього середовища в Калуському промислово-
му районі Івано-Франківської області, який Указом Президента України  оголошений зоною екологічного 
лиха. Встановлено високі кореляційні зв’язки між екологічними забруднювачами (Pb, Cd, Zn, Cr, Cu) та он-
кологічними захворюваннями населення, серед яких превалює рак шийки матки. 

Статистично підтверджено ефективність програмно-цільового підходу до боротьби із  соціально ва-
гомими онкологічними захворюваннями. 

Ключові слова: навколишнє середовище, екологічні чинники, здоров’я населення, захворюваність на-
селення, рак шийки матки 

 
Приведены результаты исследования загрязнения окружающей среды в Калушском промышленном 

районе Ивано-Франковской области, который Указом Президента Украины объявлен зоной экологического 
бедствия. Установлены высокие корреляционные связи между экологическими загрязнителями (Pb, Cd, Zn, 
Cr, Cu) и онкологическими заболеваниями населения, среди которых превалирует рак шейки матки.  

Статистически подтверждена эффективность программно-целевого подхода к борьбе с социально 
значимыми онкологическими заболеваниями. 

Ключевые слова: окружающая среда, экологические факторы, здоровье населения, заболеваемость на-
селения, рак шейки матки 

 
Dates of research of contamination of environment in Kalusch industrial district of the Ivano-Frankivsk 

oblast’, which Decree of President of Ukraine  declared area of ecological misfortune. High cross-correlation 
copulas are set between ecological soil (Pb, Cd, Zn, Cr, Cu) and oncologic diseases of population, which the 
cervical cancer predominates among. 

Efficiency is statistically confirmed programmatic having a special purpose to going against  with socially 
ponderable oncologic diseases. 
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льної складової екологічної безпеки внаслідок 
значного зростання дитячої і дорослої захворю-
ваності. 

Враховуючи складну ситуацію у Калусь-
кому промисловому районі, у 2010 році вида-
ний указ Президента України «Про оголошення 
міста Калуш  та прилеглих сіл зоною екологіч-
ного лиха». Такий статус населені пункти 
отримали внаслідок прийнятих свого часу не-
правильних рішень щодо розташування та екс-
плуатації гірничо-хімічних підприємств, споруд 
для захоронення радіоактивних, токсичних та 
інших відходів. 

Серед численних джерел впливу на довкіл-
ля наявні затоплені калійні шахти. Над шахт-
ними гірничими виробками спостерігається 
просідання земної поверхні з руйнуванням жи-
тлових будинків та утворенням провальних ям, 
які є каналами надходження високомінералізо-
ваних розсолів у водоносні горизонти. 

Крім цього, на земній поверхні заскладо-
вано близько 40 млн. м3 твердих і рідких відхо-
дів калійних виробництв із вмістом галіту 
(NaCl) до 70%, які є джерелом необмеженого 
забруднення довкілля не тільки солями, але, як 
показали дослідження, важкими металами. 
Екологічно небезпечним є існування Домбров-
ського калійного кар’єру, наповненого розсо-
лами та іншими шкідливими речовинами, з мо-
жливим надходженням їх у басейн р. Дністер з 
утворенням трансграничних надзвичайних си-
туацій. Складну екологічну ситуацію створює 
полігон захоронення відходів гексахлорбензолу 
ТОВ “Оріана-Галев”, який впливає, насампе-
ред, на соціальну складову екологічної безпеки. 

 
Мета статті – експериментально визначи-

ти рівень забруднення навколишнього середо-
вища Калуського промислового району, оціни-
ти вплив на захворювання населення та вказати 
шляхи його зменшення. 

 
Виклад основного матеріалу. Для управ-

ління соціальною складовою екологічної безпе-
ки Калуського району, враховуючи етапи до-
сліджень, започатковані у роботах [1-9], авто-
рами розроблено алгоритм для оцінки впливу 
екологічних чинників на здоров’я населення 
(рис. 1). 

Медико-екологічне вивчення території 
проводиться шляхом експедиційних, стаціона-
рних, аерокосмічних, дистанційних, лаборатор-
них досліджень. 

У подальшому, розглядаються джерела за-
бруднення. Калуський промисловий регіон від-
носиться до проблемних районів, територія 
якого відзначається найбільшим рівнем приро-
дно-техногенної небезпеки. Розташування у 
межах міста потужних підприємств гірничо-
видобувної та хімічної промисловості та їх си-
ровинної бази (родовища калійних солей), роз-
ташування контурів залягання газових родовищ 
не тільки впливає на природне середовище, але 
і пригнічує життєдіяльність населення. 

Кінцевою метою алгоритму медико-конст-
руктивно-екологічного оцінювання впливу еко-

логічних чинників на захворюваність населення 
є встановлення між ними зв’язку, розроблення 
та впровадження профілактичних заходів і за-
собів зменшення впливу на соціальну складову. 

 
Характеристика екологічних чинників,  

що впливають на здоров’я населення  
Калуського району 

 
Важкі метали як пріоритетні забрудню-

вачі довкілля. Серед багатьох хімічних речо-
вин, які забруднюють довкілля, є важкі метали 
та їх сполуки, що здатні до кумуляції в органі-
змі людини. За масштабами розповсюдження та 
накопичення у компонентах навколишнього 
середовища (особливо у ґрунтах)  їх можна від-
нести до пріоритетних забруднювачів довкілля 
[10-14]. 

Значне забруднення атмосферного повітря 
важкими металами зумовлене спаленням побу-
тового сміття, у першу чергу на міських звали-
щах. З цього джерела у повітряний басейн у 
складі летючого попелу надходить (г/т): Ag – 
100, Cd – 129, Sn – 3000, Pb – 10000, Zn – 
30000, Sb – 96, Cr – 760, Cu – 660, Mo – 7, Ni – 
49, V – 59, Co – 6, Ті – 2000. Вміст важких ме-
талів у побутовому смітті складає в середньому 
(г/т): Fe – 171000, Al – 25500, Zn – 5600, Cu – 
1800, Pb – 1600, Cr – 640, Sb – 90, Ag – 21, Cd – 
12, Vi – 8, As – 4, Hg – 0,4. 

Джерелами важких металів на території 
Калуського промислового регіону є підприємс-
тва хімічної, металургійної, машинобудівної, 
енергетичної галузей промисловості, автомобі-
льний транспорт. Інтенсивним джерелом за-
бруднення території важкими металами є про-
мислові та побутові відходи, питання збору та 
утилізації яких вирішені незадовільно. 

У табл. 1 наведено оцінку впливу важких 
металів на організм людини. 

В ґрунтах Івано-Франківської області кон-
центрація кадмію (Cd) зростає з переходом від 
гірської до рівнинної зони (табл. 2) і складає від 
1,1 до 2,2 мг на 1 кг ґрунту. 

У ґрунтах Калуського району концентрація 
Cd змінюється від 1,0 мг/кг  до 4,8 мг/кг  
(гранично допустима концентрація (ГДК) –  
3 мг/кг), причому більш забруднені ґрунти у 
східній його частині. 

Найбільш високий рівень свинцю виявлено 
в орних ґрунтах рівнинної зони Івано-Франків-
ської області – до 34 мг/кг. Вміст свинцю у  
ґрунтах Калуського району коливається від 25  
до 28,5 мг/кг, при ГДК – 32 мг/кг, причому 
більш забруднені вони у центральній і північ-
ній частині району. 

На основі польових і лабораторних дослі-
джень нами визначено вміст міді, хрому і цинку 
у ґрунтах району (рис. 2, 3, 4). Концентрація 
хрому в деяких пунктах відбору проб переви-
щує границю у 3,9 рази і становить 9,9 мг/кг 
(пункт 43). Вміст цинку, при ГДК – 23 мг/кг у 
більшості пунктів наближається до норми. Під-
вищений вміст цинку до 25,88 мг/кг зафіксовано 
у с. Кропивник (пункт 24) в районі шламосхо-
вища хімічної фабрики. Підвищений вміст міді 
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Рисунок 1 – Алгоритм для управління соціальною складовою екологічної безпеки 
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Таблиця 2 – Вміст кадмію в орних землях 
Івано-Франківської області і Калуського  

району [15] 

Вміст Cd, (мг/кг) Ґрунти зон область район 
Гірська 1,1-1,2 
Передгірська 1,7-1,8 
Рівнинна 2,1-2,2 

1,0-4,8 

 
у ґрунтах спостерігається до 4,0 мг/кг, при ГДК 
3,0 мг/кг: зафіксовано у населеному пункті  
Копанки, в районі комплексу вирощування 
свинини. 

 
Важкі метали у підземних водах та їх 

вплив на здоров’я населення. Під час дослі-
джень ґрунтових вод виявлено такі важкі мета-
ли великої концентрації: свинець, цинк, кадмій. 
На побудованих картах видно, що вміст свин-
цю коливається в межах від 0,005 мг/дм3 (пункт 
21) до 0,06 мг/дм3 (пункти 26 і 62) при ГДК  
0,03 мг/дм3. Підвищений вміст свинцю (рис. 5) 
в ґрунтових водах пов’язаний, ймовірно, з роз-
ташуванням тут у минулому військового 
об’єкта. Концентрація кадмію – до 0,04 мг/дм3 
(пункт 43) при ГДК 0,001 мг/дм3 зафіксовано в 
районі села Копанки (рис. 6). Забруднення 
ґрунтових вод цинком вище гранично допусти-
мих концентрацій (1,0 мг/дм3) спостерігається, 
в основному, у східній частині регіону (рис. 7) 
– до 2,3 мг/дм3 (пункт 26), а також в районі на-
селеного пункту Кропивник. 

 
Шкідливі чинники в атмосферному по-

вітрі. Про інтенсивність надходження викидів 
промислових підприємств на території Калусь-
кого промислового регіону свідчить вміст в ат-
мосферному повітрі хлору, оксидів азоту та ву-
глекислого газу, а також важких металів, таких 
як свинець і кадмій (табл. 3). 

Небезпечними для організму людини є ок-
сиди азоту, які викликають подразнення слизо-
вих оболонок верхніх дихальних шляхів.  

Таблиця 3 – Обсяги викидів  
забруднюючих речовин джерелами  

Калуського промислового району (2008 р.) 

 Кількість 
джерел 

Обсяг  
викидів, т 

Всього забруднюючих 
речовин 18 2279,513 

Метали та його сполуки 7 0,798 
Залізо та його сполуки 6 0,625 
Мідь та її сполуки 2 0,024 
Ртуть та її сполуки 1 0,001 
Хром та його сполуки 2 0,052 
Сполуки алюмінію 2 0,034 
Магній та його сполуки 6 0,038 
Речовини у вигляді  
суспендованих твердих 
речовин 

12 61,460 

Азбест 9 52,934 
Сажа 4 0,918 
Сполуки азоту 1 0,002 
Оксид азоту 3 16,881 
Аміак 15 1040,306 
Азотна кислота 11 1034,117 
Двоокис сірки (ІІ) 6 4,944 
Сульфатна кислота 3 1,245 
Оксид вуглецю (ІІ) 4 16,589 
Двооксид вуглецю (ІV) 5 23,238 
Леткі органічні сполуки 3 22,986 
Ацетальдегід 3 0,080 
Ацетон 14 0,012 
Бензол 1 2,229 

 
Давно відома отруйна дія оксиду вуглецю 

(ІІ), що є найбільш поширеною шкідливою до-
мішкою повітряного середовища, яка утворю-
ється внаслідок неповного згоряння продуктів 
горіння. Під час вдихання цього газу настає 
швидка втома, головний біль, запаморочення, 

Таблиця 1 – Вплив важких металів на організм людини 

Cd Pb Zn Cu Cr 
Токсична дія 

- захворювання 
центральної нер-
вової системи; 
- всі форми раку, 
- нефрит нирок; 
- розклад кістко-
вої тканини; 
-інсульти 

викликає: 
- загальну  
інтоксикацію; 
- захворювання 
центральної нер-
вової системи; 
- захворювання 
печінки і нирок; 
- енцефалопатію; 
- лейкемію; 
- розсіяний скле-
роз (при вмісті в 
крові приблизно 
80мг/100 мл) 

- сприяє поділу 
ракових клітин; 
- викликає ане-
мію; 
- деформацію 
кісток; 
- порушує газо-
обмін і кислот-
ність тканинної 
рідини і плазми 

- ураження  
печінки; 
- порушення  
функції мозку; 
- шизофренія; 
- епілепсія; 
- розвиток  
злоякісних  
утворень 

- ракові захво-
рювання; 
- астма 
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порушення сну, лабільність настрою, послаб-
лення пам’яті, уваги, порушення діяльності се-
рцево-судинної системи та інших систем орга-
нізму. Отруйна дія газу полягає у тому, що ок-
сид вуглецю утворює з гемоглобіном крові 
стійку сполуку – карбоксигемоглобін, який 
блокує транспортування кисню в організмі. 

Сильно подразнюючою дією відрізняється 
оксид сірки (VІ), що при вдиханні викликає рі-
зкий кашель, захриплість, подразнення слизо-

вих оболонок очей. Якщо вдихати великі кіль-
кості газу, настає загальне отруєння організму, 
гострий бронхіт, задуха, ціаноз, втрата свідомо-
сті та набряк легень. Хронічна дія невеликої 
кількості газу проявляється у вигляді хронічно-
го катару дихальних шляхів, кон'юнктивіту, 
зміні складу крові та функції печінки, пригні-
ченні опірності організму до захворювань. 

Результати досліджень кореляційних 
зв’язків між захворюванням населення та еко-

 
Рисунок 2 – Карта вмісту цинку у ґрунтах Калуського району 

 



Екологічна безпека та раціональне природокористування 
 

 41 ISSN 1993—9965.  Науковий вісник ІФНТУНГ.  2014.  № 1(36) 
 

логічними чинниками свідчить, що за десять 
років (2004-2013) в Калуському промисловому 
районі елементи Pb, Cd, Zn, Cr, Cu викликають 
різні захворювання, а саме: хвороби органів 
дихання, хвороби органів травлення, кістково-
м’язові хвороби, хвороби сечогінної системи, 
онкологічні захворювання та хвороби крові. 
Для прикладу, розглянемо онкологічні захво-
рювання, які мають високий рівень кореляції з 
домінантними корелюючими екологічними 

чинниками Cu, Cr, Cd (коефіцієнт парної коре-
ляції 0,7350,855). Кожний екологічний чинник 
(хімічний елемент) корелювався з певною хво-
робою і між ними встановлювався ступінь ко-
реляції. Загалом виконано 468 розрахунків. На 
рис. 8 наведено статистичні дані за десять років 
динаміки онкологічних захворювань в Калусь-
кому промисловому районі (а – рак шлунку, б – 
рак молочної залози, в – рак шийки матки). 

Рисунок 3 – Карта вмісту міді у ґрунтах Калуського району 
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Відносний показник захворюваності – це кіль-
кість хворих на сто тисяч населення.  

Для з’ясування впливу навколишнього се-
редовища Калуського промислового району на 
захворювання населення паралельно наводимо 
для порівняння показники динаміки відповід-
них захворювань загалом по Івано-Франків-
ській області і Верховинському районі, який 
несе в області найменше техногенне наванта-
ження. Результати, наведені на рис. 8, свідчать, 

що найвищий рівень захворюваності в Калусь-
кому промисловому районі – це рак шийки ма-
тки. 

У зв’язку з цим кафедра онкології Івано-
Франківського національного медичного уні-
верситету зосередила свої зусилля на вирішенні 
цієї важливої проблеми [16-24], що дало пози-
тивні результати: кількість таких патологій в 
Калуському районі впродовж 2011-2013 рр. 
знизилась (рис. 8,в). 

 
Рисунок 4  – Карта вмісту хрому у ґрунтах Калуського району 
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Позитивний результат забезпечує програ-
мно-цільовий підхід до боротьби із соціально-
вагомими захворюваннями, а саме: національні 
програми боротьби з онкологічними захворю-
ваннями загалом (Закон України від 23.12.2009 р. 
№ 1724-17 «Про затвердження Загальнодержа-
вної програми боротьби з онкологічними за-
хворюванням на період до 2016 року») та пато-
логією шийки матки зокрема (наказ МОЗ Укра-
їни від 31.12.2004 р. № 677 «Про затвердження 

галузевої програми “Скринінг патології шийки 
матки на період 2005-2010 рр.” і доцільність їх 
подальшого впровадження»). 

Висновки 
Аналіз навколишнього середовища Калу-

ського промислового району як зони екологіч-
ного лиха засвідчив на окремих територіях 
аномально високий вміст забруднюючих еле-
ментів Pb, Cd, Zn, Cr, Cu у ґрунті, воді й повітрі. 

 
Рисунок 5 – Карта вмісту свинцю у ґрунтових водах Калуського району 
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Встановлено високі кореляційні зв’язки 
між екологічними забруднювачами та захворю-
ваністю населення, серед яких чільне місце за-
ймають онкологічні захворювання, зокрема рак 
шийки матки. 

Програмно-цільовий підхід до боротьби із 
соціально-вагомими захворюваннями, серед 
яких є й онкологічні, за останні роки дає пози-
тивні результати. 
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б) Динаміка онкологічних захворювань раку молочної залози 
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в) Динаміка онкологічних захворювань раку шийки матки 
Рисунок 8 – Динаміка онкологічних захворювань 
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