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вищ, 25 видів корисних копалин, серед яких 
особливе значення мають родовища нафти і 
газу. 

За біологічним розмаїттям область одна із 
найбільш багатих в Україні. Флора налічує 
1500 видів судинних рослин (30% рослин Укра-
їни), тваринний світ представлений 435 видами. 
Ландшафти Дністровського каньйону, перед-
гірської зони і Карпатських гір створюють уні-
кальні можливості для оздоровлення. Рекреа-
ційна місткість Карпат 8 млн. чоловік на рік, 
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майже така ж, як в Альпах (10 млн. чол.). В той 
же час в області є понад 500 газо-, нафтомагіст-
ралей, що займають 4% території Івано-Фран-
ківської області. Загальна розораність території 
29,3%, а в рівнинній частині — до 68%. 

Все це призвело до серйозних антропоген-
них трансформацій природних ландшафтів. 
Найбільші техногенні зміни відбулись в райо-
нах функціонування хімічної (ЗАТ «Лукор»,  
м. Калуш), нафтогазовидобувної (Долинський і 
Надвірнянський нафтопромислові райони), гір-
ничовидобувної (м. Калуш, сс. Голинь, Росіль-
на та ін.) промисловості, енергетики (Бурштин-
ська ТЕС, Калуська ТЕЦ), а також на територі-
ях полігонів промислових і побутових відходів, 
військових об'єктів, зон меліорації, сільського і 
лісового господарств. На цих територіях акти-
візуються екзогенні геодинамічні процеси (зсу-
ви, суфозія, провали, карст, ерозія ґрунтів, руй-
нування берегів рік тощо), відбувається засо-
лення ґрунтів, їх забруднення важкими метала-
ми, нафтопродуктами, радіонуклідами, підви-
щується мінералізація та забруднення поверх-
невих і підземних вод, змінюється стан атмос-
ферного повітря, деградує рослинний покрив та 
збіднюється тваринний світ, знижується трива-
лість життя та постійно зростає рівень захво-
рюваності населення. 

Особливо це помітно на стані здоров'я на-
селення Снятинського району Івано-Франків-
ської області, який зазнав радіаційного уражен-
ня від Чорнобильської катастрофи. Правда, на-
слідки стали відомі значно пізніше самої аварії 
завдяки радянським методам пропаганди, про 
що з сумом писала газета «Галичина» 15 травня 
1991 р. і 25 квітня 1996 р. 

За даними вчених Українського наукового 
гігієнічного центру Міністерства охорони здо-
ров'я України, відносний ризик смерті серед 
населення Івано-Франківської області за остан-
ні 3 роки зріс майже у 1,5 рази, при цьому у 
чоловіків він зростає швидше, ніж у жінок. І 
знову ж таки виділяється Снятинський район, а 
по ризику смерті у чоловіків — також м. Горо-
денка (в 1,5 рази більше, ніж середній по облас-
ті). Зростає також частота репродуктивних 
втрат, а показники смертності вже кілька років 
як перевищили показники народжуваності 
[1, 3]. 

Якщо порівняти сучасну демографічну си-
туацію з «чорними» для нашої історії 30-ми 
роками голодомору, колективізації, висилки, 
репресій, то тоді ми втратили понад 15 млн. 
чоловік (ті, що загинули, і ті, що не народили-
ся). Кожний рік із 100 тис. населення йшло з 
життя 890 чоловік додатково. Зараз, за останні 
5 років, цей показник в Росії та Україні стано-
вить 1150 чоловік! Пояснюють це погіршенням 
економіки. Але парадокс в тому, що в період 
економічної депресії (на 30% знизився ВВП) в 
США в 30-ті роки рівень демографічної депре-
сії був у 8 разів кращий, ніж у нас зараз, тоді як 
депресія нашої економіки (до 39% ВВП в 1991-
1995 рр.) співставима з американською. А в пі-
слявоєнній Німеччині під час економічних ре-

форм Ерхарда демографічна ситуація навіть 
поліпшилась. 

Отже, наші реформи несуть в собі ще 
якийсь негатив, сила якого вища за економічну 
кризу. Зарубіжні вчені, спираючись на погір-
шення демографічної ситуації на Заході, почи-
наючи з 60-х років, називають цю причину — 
погіршення екологічного стану довкілля. Тіль-
ки там у них демографічна криза проходить 
значно повільніше, ніж у нас, завдяки операти-
вним заходам щодо покращання якості життя 
та медичного обслуговування. Адже в США на 
охорону здоров'я витрачається коштів в 300 
разів більше, ніж у нас: на одного жителя Укра-
їни — 9 доларів на рік, а на одного американця 
— 2700. Особливо вразливі ми на психологічні 
стреси, що було характерно і для колишнього 
СРСР через протиріччя між реальним життям і 
офіційною пропагандою. Довгі роки ми вихо-
вувались на тому, що у нас нібито довкола со-
ціальна справедливість, взаємоповага, колекти-
візм, готовність держави захистити нас. Все це 
в одну мить, після появи гласності і перемоги 
демократії, виявилось неправдою. Життєві орі-
єнтири змінились: стали переважати індивідуа-
лізм, корупція на всіх рівнях, до влади в бага-
тьох випадках прийшли зовсім не демократи, а 
олігархи. В поглядах людей з'явились зовсім 
інші ідеали: бажання досягти необмеженого 
суспільством багатства, егоїзм, клановість та ін. 
Це тимчасові прояви нашого життя — так дов-
го не буде. Японці, наприклад, давно вже зро-
зуміли, що такі «цінності» руйнують і людину, 
і суспільство. 

Отже, екологічна криза, як бачимо, має рі-
зний вплив на здоров'я населення. Але первин-
ним є здоров'я довкілля, природна можливість 
саморегуляції розвитку екосистем. 

Техногенне навантаження, особливо від 
об'єктів нафтогазовидобування, може призвес-
ти до екологічно незбалансованого розвитку 
господарського комплексу Прикарпаття і не-
зворотних негативних змін умов середовища 
проживання населення. Техногенна дестабілі-
зація довкілля утруднює раціональне викорис-
тання природно-ресурсного потенціалу, при-
зводить до зростання імовірності кризових 
явищ у біотичній компоненті екосистем, зни-
жує рекреаційну цінність території. 

Така ситуація вимагає встановлення пара-
метрів стійкості природного середовища в екс-
тремальних умовах і розробки заходів щодо 
забезпечення рівноваги при прогнозованій ін-
тенсифікації процесів техногенезу для сталого 
розвитку, для виконання вимог екологічної без-
пеки нашої держави. 

Необхідно створити єдиний для Централь-
ної та Східної Європи комп'ютерний банк да-
них екологічної інформації, розробити системи 
екологічного моніторингу різних рівнів та сис-
теми природно-техногенної (екологічної) і 
промислової безпеки на основі сучасного до-
свіду та новітніх інформаційних технологій . 

Що ж необхідно зробити для оздоровлення 
екологічного стану на Прикарпатті? Для терито-
рії Західного регіону України першочерговим є: 
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1. Ліквідація наслідків природно-техно-
генних аварій, катастроф та інших природно-
техногенних порушень довкілля, які вже відбу-
лися. 

2. Оцінка впливів на навколишнє середо-
вище (ОВНС) існуючих та проектованих техно-
генно небезпечних об'єктів. 

3. Створення комп'ютерної інформаційно-
аналітичної системи екологічного моніторингу 
та природно-техногенної безпеки областей, ре-
гіонів і держави загалом. 

Стосовно першого пункту необхідно заве-
ршити ліквідацію наслідків, спричинених  при-
родно-техногенними катастрофами, які вже від-
булися: 

• наслідків повеней в басейнах Дністра, 
Тиси, Західного Бугу та правих притоків При-
п'яті; 

• аварійної загазованості ґрунтів та літо-
сфери в м. Бориславі і в с. Пасічній Надвірнян-
ського району; 

• захист мінеральних вод Великої Східниці 
— майбутнього Всеукраїнського дитячого 
центру оздоровлення від забруднень при розро-
бках нафтових родовищ; 

• рекультивація катастрофічних порушень 
геологічного середовища і підземної гідросфе-
ри у м. Стебнику, що загрожує Трускавцю; 

• ліквідація наслідків техногенного карсту, 
суфозії і зсувів у Калуші, Шкло, Яворові та ін-
ших місцях від розробки родовищ солей і сірки; 

• запобігання просіданню земної поверхні 
та захисту від затоплення родючих земель у 
Львівсько-Волинському вугільному басейні; 

• нарощування захисних дамб на території 
Чоп-Мукачівської тектонічної структури, що 
опускається; 

• знешкодження забруднених нафтопроду-
ктами ґрунтів, річкового алювію і підземних 
вод в басейнах р. Стир на Волині, р. Бистриці-
Солотвинської в Івано-Франківській області та 
інших територіях; 

• визначення та знешкодження забруднен-
ня довкілля колишніми радянськими військо-
вими об'єктами (Делятин, Ценжів, Середній 
Майдан, Боднарів, Вістова та ін.). 

По кожному із цих та інших випадків не-
обхідно розробити проекти щодо їх ліквідації 
та запобігання можливого подальшого розвитку. 

Велике значення для оздоровлення довкіл-
ля Карпатського регіону має розширення мере-
жі природно-заповідного фонду. На черзі ство-
рення міждержавного біосферного заповідника 
«Гуцульські Альпи (Чивчини-Марамуреш)», в 
обґрунтуванні якого беруть участь науковці 
Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу разом з колегами з 
університету «Норд» (м. Бая-Маре), Екологіч-
ного товариства Марамурешу та Союзу україн-
ців Румунії за проектами ФАРЕ КРЕДО/ТАСІС, 
що фінансуються Європейським Союзом [4]. 

Відносно другого пункту — оцінка впливів 
на навколишнє середовище (ОВНС) — ця про-
цедура передбачена Державними будівельними 
нормами (ДБН) і повинна виконуватись для 
всіх техногенно небезпечних об'єктів (розробки 

родовищ нафти, газу, вугілля, солей, сірки, бу-
дівельних матеріалів, нафто-, газо-, аміакопро-
водів, ТЕС, АЕС, хімічних, машино- та прила-
добудівних і інших виробників) як на стадії 
проектування, так і в процесі будівництва та 
експлуатації. Особливо велику небезпеку бу-
дуть нести вугільні шахти, що ліквідуються. 
Досвід Івано-Франківського національного тех-
нічного університету нафти і газу щодо вико-
нання Демонстраційного для України україн-
сько-американського проекту ОВНС розробки 
нафтового родовища в Карпатах разом з Аген-
цією охорони середовища США та ОВНС Бур-
штинської ТЕС за програмою ПРООН засвід-
чив, що ця процедура виконана нами згідно зі 
світовими стандартами. 

Стосовно третьої пропозиції — необхідно 
створити комп'ютерні системи екологічної без-
пеки (КСЕБ) для всіх народногосподарських 
об'єктів, промзон, міст, адміністративних райо-
нів і областей, регіонів і України загалом. У 
нас, в Івано-Франківському національному тех-
нічному університеті нафти і газу, КСЕБ розро-
блені для Карпатського Єврорегіону, Івано-
Франківської області, Снятинського району,  
м. Івано-Франківська [2, 5]. Така ж система роз-
робляється для Дністровської долинної екосис-
теми в спільному українсько-німецькому про-
екті, який ми виконуємо під егідою ЮНЕСКО 
разом з науковцями Львівського національного 
університету, інституту екології Карпат НАНУ, 
Дрезденського технічного університету, Мар-
бурзького університету та інших за рахунок 
фінансування Міністерства освіти, науки, до-
сліджень і технологій ФРН.  

КСЕБ включає такі блоки: 
• банк екологічної інформації з усіх ком-

понентів природно-техногенних екосистем — 
геологічного середовища мінерально-сировин-
них ресурсів; геоморфосфери і територіальних 
ресурсів та небезпечних ендо- і геоекзодинамі-
чних процесів; геофізичних полів та їх впливу 
на екосистеми і здоров'я населення; поверхне-
вої, підземної гідросфери та екологічного стану 
водних ресурсів; атмосферного повітря і кліма-
тичних ресурсів; педосфери і земельних ресур-
сів; рослинного покриву; тваринного світу і 
біологічних ресурсів; демосфери і залежності 
стану здоров'я населення від екологічних чин-
ників; техносфери; 

• оцінка сучасного екологічного стану всіх 
компонентів довкілля в зоні впливу народно-
господарського об'єкта (екологічний аудит); 

• екологічний моніторинг на промисловому 
об'єкті та в зоні його впливу; 

• прогноз розвитку екологічної ситуації за-
лежно від різних сценаріїв функціонування об'-
єкта; 

• управління екологічною ситуацією (еко-
логічний менеджмент) в зоні впливу про мис-
лового об'єкта з метою стабілізації, оптимізації 
і гармонізації їх взаємодії. 

Ми переконані, що якщо законодавчо 
опрацювати наші пропозиції та розпочати їх 
виконання, як це і передбачено Законом Укра-
їни про охорону довкілля, то ми значно набли-



№ 3(20) • 2006 Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ 
 

 12 

зимось до європейських і світових стандартів 
захисту навколишнього середовища. 
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Напрямки роботи конференції: 
Організаційно-економічні та правові 

заходи активізації інноваційної спря-
мованості суб’єктів господарської 
діяльності регіонів 

Вітчизняні та світові тенденції розви-
тку ринків промислової продукції 

Можливості впливу інноваційних 
 технологій на розвиток ринків збуту 
та зміни структури товарного  
виробництва регіону 

Нові форми реалізації інноваційних 
проектів на регіональному рівні 

Принципи і механізми інформацій-
ного забезпечення та мобільного  
аналізу стану і тенденцій розвитку 
ринків збуту на регіональному рівні 

Механізм впливу інститутів місце-
вого самоуправління на розвиток  
ринків збуту промислової продукції 

Роль маркетингових досліджень 
у просуванні товарів 

 
Під час роботи конференції у приміщенні 
УкрІНТЕІ відбудеться V Національна  
виставка високих технологій та конкуренто-
спроможної продукції «Укртехнологія–2006».
Додаткова інформація:  (044) 521 09 64 

 
 


