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Погіршення екологічного стану навколишнього середовища та тісний взаємозв’язок із цією проблемою погі-

ршення стану здоров’я населення на забруднених територіях викликають потребу глибокого вивчення екологі-
чних ризиків. На території Івано-Франківської області одним з об’єктів підвищеного екологічного ризику є Ка-
луш-Голинське родовище калійних солей. Проаналізовано причини, кількість і характер позаштатних ситуацій 
у районі розробки калійних родовищ Прикарпаття, та проведено аналіз небезпек законсервованих шахтних по-
лів і їх структурування за групами ризиків. Запропоновано концептуальний підхід до оцінки екологічних ризи-
ків шляхом ранжування рівнів небезпек, їх подальшого структурування за групами ризику,  розрахунку прямих 
і непрямих збитків від настання позаштатної ситуації за групами і, в цілому, визначення найнебезпечнішої гру-
пи ризиків, розроблення засобів і способів ризик-менеджменту техногенно забруднених територій,  створення 
системи управління ризиками для контролю і підтримки їх рівня у безпечних межах.  
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Ухудшение экологического состояния окружающей среды и тесная взаимосвязь с этой проблемой ухудше-

ния здоровья населения на загрязненных территориях вызывают необходимость глубокого изучения экологиче-
ских рисков. На территории Ивано-Франковской области одним из объектов повышенного экологического рис-
ка является Калуш-Голинское месторождение калийных солей. Проанализированы причины, количество и ха-
рактер внештатных ситуаций в районе разработки калийных месторождений Прикарпатья, и проведен анализ 
опасностей законсервированных шахтных полей и их структурирование по группам рисков. Предложен кон-
цептуальный подход к оценке экологических рисков путем ранжирования уровней опасностей, их дальнейшего 
структурирования по группам риска, расчета прямых и косвенных убытков от наступления нештатной ситуации 
по группам и в целом, определение опасной группы рисков, разработка средств и способов риск-менеджмента 
техногенно загрязненных территорий, создание системы управления рисками для контроля и поддержания их 
уровня в безопасных пределах. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Екологічна безпека 

регіонів є однією з найважливіших проблем суспіль-
ства на даний час.  

Небезпечні процеси і явища, з якими людство 
постійно стикається, починаючи з другої половини 
XX століття, призвело до необхідності розробки 
Концепції прийнятного технічного ризику та приве-
дення її у відповідність до світових стандартів.  

Згідно з Наказом № 637 Міністерства праці та 
соціальної політики України розроблено та впрова-
джено «Методику вивчення ризиків та їх прийнят-
них рівнів для декларування безпеки об’єктів під-
вищеної небезпеки», яка дозволяє здійснити оцінку 
ризиків певних об’єктів. 

Погіршення екологічного стану навколишнього 
середовища та тісний взаємозв’язок із цією пробле-
мою погіршення здоров’я населення на забруднених 
територіях викликають потребу глибокого вивчення 
екологічних ризиків. На даний час в Україні та світі 
в цілому оцінка та аналіз техногенних ризиків є од-
ним із напрямів промислової безпеки.  

Район розробки Калуш-Голинського родовища 
калійних солей є одним з джерел екологічних ризи-

ків на Прикарпатті. Вплив результатів господарської 
діяльності на довкілля містить багато небезпек і ри-
зиків [1]. Обмеження традиційних підходів до оцін-
ки небезпеки з боку навколишнього середовища та 
складність встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків сприяли розвитку ймовірнісних методів оці-
нки – методів аналізу ризику. Сучасна методологія 
оцінки ризиків дозволяє вирішити як традиційні, так і 
нові задачі оцінки різних видів ризиків [2]. Викорис-
тання показників ризику дозволяє проводити порів-
няння дії шкідливих і небезпечних факторів різного 
виду і різної природи, обчислювати рівні небезпеки 
будь-якого об’єкту [3]. 

Метою роботи є створення нових концептуаль-
них підходів до оцінки екологічних ризиків в райо-
нах розробки родовищ калійних солей на основі віт-
чизняної нормативної бази з використанням після 
відповідної адаптації методик та алгоритмів США 
та Євросоюзу. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Не-
безпека – доволі широке комплексне поняття, що 
охоплює погляди різних наукових дисциплін. Ка-
чинський А.Б., Сердюк А.М. підкреслюють, що не-
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безпека – поняття якісне. Кількісною мірою небез-
пеки є ризик [4]. Застосування поняття «ризик» до-
зволяє переводити небезпеку до розряду категорій, 
що вимірюються. Ризик, фактично, є мірою небезпе-
ки. Часто використовують поняття «ступінь ризику» 
(risk level), яке по суті не відмінне від поняття ризику, 
але лише підкреслює, що йдеться про величину, яка 
вимірюється. Всі названі (або подібні) інтерпретації 
терміну «ризик» використовуються на даний час при 
аналізі небезпек і управлінні безпекою (ризиком), 
зокрема технологічних процесів і виробництв у ці-
лому. Основна концепція оцінок ризику полягає у 
тому, щоб ідентифікувати ризики кількісно або, що-
найменше, в порівняльному вигляді (якісно) відносно 
будь-яких інших ризиків.  

Екологічні ризики тісно пов’язані з економічними 
ризиками. Зокрема, під економічним ризиком розумі-
ють імовірність (чи загрозу) втрати підприємством 
частини своїх ресурсів, недоотримання прибутків або 
появи додаткових втрат у результаті певної виробни-
чої й фінансової діяльності. Ризик – це ймовірність 
виникнення втрат, збитків, недоотримання заплано-
ваних прибутків, прибутку порівняно з варіантом, 
розрахованим на раціональний розподіл ресурсів.  

Майже всі екологічні процеси супроводжуються 
елементами невизначеності, що призводить до неод-
нозначності результату. Кількісна та якісна характе-
ристика ймовірності різних варіантів і визначатиме 
відповідний ризик. Визначення ризиків пов’язане з 
обов’язковим вивченням статистики і виконанням 
таких умовах: наявність повного обсягу необхідної 
інформації та чинників щодо невизначеності; необ-
хідність оцінити всі можливі варіанти та їхні нас-
лідки; вибір із наявних можливостей кращої. Вибір 
здійснюється за наявності альтернативних варіантів 
за об’єктивними, суб’єктивними або суб’єктивно-
об’єктивними оцінками залежно від цілей вибору рі-
шення та їхньої реалізації. Саме це дає підставу розг-
лядати ризик як дії, що виконуються в умовах вибору 
й передбачають існування альтернативи.  

Поняття ризику пов'язують з можливістю людсь-
ких жертв, травм, пошкоджень і матеріальних утрат. 
На практиці намагаються визначити інтегральний 
ризик – узагальнений показник комплексів загроз, які 
можуть реалізуватися за певних умов і спричинити 

надзвичайні ситуації на даній території, а також мас-
штабність їхніх наслідків за певний час унаслідок 
різних поєднань причин і сценаріїв розвитку аварій. 
Визначення та оцінка ризиків має ґрунтуватися на 
результатах контролю технічного стану потенційно 
небезпечних об'єктів, статистичних даних про від-
мови, інциденти, аварії і надзвичайні ситуації техно-
генного характеру, даних моніторингу небезпечних 
геологічних, гідрометеорологічних процесів, стану 
природних комплексів тощо, статистичних даних про 
стихійні природні явища, а також на результатах мо-
делювання і прогнозування відповідних небезпечних 
подій, ситуацій [5]. 

Кількісна оцінка природних, техногенних, еколо-
гічних ризиків створює сприятливе і необхідне підґ-
рунтя для класифікації всіх господарських об'єктів і 
ранжування територій країни за ступенем небезпеки. 
Така оцінка дає можливість застосовувати до них 
правові норми й державні механізми адміністратив-
ного та економічного впливу пропорційно до ство-
рюваної ними небезпеки з метою забезпечення при-
йнятного рівня ризику для досягнення безпечної жит-
тєдіяльності суспільства. Це потребує розробки і за-
стосування відповідного науково-методологічного 
апарату оцінювання ризиків. Дослідження у цій сфері 
активно розвиваються. Прогнозування небезпечних 
подій і ситуацій здебільшого є основою запобігання 
надзвичайних ситуацій [2]. 

Для України визначено базові показники ризику: 
незначний ризик, прийнятий ризик, граничнодопус-
тимий та недопустимий ризик. При цьому, прийня-
тим ризиком вважається “ризик, який забезпечується 
повною відповідністю умов і безпеки праці вимогам 
нормативно-правових актів з охорони праці, але до-
пускає наявність тяжких і шкідливих умов праці, ро-
бота в яких винагороджується пільгами та компенса-
ціями згідно з чинним законодавством” [6].  

Концепція прийнятного ризику містить дві складові: 
– оцінка ризику – аналіз походження і масштабів 

ризику у певній ситуації; 
– керування ризиком – процес розробки рішення 

щодо усунення причин відповідних небезпек.  
Процедура керування ризиком складається з ос-

новних етапів, що подані на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Етапи системи керування ризиком 

 
Критерії вибору рівня прийнятного ризику та його 

нормативного розрахунку у провідних країнах Євросо-
юзу дещо різняться, однак його абсолютні показники 
для різних держав є достатньо близькими [7, табл. 1]. 

Ідентифікація ризику 

Оцінка впливу 

Оцінка ризику Ризик прийнятний 

Заходи щодо зменшення ризику  

Ризик неприйнятний 

Заходи щодо попередження ризику 

Рішення приймається 
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У сучасній практиці для формалізації ризику R 
широко використовують модель, яка пов'язує між 
собою ймовірність виникнення негативних подій Рі 
(аварій, катастроф) й імовірність можливих збитків 
Wі у результаті цих подій:  





n

i
ii WPR

1

.                       (1) 

За формулою (1) можна пояснити як невизначе-
ність можливої появи події, що призводить до неба-
жаних наслідків, так і величину цих наслідків. Оці-
нка ризику має передбачати розвиток несприятли-
вих подій за різними сценаріями, що потребує уза-
гальнення формули (1): 





n

ij
ijij WPR

1

 ,                   (2) 

де індекс і стосується події, індекс j – відповід-
ного сценарію [3].  

На сьогодні відповідно до «Методики визначен-
ня ризиків і їх прийнятих рівнів для декларування 
безпеки небезпечних об’єктів», затвердженої нака-
зом Мінпраці від 14.12.2002 року № 637 ризик про-
писується ймовірним методом «дерева відмов» і 
«дерева подій». Концепція управління ризиками 
здоров’ю людини сформувалась лише в останнє де-
сятиріччя. Спочатку подібні поняття застосовува-
лись лише до ситуацій, що пов’язані з аваріями, ка-
тастрофами. Цей напрям продовжує залишатись ак-
туальним, наприклад, для оцінки професійного ри-
зику під час ліквідації аварій, в умовах нерегламен-
тованого робочого дня, для військовослужбовців 
тощо. Згодом метод почали використовувати для 
аналізу ризику, пов’язаного з впливом факторів на-
вколишнього середовища у звичайних умовах [4]. 

Незважаючи на неоднозначність самого поняття і 
підходів до оцінки екологічного ризику, насьогодні 
цей напрям є найперспективнішим і швидко розви-
вається.  

Важливим для екологічних досліджень є визна-
чення поняття екологічного ризику, яке дотепер 
трактується неоднозначно. Різні вчені залежно від 
конкретної галузі застосування концепції ризику 
розглядають його різні види. Багато авторів до про-
блем екологічного ризику зараховують не тільки 
ризик для здоров’я населення, але й деякі інші види 
ризику. 

Пирожков С.І. розрізняє такі види екологічного 
ризику: 

– ризик руйнування природних систем;  
– ризик для здоров’я населення; 
– ризик техногенних систем для конкретного 

промислового підприємства;  
– ризик у керуванні природними ресурсами;  
– ризик природних катастроф;  
– ризик впливу регіональних військових конфліктів;  
– ризик екологічного тероризму.  
Очевидно, що проблемою медико-екологічних 

досліджень є оцінка ризику для здоров’я населення 
внаслідок впливу на людину шкідливих факторів 
навколишнього середовища [4]. 

У межах цього напряму також існує різноманітне 
розуміння оцінки ризику. Одні вчені пов’язують 
екологічний ризик із певними факторами довкілля і 

оцінюють ризик для здоров’я окремої людини, тобто 
імовірність реалізації конкретних несприятливих дій 
з боку навколишнього середовища. В інших випад-
ках екологічний ризик розглядається як поняття, 
визначене на популяційному рівні.  

Аналіз та оцінювання ризику аварій разом із 
превентивними заходами безпеки є основою сис-
теми управління безпекою техногенних об’єктів різ-
них типів  

Схема аналізу ризику охоплює широкий спектр 
взаємопов’язаних проблем різноманітних етапів: 
ідентифікація факторів ризику; оцінка ризику та 
прийняття рішень, спрямованих на управління ризи-
ком за допомогою аналізу відношення необхідних 
витрат та їхньої ефективності. Першим кроком у 
оцінці ризику є виявлення найбільших джерел небе-
зпеки (факторів ризику) та їхнє ранжування з метою 
визначення реальної загрози для людини та навко-
лишнього середовища на основі будування карт ри-
зику; визначення порогів стійкості технічних та еко-
логічних систем; використання методів математич-
ної статистики. Ідентифікацію факторів ризику мо-
жливо здійснити за допомогою різноманітних при-
йомів: апробації, відбору, моделювання поведінки 
різних хімічних речовин у навколишньому середо-
вищі моніторингу та діагностики [8]. 

Згідно з ДСТУ 2156–93 екологічна безпека – це 
відсутність дій, станів і процесів, які прямо чи не-
прямо призводять до суттєвих збитків для на-
вколишнього середовища, населення та матеріа-
льних об’єктів.  

Повну екологічну безпеку об’єкта W можна по-
дати у вигляді функції 

),,( OZPfW  ,                              (3) 

де P – параметри, які надиктовані процесами зо-
внішнього походження та для яких об’єкт дослі-
дження є реципієнтом; Z – параметри , які надикто-
вані процесами втілення загроз; О – параметри ста-
лості процесів усередині об’єкта. 

При подальшому розгляді компонентів забезпе-
чення екологічної безпеки об’єкту можна виділити 
три основні задачі щодо зниження ймовірності ви-
никнення комплексної кризової ситуації: 

– захист об’єкта від зовнішніх загроз, 
– профілактичні заходи проти можливості впли-

ву на об’єкт аварій та кризових ситуацій зовнішньо-
го походження; 

– профілактичні заходи проти можливості вини-
кнення всередині об’єкта аварійних ситуацій, аварій 
та кризових ситуацій [9]. 

Саме тому для планування комплексних заходів 
«Щодо забезпечення екологічно безпечного функці-
онування конкретного об’єкту» необхідно мати у 
розпорядженні повну та детальну схему можливого 
розв’язку комплексної кризової ситуації масштаб-
нішого рівня. 

Екологічний моніторинг здійснюється на чоти-
рьох рівнях: 

– локальному – на території окремих об’єктів 
(підприємств), міст, ділянках ландшафтів. Для ефек-
тивного контролю за забрудненням атмосфери в мі-
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стах із населенням до 100 тис. осіб контрольних 
станцій доцільно мати принаймні три; від 100 тис. 
до 300 тис. осіб – не менше п’яти, від 300 тис. до 
500 тис. – сім, тоді як у населеному пункті з насе-
ленням понад 1 млн чоловік – 11–24 пункти. Про-
мислові системи екологічного моніторингу контро-
люють викиди промислових підприємств, рівень 
забруднення промислових майданчиків і прилеглих 
до них районів; 

– регіональному – в межах адміністративно-те-
риторіальних одиниць, на територіях економічних і 
природних регіонів. Здебільшого він отримує дані 
про забруднення атмосфери і водойм від міських і 
промислових контрольних станцій; 

– національному – на території країни в цілому 
моніторинг означає статистичну обробку та аналіз 
даних про забруднення навколишнього середовища 
від регіональних систем, зі штучних супутників Землі 
та космічних орбітальних станцій. Вони функціону-
ють разом зі службою погоди Держкомгідромету 
України і здійснюють прогноз якості навколишнього 
середовища на великих територіях країни; 

– глобальному – глобальні системи монітори-
нгу навколишнього середовища використовуються 
для досліджень і охорони природи та здійснюються 
на основі міжнародних угод у цій сфері. Низка країн 
має мережу наземних станцій, на яких здійснюються 
безперервний відбір та аналіз проб на наявність в 
атмосфері забруднюючих речовин, оксидів вуглецю, 
пилу, свинцю, радіонуклідів і ін. [10]. 

Математичне моделювання ризиків у природно-
екологічному та природно-техногенному середо-
вищі ускладнюється невизначеністю просторово-
часових та обсяго-потужностей параметрів процесів 
зародження, розвитку і прояву аварій.  

У теорії прийняття рішень розрізняють два типи 
невизначеностей:  

– статистичний, до якого належать процеси, що 
спостерігаються достатню кількість разів, зокрема за 
допомогою натурних або модельних експериментів; 

– нестатистичний, який характеризується тим, 
що досліджувані події проявляються недостатню 
кількість разів, або взагалі неможливо припустити 
реалізацію цих подій лише в майбутньому, і, відпо-
відно, належать до нестатистичного типу неви-
значеності. 

У цьому випадку також можна користуватися 
поняттям ймовірності та визначати з її допомогою 
числові значення. Дана ймовірність трактується не 
як частота події, а як ступінь впевненості або доста-
тня міра можливості того, що ця подія відбудеться. 
Нестатистична інтерпретація невизначеності оперує 
поняттям суб’єктивної імовірності. При цьому кіль-
кісне визначення суб’єктивних ймовірностей здійс-
нюється за допомогою спеціально організованих про-
цедур на основі декомпозиції складної події на прості.  

Узагальнена процедура аналізу ризиків включає в 
себе такі кроки: 

1. Ідентифікація джерел небезпеки . Дана інфор-
мація може бути використана для одержання відпо-
віді на запитання: 

– які за генезисом первинні і вторинні джерела 
небезпеки для об’єкта дослідження? 

– де, коли і за яких умов вони уражали чи мо-
жуть уразити даний об’єкт? 

2. Оцінка рівня загроз від джерел небезпеки – 
проведення аналізу просторово-часових і обсяго-
потужносних параметрів джерел небезпеки, які ви-
явлені стосовно об’єкту дослідження. 

3. Загальна оцінка екологічної уразливості тери-
торії, персоналу об’єктів дослідження, населення, 
що мешкає на територіях, прилеглих до об’єкту дос-
лідження та об’єктів господарювання, які будуть 
реципієнтами. 

4. Оцінка ризиків розвитку аварії у комплексну 
аварію або кризову ситуацію. 

5. Обґрунтування заходів щодо мінімізації ризи-
ків з урахуванням економічних, соціальних та еко-
логічних вимог і можливостей регіону, де розташо-
ваний об’єкт дослідження.  

Таким чином оцінювання ризиків функціону-
вання об’єкту може базуватися на співвідношеннях: 
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де )( jns WR  – колективний ризик загибелі чи 
втрати здоров’я на території S від j-го типу вражаю-
чих впливів W (чол./рік); )( js WP – ймовірність про-

яву на території S вражаючих впливів jW  (випад-

ків/рік); )( jsf WV – фізична уразливість території S 

від вражаючих впливів jW , що визначається відно-

шенням ураженої площі iS  до загальної площі S ; 

)( jnt WV – часова вразливість населення, що визнача-
ється ймовірністю опинитися на території S під час 
прояву вражаючих впливів jW ; )( jns WV – просторо-
ва вразливість населення, що визначається ймовірніс-
тю потрапити на уражену частину території S; sN – 
загальна кількість населення у межах території S [4]. 

Ризик-аналіз має бути невід’ємною складовою 
процедури прийняття проектних рішень та оцінки 
впливу проектованої діяльності на навколишнє се-
редовище на всіх стадіях проектування. Основними 
напрямами подальших наукових досліджень є 
з’ясування механізму розвитку сучасних морфоди-
намічних процесів, виявлення основних природних і 
антропогенних чинників, які сприяють їхній активі-
зації, районування території міста за інтенсивністю, 
масштабами та характером прояву процесів, кількі-
сна оцінка ризиків для різних видів господарських 
об’єктів, розробка заходів щодо їхнього зменшення.  

На території Прикарпаття одним з об’єктів під-
вищеного екологічного ризику є Калуш-Голинське 
родовище калійних солей, що розташоване в Калу-
ському районі Івано-Франківської області. На тери-
торії ДП «Калійний завод», площею 1063,5 га міс-
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титься три рудники, Домбровський кар’єр, два від-
вали засолених ґрунтів, два хвостосховища та шла-
монакопичувач, які є потенційно небезпечними і 
можуть спричинити просідання земної поверхні, 
утворення провальних воронок, карстів, зсувів, за-
бруднення водних об’єктів і земель. Особлива не-
безпека полягає в тому, що на території шахтних 
полів відпрацьованих рудників розташовані: 

– 256 житлових будинків і промислових 
об’єктів м. Калуша; 

– 109 житлових будинків с. Хотінь, з яких 18 
уже знесено, і люди переселені, та сім споруд про-
мислового призначення на вентстволі «Хотінь»; 

– 285 житлових будинків і сім промислових 
споруд с. Кропивник; 

– 304 житлові будинки та 16 промислових спо-
руд с. Сівка-Калуська. 

Небезпечна ситуація склалася і на хвостосхови-
щах, де спостерігається фільтрація розсолів через 
тіло греблі [11]. 

Метою оцінки та аналізу геологічних чинників, 
що формують екологічні ризики на території Ка-
луш-Голинського родовища калійних солей, є по-
передження природно-техногенних аварій і катаст-
роф, зумовлених проявом небезпечних природних, 
природно-техногенних процесів, впливом специ-
фічних типів ґрунтів і ґрунтових вод. 

За характером прояву ці процеси по-різному 
впливають на ті чи інші техногенні об’єкти, приро-
дні ландшафти та людину. Провали, карст, зсуви і 
суфозія з’являються миттєво або протягом порів-
няно короткого часу, тому є найбільш небезпеч-
ними. Окрім того, надійних методів прогнозування, 
які б давали однозначну відповідь на ключові пи-
тання в розрахунку ризиків: де, коли, з якими кількі-

сними параметрами виявляються ці процеси, прак-
тично не існує. Натомість такі процеси, як підтоп-
лення, просідання чи осідання ґрунтів, розвиваються 
поступово, вони легше піддаються кількісному про-
гнозу, тому є менш небезпечними.  

До найбільш збиткових екзогенних процесів, з 
якими пов’язані ризики освоєння територій та фун-
кціонування природно-технічних систем у межах 
Калуш-Голинського родовища калійних солей, на-
лежать механічна суфозія, сульфатний карст, зсуви, 
підтоплення, набухання, просідання та засолення 
ґрунтів. Основні вогнища розвитку суфозійних про-
цесів розташовані на шахтних полях і хвостосхо-
вищах, а також в районі Домбровського кар’єру. 

Розвиток суфозійних процесів супроводжується 
переважно утворенням провалів і воронок, які сут-
тєво впливають на стійкість та експлуатаційну при-
датність споруд промислового та цивільного будів-
ництва. 

Запропоновано концепцію ризик-менеджменту 
техногенно забруднених територій, яка складається 
з наступних етапів: 

1. Визначення потенційних небезпек і їх ранжу-
вання. 

2. Структурування небезпек за групами ризику. 
3. Ранжування груп ризику та оцінка прямих і 

непрямих збитків за кожною групою. 
4. Розроблення способів і засобів мінімізації ри-

зиків, їх приведення до прийнятних. 
5. Створення системи управління ризиками для 

контролю і підтримки їх рівня у безпечних межах. 
Проведено аналіз небезпек у районі розробки 

Калуш-Голинського родовища калійних солей та 
структуровано їх за відповідними групами ризиків 
(рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Класифікація ризиків для Калуш-Голинського родовища калійних солей 

ВИДИ РИЗИКУ 

індивідуальний економічний екологічний технічний соціальний 

Порушення  
консервації  

шахт 

Небезпека забруд-
нення річок у районі 

розробки Калуш-
Голинського  

родовища 

Забруднення  
водоносного  

горизонту 

Засолення 
ґрунтів 

Нагромадження 
відходів 

Витрати на віднов-
лення об’єктів 

промислового та 
цивільного будів-

ництва, пошкодже-
них унаслідок 

просідання та на-
бухання ґрунтів 

Збільшення соціа-
льних виплат через 
оголошення Калу-

ського району 
зоною надзвичай-

ної екологічної 
ситуації 

Збільшення 
витрат на очи-

щення води 

Травми під час 
просідання шахт-

них виробок 

Підвищення  
рівнів захворюва-
ності населення 

Зниження  
якості життя через 
оголошення Калу-

ського району 
зоною надзвичай-

ної екологічної  
ситуації 

 

Відселення меш-
канців небезпеч-

них територій 

Утворення  
провалів на земній  

поверхні 

Деформація  
міжкамерних 

ціликів 



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2015 (92) 
155 

Це дасть змогу удосконалити та наблизити укра-
їнську нормативну базу до світових стандартів і під-
вищити якість контролю та управління еколо-
гічними ризиками, а також зменшити їх абсолютний 
рівень до прийнятого у згаданих країнах. 

ВИСНОВКИ.  
– Проведено критичний аналіз вітчизняної та 

зарубіжної нормативної бази оцінки ризиків. 
– Здійснено порівняння методологічних підхо-

дів до оцінки та розрахунку екологічних ризиків з 
урахуванням ранжування рівнів небезпек, розраху-
нку прямих і непрямих збитків від настання поза-
штатної ситуації, впливу на здоров’я людини тощо. 

– Проаналізовано причини, кількість та характер 
позаштатних ситуацій у районі розробки КГРКС. 
Проведено аналіз небезпек законсервованих шахтних 
полів та їх структурування за групами ризиків. 

– Запропонований концептуальний підхід до 
оцінки екологічних ризиків у районах розробки ка-
лійних солей може бути адаптований до інших ро-
довищ України.  

– У подальшому необхідно використати крите-
рії прийнятності ризику США та Євросоюзу з метою 
підвищення якості системи управління екологіч-
ними ризиками у районах промислової розробки ко-
рисних копалин мінеральних солей та гармонізації 
української нормативної бази із світовими вимогами. 
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL RISKS ADJACENT  

TO THE DISTRICT OF KALUSH-HOLYN POTASSIUM SALT DEPOSITS  
L. Poberezhna 
Ivano-Frankivsk National Medical University 
vul. Galytska, 2, Ivano-Frankivsk, 78016, Ukraine. E-mail: dlya2906@gmail.com 
The deterioration of the ecological environment and close relationship with the problem of health worsening in con-

taminated areas is the need for deeper study of the environmental risks. At the Ivano-Frankivsk region, one of the ob-
jects of high environmental risk is Kalush-Holyn potassium salt deposits. The reasons, the number and nature of emer-
gency situations in the area of developing potash deposits Precarpathians are analyzed and the analysis of the dangers of 
conserved mine fields and their structuring for risk groups is conducted. It is proposed a conceptual approach to envi-
ronmental risk assessment by ranking of the dangers levels, their further structuring on risk groups, calculating of the 
direct and indirect losses from the onset of an extraordinary situation by groups and in general, the definition of the 
most dangerous risk groups and developing of the means and methods of risk management for the technogenic conta-
minated territories, establishment of risk management systems to control and maintain their level within safe limits. 

Key words: environmental risk, Kalush-Holyn deposit of potassium salts, mechanical suffusion, soil subsidence, 
risk management. 
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