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Для технологічних процесів видобутку нафти і газу використовується 
вода для заводнення продуктивних пластових горизонтів, підтримки пластового 
тиску, компенсації відбору сировини з продуктивних горизонтів. Даний техно-
логічний процес дозволяє утилізувати пластові води, які видобуваються з про-
дукцією та різного роду зворотні води, які утворюються на виробництві. 

У зв'язку з перевищенням допустимих концентрацій по окремих по-
казниках всі стічні води нафтогазового комплексу класифікуються як сильно 
забруднені. Тому на системах відведення зворотних вод та очисних споруд 
необхідно проводити періодичний огляд роботи очисних споруд, очищення 
піщано-гравійних фільтрів, підвідних трубопроводів, колодязів відстійників та 
нафтовловлювачів. Обов'язковими для виконання заходами з охорони та 
раціонального використання водних ресурсів є заходи щодо досягнення 
гранично допустимих скидів речовин із зворотними водами. З метою вирішення 
проблеми нагромадження нафтошламів необхідно впроваджувати в 
експлуатацію обладнання по очистці та підготовці підтоварної води без 
використання проміжних ставків, а також збір і переробка стійких нафтових 
емульсій, які складають основну масу нафтошламів. 

В процесі видобутку нафти і газу викидаються в атмосферу забруднюючі 
речовини. Технологічна схема збору, промислової підготовки нафти та 
природного газу на об'єктах герметизована, а тому виділення забруднюючих 
речовин і забруднення атмосфери мінімальне. Основними організованими 
джерелами викидів є паливоспалююче обладнання. До неорганізованих джерел 
при яких відбувається викид забруднюючих речовин є обслуговування та 
ремонтні роботи обладнання, а також місця тимчасового складування відходів 
виробництва. 

Програма природоохоронних заходів з охорони атмосферного повітря 
включає ремонт і заміна аварійних ділянок нафтопроводів і газопроводів; об-
стеження переходів трубопроводів через водні перешкоди і автодороги; віднов-
лення обваловок резервуарів, свердловин і інших об'єктів; оцінка технічного 
стану експлуатаційних колон нафтових і нагнітальних свердловин геофізичними 
методами; ревізія і заміна арматури видобувних і нагнітальних свердловин. 

Негативний вплив на довкілля виробничої діяльності можливий в 
результаті виникнення аварій на трубопроводах та інших потенційно- 
небезпечних об'єктах, ліквідація яких вимагає управління з метою запобігання 
забруднення ґрунтів, водних ресурсів та атмосфери. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬ-
НОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ 

Історія розвитку людства, на жаль, нерозривно пов'язана з аваріями, ка-
тастрофами і стихійними лихами. Протягом останніх десятиліть спостерігаємо 
неухильне зростання кількості надзвичайних ситуацій. Тому забезпечення без-
пеки і захисту населення від негативних наслідків надзвичайних ситуацій розг-
лядають в Україні як невід'ємну частину державної політики національної без-
пеки і державного будівництва, як найважливішу функцію органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання і громадян. 

Практична реалізація державної політики у цій сфері, пріоритетом якої є 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, базується не тільки на 
виконанні поставлених завдань і цілей, але й на сукупності відповідних 
правових норм. 

Процес становлення в нашій державі системи цивільного захисту насе-
лення, розпочатий з виданням Указу Президента України «Про Міністерство 
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи» від 28 жовтня 19% року №1005, 
відповідно до якого створено уповноважений центральний орган виконавчої 
влади. 

Першими силами реагування на надзвичайні ситуації після створення 
МНС України стали військові частини та територіальні штаби цивільної 
оборони, які в подальшому були перетворені на обласні (міські) управління з 
надзвичайних ситуацій і захисту населення і стали структурами подвійного 
підпорядкування - місцевій владі і МНС України. Так було віднайдено 
найсуттєвішу ланку впливу на впровадження державної політики у сфері 
забезпечення безпеки життєдіяльності на конкретній території. 

Відповідно до наказу МНС України від 28 серпня 1997 року №209 
створено Центральний воєнізований аварійно-рятувальний загін - ЦВАРЗ, 
підрозділ укомплектовано спеціалістами-рятувальниками, які виконували 
складні роботи із розбору завалів, у тому числі і на висоті (промисловий 
альпінізм); демеркуризації, рятування у складних умовах ДТП. Цей підрозділ 
має кінологічну службу і мобільний госпіталь. 

Поступово створюють державні спеціалізовані аварійно-рятувальні 
формування на базі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій. До 
яких входять: 

- спеціалізоване аварійно-рятувальне формування, що обслуговувало 
об'єкти розвідки нафтогазового комплексу; 

- Державну воєнізовану гірничорятувальну службу; 
- Державну авіаційну пошуково-рятувальну службу; 
- Державну пошуково-рятувальну службу на водних об'єктах. 
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Так у складі МНС України було зосереджено усі наявні в державі 
аіварійно-рятувальні служби, які постійно вдосконалювали. Правова основа 
надала можливість цьому центральному органу виконавчої влади здійснювати 
керування ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, залучати й 
координувати сили органів виконавчої влади усіх рівнів. 

Однак реформування сил МНС України було продовжено з виданням 
Указів Президента України «Про заходи щодо вдосконалення державного 
управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від нас-
лідків надзвичайних ситуацій» від 27 січня 2003 року № 47, відповідно до якого 
до МНС України передано Державний департамент пожежної безпеки як 
урядовий орган державного управління, виведений зі складу Міністерства 
внутрішніх справ України, та підпорядковані Департаменту органи управління, 
заклади, установи і підрозділи, та «Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 11 листопада 2002 року, «Про стан техногенної та при-
родної безпеки в Україні» від 4 лютого 2003 року №76. 

Водночас Верховна Рада України 24 червня 2004 року прийняла Закон 
України «Про правові засади цивільного захисту», яким було визначено правові 
та організаційні засади у сфері цивільного захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, 
повноваження органів виконавчої влади та інших органів управління, порядок 
створення і застосування сил, їх комплектування, проходження служби, а також 
гарантії соціального і правового захисту особового складу органів та підрозділів 
цивільного захисту. 

З прийняттям Кодексу цивільного захисту України на сьогодні можна 
впевнено говорити про існування у нашій державі кодифікованого 
нормативно-правового акту, який повністю регулює відносини техногенно- 
природної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Отже, остаточне рішення про реформування центрального органу 
виконавчої влади, до компетенції якого належать питання захисту населення та 
території від надзвичайних ситуацій та перетворення його у Державну службу з 
надзвичайних ситуацій з координацією діяльності з Міністерством оборони 
України було прийнято у зв'язку з необхідністю найбільш ефективнішої 
взаємодії під час ліквідації надзвичайних ситуацій будь-якого характеру. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Глобалізація ринків та стрімкий розвиток національних економік, який 

тісно пов'язаний зі зростанням залежності від енергетичних ресурсів, призвели 
до підвищення актуальності питань енергетичної безпеки для більшості держав. 
Значення енергетичної безпеки відрізняється по всьому світу та залежить від 
географічного положення, доступу до енергетичних ресурсів, придатної 
енергетичної інфраструктури, а також політичних відносин. Наразі 
забезпечення енергетичної безпеки є пріоритетним питанням як для країн, де 
відсутні (або обмежені) енергетичні ресурси, так і для країн зі значними 
енергетичними ресурсами. 

Концепція енергетичної безпеки є відносно новим терміном, прийнятим у 
багатьох країнах, що зіткнулися з ускладненнями у сфері енергопостачання. 
Термін з'явився після першої глобальної енергетичної кризи в 1973 році, яка 
була викликана ембарго на арабську нафту з боку країн ОПЕК. Концепція 
енергетичної безпеки може мати кілька інтерпретацій, залежно від рівня. На 
державному рівні енергетична безпека - це можливість безперебійного 
забезпечення споживачів прийнятною за ціною енергією [1]. 

Україна належить до країн, частково забезпечених традиційними видами 
первинної енергії, що обумовлює необхідність значних обсягів їх імпорту. 
Єдиним видом енергетичної сировини, яким Україна здатна самотужки забез-
печувати потреби вітчизняних енергетичних компаній у повному обсязі, є ву-
гілля. У структурі балансу 2012 року природний газ займає вже 40%, і Україна 
як імпортер цього ресурсу за його фізичними обсягами - на одному з перших 
місць у світі. Через недиверсифікованість поставок і монопольне становище 
Росії щодо постачання основних видів паливно-енергетичних ресурсів (нафти, 
природного газу і ядерного палива) робота паливно-енергетичного комплексу 
України перебуває у значній залежності від політичної складової у двосторонніх 
взаєминах двох держав. Одним з головних чинників, що зумовлює низький 
рівень енергетичної безпеки України, є те, що весь обсяг імпорту основних видів 
ресурсів отримується з території однієї держави. 

Останніми роками Україна активізує процеси енергодиверсифікації. 
Перспективним напрямом розвитку газодобувної галузі в Україні може бути 
видобуток сланцевого газу, що, своєю чергою, призведе до зміни енергетичної 
карти світу. Відповідно до аналітичних досліджень Американської 
інформаційної енергетичної агенції (ІІ.З.ЕІА) «Світові ресурси сланцевого газу: 
аналіз 14 регіонів за межами СІНА», Україна має значні запаси сланцевого газу, 
поклади якого за геолого-економічними оцінками підрозділів НАН та 
Мінприроди України, є перспективними для промислового освоєння [3]. Проте 
наразі відсутні єдині оцінки запасів сланцевого газу, який може бути видобуто 
на території України. Водночас є ризики розвитку газодобувної галузі в Україні 
[4]: 
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