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Першу славу Східниці принесла нафта, промисловий видобуток якої розпочався у 1872
році. Та головне її визнання — східницькі мінеральні води, право на застосування яких з
лікувальною метою довго (майже тридцять років) і невтомно виборював їх
першовідкривач Омелян Олександрович Стоцький.

Він був не лише першим, а й довго єдиним, хто вірив у східницьку «Нафтусю».

— Уявляєте, якою сильною в людині повинна бути віра, переконання в правоті того, що
ти робиш з ранку до ночі, — розповідає донька О.Стоцького, журналістка Ганна
Стоцька, яка сьогодні продовжує батькову справу, щоб Східниця нарешті почала
належним чином розвиватися. — Власне, такою невтомною людиною він був завжди. У
найважчі повоєнні роки очолив зруйнований газоліновий завод у Східниці, налагодив
його роботу і навіть вивів у передові. А далі, оскільки не був членом КПРС, почали його
«котити» по низхідній, хоча мав дві вищі освіти — технічну (нафтову) та гуманітарну
(отримав ступінь магістра після закінчення гуманітарного факультету Львівського
університету). Не знаю, можливо тут зіграло роль його походження, бо народився в сім’ї
священика в Золочівському районі на Львівщині. Коли розпочалася Друга світова війна,
наша родина жила в Ряшеві (тепер це польське місто Жешув), батько викладав у гімназії.
Тікаючи від німців, вибрав чомусь Східницю. Коли розпочав пошукову роботу, його
почали називати диваком: «Бути такого не може, щоб тут була «Нафтуся!». А він
говорив: «Може! «Нафтуся» в Східниці є!» І щодня брав уранці свій скромний бутерброд,
портфель, в якому завжди було чимало банок-склянок, паличку — і йшов у гори.

Колишній учитель хімії, директор східницької середньої школи № 2 Михайло Гамула
пригадує, як навесні 1956 року Омелян Стоцький розповів йому, що в лісі, неподалік
в’їзду до Східниці, він знайшов джерельце, з якого витікає вода із запахом сірководню.
Чи не може це бути «Нафтуся»? Місцеві жителі розповіли, що п’ють цю водичку і краще
себе почувають, особливо ті, хто має хворі нирки або печінку. Вчитель тоді нічим не міг
допомогти Стоцькому, бо не мав реактивів, тож перші аналізи Омеляну Олександровичу
зробили в лабораторії Бориславського нафтогазового управління. Дослідження
підтвердили: так, це аналог трускавецької «Нафтусі». Тоді Стоцький почистив
джерельце і повіз воду з нього до Трускавецької центральної лабораторії, яка
підпорядковувалась Одеському науково-дослідному інституту курортології та
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фізіотерапії, щоб там зробили свої висновки. Минали роки, та інститутське керівництво
не квапилося направляти своїх спеціалістів до Східниці. Куди тільки не розсилав листи,
телеграми Омелян Олександрович зі своєї мізерної в 53 карбованці пенсії...

І ось нарешті в 1965 році до Східниці приїхали двоє спеціалістів-аналітиків з Одеського
НДІ, які чомусь узяли проби води не з природного джерела, а з потічка з нафтовими
стоками. Результати аналізу можна було передбачити, і вони були саме такими.
Повідомлялося, що вода з джерела № 1 отримала негативну характеристику, а тому її
клінічні випробування категорично заборонені. Було вказано, що вивчення нових
свердловин на курорті Трускавець дозволило збільшити кількість цієї лікувальної води і
ліквідувати дефіцит «Нафтусі».

Разом з учителем хімії Михайлом Гамулою Омелян Стоцький продовжує робити аналізи
води і переконується у цілющих властивостях багатьох східницьких джерел.

Спливав час, а східницька «Нафтуся» так і не набувала офіційного визнання. Тоді вже
громадськість Східниці підключилася до боротьби. У 1966 році молодий енергійний
головний лікар Східницької лікарні Степан Дуда (він донині працює в Східниці) зважився
на експеримент. Поїхавши до Львова, вмовив урологічних хворих, приречених на
видалення нирки, попити водичку в Східниці. Через три тижні, після повторної
діагностики, медики констатували: оперативне втручання хворим не потрібне. Це був
блискучий результат. А згодом О.Стоцького та лікаря С.Дуду запросили на колегію
Міністерства охорони здоров’я. У півторагодинному виступі першовідкривач східницьких
мінеральних джерел піддав нищівній критиці вердикт Одеського інституту курортології,
посилаючись на результати лікування хворих у Східницькій лікарні. Рішенням колегії
Мінздоров’я подальше вивчення мінеральних вод Східниці було доручено Львівському
медичному інституту із залученням фахівців Чернівецького медінституту та Львівського
науково-дослідного інституту епідеміології і мікробіології. Невеликий науковий колектив
протягом 1966—1968 років проводив експериментальні та клінічні дослідження хворих на
базі Східницької лікарні, вивчав мінеральні води з джерел №№ 1, 3, 4, 5. Висновки комісії
були однозначними: східницькі мінеральні води придатні для лікування цілої низки
урологічних недугів та захворювань шлунково-кишкового тракту. Львівський обласний
відділ охорони здоров’я з серпня 1970 року відкриває в Східницькій селищній лікарні
реабілітаційне відділення — як базу для подальшого вивчення місцевих мінеральних вод.

Чимало науковців захистили дисертації на базі мінеральних вод Східниці. Тогочасний
міністр геології України Петро Шпак цілеспрямовано виділяє 450 тисяч карбованців для
визначення запасів східницьких джерел, без чого перспективний план розвитку курорту
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був би неможливий. Пробурюють 17 свердловин. Їх добовий дебіт перевищив усі
сподівання. У липні 1973 року було отримано позитивний висновок на всі досліджені на
той час джерела (а їх було 38! До речі, стільки ж є і на сьогоднішній день). Це була повна
перемога. Диплом першовідкривача східницьких мінеральних вод Міністерство геології
СРСР видало 3 листопада 1977 року Омеляну Стоцькому, якому тоді виповнилося 73
роки.

…Він ніколи не хворів. Худорлявий, невисокий, енергійний, стійко переносив життєві
труднощі. Та коли після двадцяти трьох неймовірно тяжких років визнали його відкриття,
Омелян Олександрович ліг одного разу на ліжко й тихо помер. На жаль, з гіркотою в
душі. Східниця стала всесоюзним курортом лише на папері. З 1972 року в селищі за
картами-схемами та розрахунками Стоцького проводилися геологорозвідувальні роботи
в пошуках нових родовищ «Нафтусі». Результати порадували усіх. Проте і до сьогодні
досконало вивчені мінеральні води лише з трьох свердловин…
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