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1 ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

В адміністративному відношенні об’єкт планованої діяльності розташований в межах 

території Гнідинцівської сільської ради Варвинського району Чернігівської області. 

Майданчик споруджування знаходиться на відстані 950 м на північ від найближчої  

житлової забудови. Найближчими населеними пунктами району споруджування є районний 

центр місто Варва, села – Гнідинці, Світличне, Ященків, Богдани, Рубанів, Остапівка. 

Варвинський район розташований на південному сході Чернігівщини та межує з 

Прилуцьким і Срібнянським районами Чернігівської області, Пирятинським, Чорнухинським 

та Лохвицьким районами Полтавської області. 

Найближчі залізничні лінії: з заходу Прилуки - Пирятин - Гребінка, зі сходу Ромни - 

Ромодан, з півночі Прилуки - Ромни, з півдня Гребінка - Ромодан. На захід і південь від 

площі робіт проходить автомагістраль Прилуки – Пирятин – Чорнухи – Лохвиця, на північ – 

автомагістраль Ромни – Прилуки.  

Район належить до недостатньо вологої агрокліматичної зони. Ґрунти - чорноземи 

типові, малогумусні, легкосуглинкові. Корисні копалини: нафта, газ, пісок, глина, торф.  

В географічному відношенні територія бурового майданчика розташована у 

Лівобережно-Дніпровській лісостеповій фізико-географічній провінції, у північній частині 

Полтавської рівнини.  

У тектонічному відношенні район буріння знаходиться в західній частині приосьової 

зони Дніпровсько-Донецької западини. 

Гідрографічна сітка району представлена річками басейну Дніпра: Удай, Рудка, 

Варниця, Глинна, Озерянка, Журавка, Многа. Несприятливі фізико-геологічні процеси та 

явища відсутні. Місце передбачуваного споруджування свердловини незабудоване.  

В адміністративному відношенні Гнідинцівське нафтогазоконденсатне родовище 

розташоване на території Чернігівської області на відстані 10 км від смт Варва. Найбільш 

крупними населеними пунктами у районі родовища є міста Прилуки, Пирятин, Лохвиця,  

смт Варва, села Гнідинці, Світличне.  

Головна промислова галузь району - нафтогазопереробка. У програмі соціально-

економічного розвитку району, питома вага об'єму промислової продукції Гнідинцівського 

газопереробного заводу ПАТ "Укрнафта" становить 98,9%. До основних цехів відносяться: 

цех підготовки і стабілізації нафти, переробки газу, компресорний та відвантаження.  

Продукцією заводу є зріджений газ, стабільний газовий бензин і відбензинений газ. 

Гнідинцівське нафтоконденсатне родовище відкрито бурінням свердловини №1 у 

1959 р., при випробуванні якої з пермських відкладів отримано фонтан нафти дебітом 

164,7 т/добу. У цьому ж році родовище прийняте на Державний баланс. У 1960 р. 
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встановлена промислова нафтоносність відкладів верхнього карбону. У 1961 р. після 

завершення розвідки скупчень нафти в пермсько-верхньокам’яновугільних утвореннях 

були проведені розрахунки її запасів. На площі пробурено понад 150 свердловин, з яких 46 

пошукові і розвідувальні.  

Режим розробки нафтових скупчень водонапірний, газоконденсатних – 

газоводонапірний. 

В описуваному районі ведуться геологорозвідувальні роботи на нафту і газ. 

Поблизу площі робіт розташовані Кибинцівське, Малосорочинське, Радченківське та інші 

родовища.
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1.2 Цілі планованої діяльності 

Ціль планованої діяльності – споруджування свердловини № 407 Гнідинцівського 

родовища з метою експлуатації покладу долареніт. Свердловина № 407 проектується на 

глибину 2011 м по стовбуру (1727 м по вертикалі) на проектний горизонт P1. Гирло 

свердловини розміщується на раніше виділеній земельній ділянці свердловини № 253 

Гнідинцівського родовища. 

 

1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних 

робіт та провадження планованої діяльності, у тому числі (за потреби) роботи з 

демонтажу, та потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок під час виконання 

підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

 

Технологія підготовки та виконання робіт по споруджуванню свердловини передбачає, 

що буровий майданчик має бути вільним від рослинності та зелених насаджень. У випадку 

необхідності звільнення земельної ділянки, яка має бути відведена під буровий майданчик, від 

рослинності або зелених насаджень суб’єкт господарювання згідно ст. 97 Земельного 

кодексу України зобов'язаний відшкодовувати власникам землі та землекористувачам усі 

збитки, в тому числі неодержані доходи, а також за свій рахунок привести займані земельні 

ділянки у попередній стан.   

Цикл споруджування свердловини починається з підготовки майданчика під бурову і 

закінчується демонтажем бурового устаткування, перевезенням його на нову точку і 

рекультивацією земельної ділянки. Усі види робіт, які входять у цикл споруджування 

свердловини, поділяються на:  

- підготовчі роботи до монтажу бурового обладнання (планування майданчика під 

бурову, проведення під’їзних доріг, прокладання водопроводу, підвід електроліній). 

Споруджування свердловини № 407 планується проводити на раніше спланованому 

майданчику, який був облаштований перед споруджуванням свердловини № 253. Тому 

цей комплекс робіт уже був проведений. 

- монтаж бурового обладнання (встановлення фундаментів і блоків обладнання на них, 

обв’язка обладнання, захист вишки та обладнання, встановлення ємкостей і побутових 

приміщень); 

- підготовчі роботи до буріння свердловини (встановлення направлення; оснащення 

талевої системи; буріння під шурф і встановлення в ньому труби; монтаж і 

випробування пристосувань малої механізації, що прискорюють і полегшують процес 

виконання робіт; приєднання бурового шланга до вертлюга і стояка; підвішування 

машинних ключів; перевірка приладів; центрування вишки, перевірка горизонтальності 

ротора); 
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- буріння свердловини, кріплення її стінок обсадними колонами і розмежування пластів; 

- вторинне розкриття продуктивного пласта (при перекритому колоною пласті), 

випробування, освоєння і здача свердловини в експлуатацію; 

- демонтаж бурового обладнання; 

- перевезення обладнання на нову точку. 

Споруджування свердловини № 407 буде проводитись на земельній ділянці, яка виділена 

згідно договорів (Додаток А). 

Земельна ділянка, яка у встановленому порядку відведена для споруджування 

свердловини відповідає наступним вимогам: 

- має достатню площу для розміщення бурового обладнання; 

- в межах майданчика проведення робіт не спостерігаються несприятливі фізико-

геологічні процеси та явища; 

- відстань від найближчого джерела викидів забруднюючих речовин в повітряне 

середовище до житлової забудови становить 950 м, що відповідає планувальним 

обмеженням для буріння свердловин з електричним приводом (300 м); 

- в межах майданчика відсутні будівельні, промислові, зрошувальні, осушувальні та 

природно-заповідні об’єкти, а також зелені насадження;  

- майданчик відповідає нормам санітарії та пожежної безпеки. 

 

1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих 

процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, 

ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати 

Об’єктом планованої діяльності є споруджування свердловини № 407 Гнідинцівського 

родовища проектною глибиною 2011 м. 

Згідно чинного законодавства для проведення робіт по споруджуванню свердловини має 

бути відведена земельна ділянка під буровий майданчик, який повинен мати площу  достатню   

для   розміщення бурового обладнання, привишкових споруд, службових та побутових 

приміщень та інш. з урахуванням екологічних, санітарних, протипожежних вимог.  

Охорона природного середовища при споруджуванні свердловин складається з 

дотримання всіх технологічних, екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог, що 

передбачаються "Звітом з оцінки впливу на довкілля" на споруджування даної свердловини при 

амбарному способі організації процесу буріння і в захисті водоносних горизонтів від 

забруднення при умові, що відстань від дна гідроізольованих шламових амбарів до 

максимального рівня ґрунтових буде не менше 2 м. 

Вибір бурового верстату на електричному приводі обумовлюється наявністю 

електромережі необхідної потужності поблизу майданчика. 

Головний привід бурового верстата використовується для спуско-підйомних операцій, 
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обертання бурильної колони з долотом за допомогою ротора при поглибленні свердловини, для 

приводу бурових насосів. 

Бурова вежа забезпечує спуск і підйом обладнання для буріння, кріплення і 

випробування свердловини. Підвишкова основа служить опорою для бурової вежі. 

Обладнання для спуско-підйомних операцій складається із лебідки, талевої системи і 

талевого каната. Це обладнання використовується для піднімання і опускання обладнання у 

свердловину. 

Бурові насоси забезпечують циркуляцію бурового розчину через бурильні труби до 

вибою свердловини з метою виносу вибуреної породи на поверхню, забезпечення стійкості 

стінок ствола свердловини, створення проти тиску на газоносні горизонти, охолодження 

долота, руйнування гірських порід. 

Противикидне обладнання (превентори) встановлюється на усті свердловини і 

призначене для перекриття устя при нафтоводопроявленнях. 

Спорудження свердловини складається з трьох основних етапів, а саме: 

- облаштування бурового майданчика; 

- буріння; 

- кріплення ствола свердловини обсадними колонами і їх цементування; 

- випробування свердловини на наявність промислового припливу нафти. 

Випробування свердловин включає в себе перфорацію експлуатаційної колони навпроти 

продуктивного горизонту, виклику припливу продукції методом зниження протитиску на пласт 

і освоєнні свердловин. 

Вказаний комплекс обладнання та привишкових споруд компактно розміщується на 

майданчику бурової, покриття якого передбачається здійснити залізобетонними плитами.   На   

покритій   залізобетонними   плитами   частині   кожного   майданчика   окрім основного та 

допоміжного бурового обладнання розташовуються службові і побутові приміщення. Інша 

частина майданчика, яка не покривається залізобетонними плитами, використовується для 

спорудження гідроізольованих шламових амбарів, для розміщення кагатів родючого та 

мінерального ґрунтів, водної свердловини з зоною санітарної охорони (ЗСО) та інших потреб. 

Факельні викиди кожної свердловини монтуються до факельного амбара. 

Організація процесу споруджування свердловини може проводиться по амбарному і 

безамбарному способу. Згідно вимог [11, п. Д.1.2.1], споруджування свердловини № 407 

Гнідинцівського родовища буде проводитись по амбарному способу. 

 

1.4.1 Використання водних ресурсів 

Для водопостачання на період споруджування свердловини передбачається 

використання існуючої водної свердловини дебітом 8 м3/год, спорудженої при бурінні 

свердловини № 253 на цьому майданчику. Виходячи з гідрогеологічних умов району та потреб 
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водозабезпечення об’єктів робіт, водозабір здійснюється з Бучацької серії еоценових 

відкладень, глибина водної свердловини становить 210 м. Перший пояс зони санітарної 

охорони (ЗСО) – зона суворого режиму, згідно з ДБН В.2.5-74 приймається в радіусі 30 м від 

устя свердловини. Поверхня майданчику рівна, вільна від зелених насаджень, не підтоплюється 

і не заболочується завдяки відвідній траншеї для стічних і талих вод. Територія першого поясу 

ЗСО огороджується парканом із залізобетонних стовпів і 3 ÷ 4 рядами дроту із влаштуванням 

воріт і хвіртки. Висота огорожі – 2,5 м. На територію першого поясу забороняється доступ 

сторонніх осіб. 

Дозвіл на спеціальне водокористування наведено в додатку Л. 

Питна і господарсько-побутова вода повинна відповідати ДсанПіН 2.2.4-171-10. Згідно 

Протоколу № 153 дослідження питної води від 07.11.2017 року, вода із артсвердловини, яка 

знаходиться на буровому майданчику, відповідає ДсанПіН 2.2.4-171-10 (Додаток М). 

З метою захисту водоносних горизонтів при споруджуванні водної свердловини 

передбачено:  

- організацію зон санітарної охорони водозабору; споруди та будівлі, бурового 

майданчику, які можуть становити загрозу забруднення водоносного горизонту, 

розташовуються за межами другого та третього поясу водної свердловини;  

- цементування заколонного простору; облаштування та герметизація гирла; встановлення 

лічильника обліку води; здійснення контролю за якістю питної води. 

Після закінчення робіт по споруджуванню свердловини № 407 Гнідинцівського родовища 

водозабірна свердловина буде ліквідована з дотриманням санітарних норм по ліквідації 

гідрогеологічних свердловин: очищення свердловини від замулювання, промивання піщаної 

пробки, проведення переддезинфікаційної промивки свердловини та промивання 

дезинфікуючим розчином. 

Ліквідація це комплекс робіт з метою захисту гірничих виробок від попадання в них 

підземних вод по стволам свердловин, а також запобігання забрудненню і змішуванню між 

собою водоносних горизонтів, що мають різні напори і різний хімічний склад. 

 Витрати води в період споруджування свердловини наведено в таб. 1.4.1.  
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1.4.2 Використання земельних ресурсів 

Проектні рішення з визначення комплексу заходів та обсягу робіт з охорони земель 

включають обґрунтування проектування технології виконання робіт,  що забезпечує роздільне 

складування шарів генетичних горизонтів (з урахуванням вмісту гумусу) та не допускає  їх  

змішування, визначення кількісних показників повернення  генетичних горизонтів  на  ділянки  

після закінчення терміну користування земельною ділянкою. 

 В даному випадку, на ділянці проведені роботи із планування бурового майданчика, 

виконані роботи із зняття та складування родючого шару ґрунту в кагати для запобігання його 

забруднення.  

 

 

Тип розчину
Інтервал 

буріння, м3

Потреба 
бурового 

розчину, м3

Необхідна 
кількість 
води, м3

Глинистий 0-30 90,0 88,2

Полімер-глинистий 30-650 187,0 183,3

Полімер-глинистий 650-1862 215,0 210,7

Полімер-глинистий 1670-1816 170,0 166,6

Полімер-калієвий для 
продуктивних горизонтів 1862-2011 125,0 122,5

771,3

2
Для приготування 

цементного розчину - - - 81,2

3
Для випробування в 

експлуатаційній колоні - - - 40,0

4
Для роботи котельних 

установок - - - 89,6

982,1

5
Витрати води на 
приготування їжі

- - - 365,9

6 Витрати води для 
питних потреб

- - - 37,5

7

Витрати води на 
санітарно-гігієнічні 

потреби
- - - 115,5

518,9

1501,0

Таблиця 1.4.1 Водоспоживання за період споруджування свердловини
Витрати води на технологічні потреби

Всього
Витрати води на господарсько-побутові та питні потреби

Всього
Загальні витрати води за період споруджування свердловини

Всього

1
Для приготування 
бурового розчину

Всього
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1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 

забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового 

та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті 

провадження планової діяльності 

 

1.5.1 Відходи 

Згідно Закону України «Про відходи» відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, 

що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що 

повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого 

використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має 

намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. 

Під час здійснення планованої діяльності із споруджування свердловини найбільший 

обсяг складають відходи буріння свердловини. 

Розрахунок відходів буріння свердловини виконується згідно з нормативним 

документом [11] додатку И. 
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від до
0 30 393,7 1,25 1,2 6,8 2,10 12,0
30 650 295,3 1,15 1,2 67,4 2,13 119,6

650 1667 215,9 1,15 1,2 59,1 2,11 103,8

1667 1816 215,9 1,12 1,2 8,2 2,35 16,1

1670 1862 215,9 1,15 1,2 11,1 2,37 22,0

1862 2011 152,4 1,08 1,2 3,8 2,35 7,4

156,4 280,9

1 156,4

2 133,0

0,85

3 178,0

Об'єм циркуляційної системи, м3 
90,0

4 355,9

213,5

5 55,7

0,1570

Внутрішній діаметр експлуатаційного фільтру-хвостовика, м 0,0971

6 580,1

1

Таблиця 1.5.2 Система очищення розчину
Кількість, шт

0,10

Маса 
шламу, 

т

1

Ситогідроциклонна 
установка СГЦУ-4

Об'єм шламу, м3

0,20

Таблиця 1.5.1  Розрахунок кількості шламу, який утворився під час буріння 
Інтервал буріння, м Діаметр долота, 

мм

Коеф. 
каверноз

ності

Коеф. 
розущільн. 

порід

Об'єм 
шламу, м3

Всього

Об'єм відпрацьованого БР, м3

Центрифуга ОГШ-459

Назва обладнання 

Вібросито ЛВС-5

0,20

0,25

Коефіцієнт
Шламоуловлювач

Об'єм відходів, які скидаються в амбари, м3

40 % БСВ  повторно використовується 
Об'єм бурових стічних вод, м3

Об'єм розчину для випробування, м3

Внутрішній діаметр експлуатаційної колони, м

Щільність 
породи, 

т/м3

1

1

Об'єм невикористаних БСВ,  м3

Об'єм видаленої породи після системи очищення, м3

 

Необхідний об’єм амбарів-накопичувачів для тимчасового зберігання відходів буріння, 

складає: 

580,1× 1,1 = 638 м3
. 

 

Збір відходів буріння передбачено в амбарах, споруджених перед бурінням свердловини 

№ 253 та додатковому амбару, який передбачено спорудити на майданчику. 

Будівництво котлованів під амбари необхідно проводити одноковшевим екскаватором з 

ковшем місткістю від 0,40 до 0,65 м3
 з пристроєм для планування ґрунту або іншим відповідним 

механічним агрегатом. Основна машина в комплекті механізмів (екскаватор) по своїй 
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продуктивності повинна забезпечувати виконання об’ємів робіт із заданим темпом. 

Продуктивність допоміжних механізмів у комплекті (бульдозера, котка, трамбовок, 

автосамоскидів тощо) повинна бути на 10 % -15 % більша, ніж основної машини. 

Після закінчення споруджування котлованів проводяться роботи по облаштуванню їх 

поверхні протифільтраційним екраном. При будівництві амбарів на буровому майданчику 

необхідно враховувати максимальний рівень ґрунтових вод (РГВmax). У відповідності до СНиП 

2.01.28-85 відстань від дна амбару до РГВmax повинна бути не менше 2 м. Для даної 

свердловини згідно з геологічними вишукуваннями грунтові води не відкриті до глибини 

буріння. Таким чином проектна глибина амбарів складає 3 м. 

Амбари для збору відходів буріння були споруджені перед початком робіт із 

споруджування свердловини № 253, яка була пробурена раніше та знаходиться на цьому 

майданчику. Розміри та об’єм шламових амбарів, які знаходяться на майданчику вказані в 

таблиці 1.5.3. 

 Для гідроізоляції амбарів влаштовано колоїдно-хімічний екран на основі водної 

суспензії гідролізованого поліакриламіду (ГПАА) і бентонітової глини. 
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Таблиця 1.5.3 – Розміри та об’єм шламових амбарів, які знаходяться на майданчику 

Довжина Ширина Глибина Довжина 
дна

Ширина 
дна Нахил Довжина по 

серед лінії
Ширина по 
серед лінії

17 17 3 11 11 4,2 14 14

289 м2

121 м2

235 м2

356 м2

590 м3

Довжина Ширина Глибина Довжина 
дна

Ширина 
дна Нахил Довжина по 

серед лінії
Ширина по 
серед лінії

16 16 3 10 10 4,2 13 13

256 м2

100 м2

218 м2

318 м2

500 м3

Довжина Ширина Глибина Довжина 
дна

Ширина 
дна Нахил Довжина по 

серед лінії
Ширина по 
серед лінії

16 8 3 10 2 4,2 13 5

128 м2

20 м2

151 м2

171 м2

190 м3

Площа дна і стінок
Об'єм

3 амбар - технічної води

Площа дзеркала
Площа дна
Площа стінок

Площа дна
Площа стінок
Площа дна і стінок
Об'єм

Площа дна і стінок
Об'єм

 2 амбар - бурових стічних вод

Площа дзеркала

1 амбар - шламовий

Площа дзеркала
Площа дна
Площа стінок

 

Для зберігання відходів буріння при споруджуванні свердловини № 407 передбачається 

споруджування додаткового шламового амбара. 

Довжина Ширина Глибина Довжина 
дна

Ширина 
дна Нахил Довжина по 

серед лінії
Ширина по 
серед лінії

10 12 3 4 6 4,2 7 9

120 м2

24 м2

134 м2

158 м2

190 м3

Площа дна і стінок
Об'єм

Додатковий шламовий амбар

Площа дзеркала
Площа дна
Площа стінок

 
 
 

Для гідроізоляції додаткового шламового амбару необхідно влаштувати колоїдно-

хімічний екран на основі водної суспензії гідролізованого поліакриламіду (ГПАА) і 

бентонітової глини. 
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Технологія нанесення колоїдно-хімічного екрану на основі водної суспензії ГПАА і 

бентонітової глини: 

1. Готують водний розчин ГПАА в мірних ємностях цементувального агрегату (масова 

частка ГПАА складає 0,3-0,5 %). Після розчинення ГПАА завантажують бентонітову глину 

(масова частка складає 6-8 %). Інтенсивно перемішують впродовж 30-40 хв. 

2. За допомогою насосного агрегату ЦА-320М отриманий розчин наносять на поверхню 

амбару. 

3. Після підсихання виконують повторну обробку. 

4. Через 2-3 доби виконати обробку поверхні амбарів водним розчином сульфату 

алюмінію (масова частка 5%) за допомогою цементувального агрегату шляхом 

розприскування розчину через розпилюючу насадку нагнітальної лінії. Що забезпечить 

закріплення полімерно-глинистого екрану і попередить розтріскування після підсихання. 

Коефіцієнт фільтрації колоїдно-хімічного екрану на базі бентоніту і ГПАА не перевищує 

10 
-5

 см/с. 

Витрати матеріалів для влаштування колоїдно-хімічного екрану на базі бентоніту і 

ГПАА:  

ГПАА (в перерахунку на суху речовину)    12,6 кг 

бентоніт    221,2 кг 

вода технічна   3 476,0 кг 

 

На буровому майданчику передбачається використання існуючого факельного амбара, 

влаштованого протифільтраційним екраном із слабопроникних ущільнених глинистих ґрунтів. 

Факельний амбар 

Довжина Ширина Глибина 

11,0 м 11,0 м 3,0 м 

Об’єм                                   330,0 м3
 

 Під час виконання технологічних операцій із споруджування свердловини бурові 

амбари, які облаштовані протифільтраційним екраном, обгороджують дротяною огорожею для 

обмеження пересування персоналу бурової установки і автотехніки поблизу кромок бокових 

стінок для запобігання порушення верхніх протифільтраційних покриттів[11, Д.4.2]. 

Схеми облаштування системи амбарів зображено на рис. 1.5.1 та 1.5.2. 
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1.3

1

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

5
2

1.2

 Рисунок 1.1.5 - Схема облаштування системи амбарів для свердловини № 407 Гнідинцівського родовища

     Колоїдно-хімічний екран
1.1 Природний грунт
1.2 Дифузійний шай грунту
1.3 Колоїдно-хімічний екран

1.1

3 4

1 Протифільтраційний екран
2 Міжсекційна перетинка
3 Перетічна труба (d=250 мм)
4   Обваловка з мінерального грунту
5   Бетонна обойма
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23

УМОВНI ПОЗНАЧЕННЯ
1. Ущільнений глинистий грунт
2. Природний шар грунту
3. Факельні лінії (2 шт)

№ 407 на Гнідинцівському родовищі

2

Рисунок 1.5.2 - Схема облаштування факельного амбару свердловини

ОСНОВНІ ДАНІ:
Довжина: 11 м
Ширина: 11 м
Глибина: 3 м

1

1
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За період споруджування свердловини на майданчику крім шламових відходів буріння 

забезпечується збирання, зберігання, а після споруджування свердловини передача іншому 

власнику на розміщення або утилізацію відходів: 
-
 брухт чорних металів – (4 клас небезпеки) накопичується та зберігається в металевих 

ящиках, які розміщуються на бетонованій технологічній площадці. По мірі 

накопичення брухт вивозиться на базу м. Прилуки для передачі спеціалізованим 

організаціям; 

-
 лампи розжарювання – (4 клас небезпеки) збираються в ящики  і по мірі накопичення 

вивозяться в м. Прилуки на міське звалище; 

- тверді побутові відходи та сміття – (4 клас небезпеки) тимчасово накопичуються у 

спеціально відведених контейнерах для збору твердого побутового сміття, які 

розташовуються на спеціально об лаштованому твердим покриттям майданчику в 

житлово-побутовому комплексі. По мірі накопичення вивозяться в м. Прилуки на 

міське звалище; 

- масло моторне відпрацьоване  – (2 клас небезпеки) збирається в металеві ємності, по 

мірі накопичення вивозиться на Базу Виробничого Обслуговування м. Прилуки для 

подальшої передачі ліцензіату.  

Тверді побутові відходи вивозяться КП «Послуга» згідно укладеного договору     

(Додаток Ж). 

Рідкі побутові відходи вивозяться КП «Прилукитепловодопостачання» на очисні 

споруди в м. Прилуки – згідно договору (Додаток И). 

У разі виявлення підвищеної радіоактивності шламу, підрядна організація яка веде 

буріння, повинна повідомити про це у встановленому порядку органи Міністерства екології та 

природних ресурсів України, державні органи санітарного нагляду для вжиття необхідних 

заходів з радіаційної безпеки. При організації робіт слід керуватись нормами радіаційної 

безпеки України, а також ДНАОП 0.03-1.72. 

 

1.5.2 Викиди в атмосферне повітря 

Атмосферне повітря є одним із основних життєво важливих елементів навколишнього 
середовища. Забруднення атмосферного повітря попереджено впровадженням системи заходів, 
пов’язаних із збереженням, запобіганням та зниженням рівня його забруднення та впливу на 
нього хімічних реагентів і матеріалів. 

Основними компонентами забруднюючих речовин, які виділяються в атмосферне 
повітря в процесі споруджування свердловини, є діоксид азоту, оксид азоту, оксид вуглецю, 
сажа, ангідрид сірчаний, вуглеводні та інші. Шкідливі речовини, що виділяються в атмосферу, 
відрізняються за своїми властивостями і чинять різноманітний вплив на навколишнє 
середовище і здоров’я людини. 
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Діоксид азоту – газ жовтого кольору, що надає повітрю коричневий відтінок. Отруйна 
дія NO2 починається з легкого кашлю. При підвищенні концентрації кашель посилюється, 
починається головний біль, виникає блювота. 

Оксид азоту – газ без кольору, у зрідженому стані – синя рідина, токсична. Початковий 
прояв при гострому отруєнні – загальна слабість, запаморочення, оніміння ніг. При легкому 
отруєнні, ці симптоми на протязі декількох хвилин зникають при виході на свіже повітря. 

Оксид вуглецю – отруйний газ без кольору, без смаку, зі слабким запахом. Отруйна дія 
оксиду вуглецю відома під назвою чаду, пояснюється тим, що він легко з’єднуються з 
гемоглобіном крові і робить його нездатним переносити кисень від легень до тканин. При 
потраплянні свіжого повітря, гемоглобін відновлює здатність поглинати кисень. Якщо 
вдихаються невеликі концентрації, приблизно до 1 мг/л, то проявляється (деколи зразу) 
відчуття важкості голови, здавлення чола ніби «лещатами», потім сильний головний біль, 
мерехтіння перед очима і пульсація у скронях.  

Сажа – високодисперсний порошок. Сажа викликає важкі хронічні захворювання 
шлунково-кишкового тракту, хронічний гепатит. Вона може викликати пневмоконікоз, 
антракоз: втомлюваність, кашель, біль в грудях, задуху, бронхіт і в наслідок цього - 

розвивається емфізема, зміни у роботі серця. 
Ангідрид сірчистий – газ без кольору з різким запахом. Загальний характер дії 

виявляється у захворюванні дихальних шляхів, викликає спазми бронхів. 
Вуглеводневі – пари нафтопродуктів. З вуглеводневих у атмосферному повітрі найбільш 

часто зустрічається метан, що є наслідком його низької реакційної спроможності. Вуглеводневі 

мають наркотичну дію, викликають головний біль і запаморочення. 

В результаті планованої діяльності джерелами впливу на атмосферне повітря 

будуть: 

-  викидні труби дизельелектростанцій ТМЗ-ДЭ104-СЗ та АД-200, 2 шт; 

-  автотранспорт; 

-  амбар освоєння (факельний) під викидні лінії превенторів; 

-  площадка для зварювальних робіт;  

-  блок приготування бурового розчину; 

-  шламові амбари. 

Перелік і детальне розміщення бурового устаткування та джерел впливу на атмосферне 

повітря зображено на рис. 1.5.2.1. 

Споруджування свердловини забезпечує бурова установка з електричним приводом 

“Уралмаш - 4Е”, під час роботи якої викидів в атмосферне повітря не очікується.  

Енергозабезпечення здійснюється від високовольтної ЛЕП 6 кВ. На протязі 

опалювального періоду працюватимуть дві електричні котельні установки ЕПВА-71 М. 

Під час монтажних та демонтажних робіт передбачено використання дизель-

генераторної станції ТМЗ-ДЭ-СЕ-104 – 1 шт. 
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У період відключення електроенергії живлення для власних потреб у період буріння, 

кріплення та випробування передбачено застосування дизель-генераторної станції ТМЗ-ДЭ-СЗ-

104 – 1 шт. та АД-200 – 1 шт. (джерела викидів № 1,2) 

Забруднення повітряного середовища відбувається з площадки для розміщення авто 
спецтехніки при під’їзді, розміщенні та від’їзді автоспецтехніки (джерело викиду № 3). 

Для проведення робіт по випробуванню і дослідженню свердловини на території 
майданчика обладнано факельний амбар. При горінні супутнього газу в атмосферу виділяються 
забруднюючі речовини (джерело викиду № 4). 

При електрозварюванні в атмосферне повітря потрапляють шкідливі речовини (джерело 

викиду № 5). 

В атмосферне повітря потрапляють шкідливі речовини при приготуванні бурового 

розчину (джерело викиду № 6). 

В атмосферне повітря потрапляють шкідливі речовини при випаровуванні із шламових 

амбарів (джерело викиду № 7). 

Фактичні витрати палива для роботи аварійних дизельгенераторних станцій ТМЗ-ДЭ-С3-

104 та АД-200 при підготовчих роботах, бурінні, кріплені, освоєнні свердловини та кількість 

використаного палива приведені у таблиці 1.5.2.1. Норма використаного палива для дизель-

електричної установки наведено згідно фактичними витратами за довідкою (Додаток П).   

Назва
Вид джерела 

енерго-
постачання 

Нормативна фактична 
норма витрати палива 

на ДВЗ за добу, тон

Тривалість 
роботи ДВЗ, 

діб

Витрата 
палива за весь 

час, тон

Монтаж основний           
ТМЗ ДЭ-СЗ-104 0,017 15,0 0,26

Підготовчі роботи 
до буріння, буріння і 

кріплення, 
випробування,освоє

ння

аварійний       
ТМЗ ДЭ-СЗ-104 

АД-200
0,047 85,5 4,02

Демонтаж основний           
ТМЗ ДЭ-СЗ-104 0,017 15,0 0,26

Таблиця 1.5.2.1 -  Витрати палива

 

Витрата дизпалива для роботи дизель-генераторних станцій за 115,5 діб складає: 4,54 т. 

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу по основних інградієнтах за 

результатами розрахунків у період монтажу, підготовчих робіт до буріння, буріння і кріплення, 

демонтажу приведені в таблиці 1.5.2.2.  

Перерахунок потужності викидів оксиду азоту (NOх) на NO та NO2 виконано згідно 

листа Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки 

України  № 11-6-121 від 25.10.1996 року.  
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Результати розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин у вигляді карт 

розсіювання з ізолініями приземних концентрацій виконано на персональному комп’ютері за 

програмним комплексом «ЕОЛ 2000», рекомендованим до використання Міністерством 

охорони навколишнього середовища України, наведені в додатку Д. 
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Рисунок 1.5.2.1 – Схема розміщення обладнання свердловини № 407 Гнідинцівського родовища 
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т/р г/с

Оксид азоту, в тому числі: 0,013 0,0004

Діоксид азоту 0,2 3 0,011 0,0003

Оксид азоту 0,4 3 0,002 0,0001

Сажа 0,15 3 0,001 0,00003

Діоксид сірки 0,5 3 0,011 0,0003

Оксид вуглецю 5 4 0,009 0,0003

Вуглеводні С12-С19 5 4 0,003 0,0001

Оксид азоту, в тому числі: 0,205 0,0062

Діоксид азоту 0,2 3 0,164 0,005

Оксид азоту 0,4 3 0,027 0,001

Сажа 0,15 3 0,020 0,0006

Діоксид сірки 0,5 3 0,177 0,0053

Оксид вуглецю 5 4 0,141 0,0042

Вуглеводні С12-С19 5 4 0,044 0,0013

Оксид азоту, в тому числі: 0,013 0,0004

Діоксид азоту 0,2 3 0,011 0,0003

Оксид азоту 0,4 3 0,002 0,0001

Сажа 0,15 3 0,001 0,00003

Діоксид сірки 0,5 3 0,011 0,0003

Оксид вуглецю 5 4 0,009 0,0003

Вуглеводні С12-С19 5 4 0,003 0,0001

Демонтажні роботи

Викиди речовин за весь період

Клас небезпекиГДКНазва забруднюючої речовини

2

Таблиця 1.5.2.2 Викиди забруднюючих речовин від аварійних дизель-генераторних станцій у період підготовчих робіт до буріння, буріння і кріплення   
демонтажу

№ 
п/п Види робіт

Будівельно-монтажні1

Підготовчі роботи до 
буріння, буріння та 
кріплення, освоєння

3
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Викиди при електрозварюванні 

При зварюванні використовуються електроди УОНІ – 13/45 в кількості 0,03 т/рік. 

Максимально разовий викид забруднюючих речовин визначається за формулою: 

М=М1 × G / 3600 г/с. 

де М1 – кількість забруднюючих речовин, що виділяються при використанні 0,03 т 

електродів, т; 

G – максимально годинна витрата електродів, G = 1,0; 

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу при електрозварюванні по 

основних інградієнтах за результатами розрахунків у період монтажу приведені в таблиці 

1.5.2.3 

Таблиця 1.5.2.3

Назва забруднюючої речовини

Кількість речовин, 
що виділяються 

при зварюванні на 
1 тонну 

використаних 
електродів, кг/т

М1,                       

т
М,                               
г/с

Заліза оксид 10,69 0,00032 0,00297

Марганець та його сполуки 0,51 0,00002 0,00014

Кремнію діоксид 1,40 0,00004 0,00039

Фториди, добре розчинні 4,40 0,00013 0,00122

Фториди, погано розчинні 2,20 0,00007 0,00061

Водень фтористий 1,00 0,00003 0,00028  

 

Викиди в процесі освоєння свердловини на факельній установці 

Згідно «Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами», том 1, таблиця VIII-15 питомі викиди 

забруднюючих речовин при спалюванні супутнього газу на факельній установці 

обладнаній пристроєм для бездимного спалювання газу складає:  

- оксид вуглецю 0,25 кг/кг спалюваного газу 

- вуглеводні 0,03 кг/кг спалюваного газу 

- оксид азоту 0,002 кг/кг спалюваного газу 

- діоксид сірки 0,0006 кг/кг спалюваного газу 

Максимальна кількість спалюваного газу для одного об’єкту – 40 м3/год або              

26,16 кг/год. 

Час спалювання на факелі – 96 год для одного об’єкта. 

Річна кількість спалюваного газу для одного об’єкта – 3840 м3 /рік або 2 511,36 

кг/рік.  
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Таблиця 1.5.2.4 – Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу по основних 
інгредієнтах за результатами розрахунків у період випробування свердловини при 
спалюванні супутнього газу на факельній установці. 

Назва забруднюючої речовини Загальні 
витрати, кг

Викиди, 
кг/кг

Кількість викидів за час 
будівництва свердловини, т

Оксид вуглецю 2511,360 0,2500 0,628

Вуглеводні 2511,360 0,0300 0,075

Оксид азоту 2511,360 0,0020 0,005

Діоксид сірки 2511,360 0,0006 0,002

 

Перерахунок потужності викидів оксиду азоту (NOх) на NO та NO2 виконано згідно 

листа Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки 

України  № 11-6-121 від 25.10.1996 р. 

Таблиця 1.5.2.5 – Кількісний та якісний склад викидів в атмосферу. 

т/рік г/с
Оксид вуглецю 5,000 4 0,628 0,019

Вуглеводні 1,000 4 0,075 0,002

Оксид азоту, в тому 
числі:

0,005 0,0002

NO2 0,085 2 0,004 0,0001

NO 0,400 3 0,001 0,00002

Діоксид сірки 0,500 3 0,002 0,0001

Назва забруднюючої 
речовини

ГДК, макс
разовая, мг/м3

Викиди Клас 
небезпеки

          

Викиди з майданчика для розміщення авто спецтехніки 

Забруднення повітряного середовища відбувається з майданчика для розміщення 

автоспецтехніки при під’їзді, розміщенні та від’їзді автоспецтехніки. Перелік та кількість 

автоспецтехніки, що використовується, а також розрахунок витрати палива приведено в 

таблиці 1.5.2.6. 

Таблиця 1.5.2.6 – Розрахунок витрат палива від автоспецтехніки 

 

Найменування 
автоспецтехнік

и 

 

Кіль
кість 

 

Назва 

робіт 

 

Норма 

витрати 

палива, 
кг/год 

Час роботи при 

під’їзді, 
розміщенні, 
від’їзді, год 

Кількість 
рейсів за 

час 
споруджув

ання 
свердловин

и 

 

Витрата 
палива, 

кг 

 
КРАЗ 65101* 

1 Монтаж  
2,4811 

 
0,167 

15,0    6,22 
1 Буріння 85,5   35,43 
1 Демонтаж 15,0   6,22 

 115,5   47,86 

Примітка: *транспортування матеріалів та інструменту для буріння здійснюється 1 раз на добу. 
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Розрахунок кількості забруднюючих речовин та парникових газів, що викидаються в 

атмосферу при під’їзді, розміщенні та від’їзді автоспецтехніки з майданчика виконано згідно 

[24].  

Маса викиду і-ої забруднюючої речовини (кг) автоспецтехнікою визначається за 

формулою [12, 24]: 

Ві= Мi x Кi x KTі , 

де Мі – витрата палива автомобілем приведена в таблиця 5.2.7; 

Кi – питомі викиди і-ої забруднюючої речовини з одиниці маси палива для вантажного 

автомобіля, кг/т [таблиця 2, 24]; 

KTі – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобіля на величину питомих 

викидів забруднюючих речовин [таблиця 3, 24]. 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин та парникових газів з 

майданчика для розміщення автоспецтехніки приведені в таблиці 4.2.1.7 

 

Таблиця 1.5.2.7 – Результати розрахунків викидів шкідливих речовин з майданчика для 
розміщення автоспецтехніки при під’їзді, розміщенні, від’їзді автомобіля КРАЗ 65101. 

монтаж 0,00622 0,00034 0,00005 0,000002 0,00019 0,00004 0,000001 0,01952 0,00003 1,866E-10

підготовчі 
роботи, 
буріння, 

кріплення 
освоєння

0,03543 0,00192 0,00029 0,000012 0,00106 0,00025 0,000004 0,11118 0,00015 1,063E-09

демонтаж 0,00622 0,00034 0,00005 0,000002 0,00019 0,00004 0,000001 0,01952 0,00003 1,866E-10

0,0374 0,0056 0,0002 0,0206 0,0048 0,0001 2,16269 0,0030 2,068E-08

Потужність викиду при під'їзді, 
розміщенні, від'їзді автомобіля 

КРАЗ 65101, г/с

Витра-
та 

палива 
т

Оксид 
вугле-

цю

Вугле-
водні Метан

Викиди забруднюючих речовин, т

Валовий 
викид при 
підїзді, роз-
міщенні, 

відїзді авто-
мобіля 
КРАЗ 

65101, т 

Вид палива, що 
використовується Оксид 

азоту
Вуглеки
слий газ

Бенз(а) 
пірен

Азоту 
діоксид Сажа Діоксид 

сірки

 

 

Розрахунок кількості викидів забруднюючих речовин в повітряне середовище при 

приготуванні бурового розчину 

При приготуванні бурового розчину під час завантаження порошкоподібних матеріалів 
у глиномішалку, що знаходиться у блоці очистки і приготування бурового розчину, 
відбувається викид пилу в атмосферне повітря. 

Перелік всіх хімреагентів приведено в таблиці 1.5.2.8. Винос в атмосферу дрібних 
часток пилу у вільному стані у вигляді аерозолів відбувається при завантаженні таких 
матеріалів: глинопорошок, сода кальцинована, гідроксид натрію, ксантанова камедь, вапно, 
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калій хлористий, натрій хлористий, піногасник «Pentosil Plus». Всі інші матеріали аерозолів 
при завантаженні не утворюють. 

Потужність викиду пилу в атмосферу при завантаженні пилових матеріалів 
розраховується згідно [26] за формулою:  

              k1 k2 k3 k4 k5 k7G 10
6
 B 

     Q =                                              , (г/сек) 
   3600 

 де k1 - вагова доля пилевої фракції;  
k2 - доля пилу що переходить в аерозоль; 

k3 - коефіцієнт що враховує місцеві метеоумови; 
k4 - коефіцієнт що враховує місцеві умови, ступінь захищеності блоку від зовнішніх 

впливів, умови пилоутворення; 
k5 - коефіцієнт що враховує вологість матеріалу; 
G - інтенсивність завантаження матеріалу; 

В - коефіцієнт що враховує висоту завантаження. 

№ Назва реагенту Речовина що потрапляє в 
атмосферне повітря Кількість викидів, т

1 Глинопорошок пил неорганічний 0,0165

2 Сода кальцинована натрію карбонат 0,0007

3 Гідроксид натрію натрію гідроксид 0,0026

4 Ксантанова камедь поліакриламід 0,0016

5 Вапно кальцію гідроксид 0,002

6 Калій хлористий калію хлорид 0,0127

7 Натрій хлористий натрію хлорид 0,0181

8 Піногасник "Pentosil Plus" поліакриламід 0,0022

Таблиця 1.5.2.8 - Результати розрахунків кількості викидів в атмосферу при приготуванні 
бурового розчину

 

Розрахунок викидів вуглеводнів в атмосферне повітря з амбарів накопичувачів 

 Згідно [27], кількість шкідливих речовин, що потрапляють в атмосферне повітря при 

вільному випаровуванні з горизонтальної поверхні рідини прямо пропорційна площі 

випаровування. 

 Згідно [28] з поверхні амбарів розміром 35 на 40 м при вмісті нафти і нафтопродуктів 

в промивальній рідині близько 10% та середній температурі газової суміші 25 0С за один рік 

(8760 годин) в повітряне середовище виділяється 0,91 т граничних вуглеводнів. Потужність 

викиду складає 0,029 г/с, питомий викид – 5,778*10
-4

 т/р з одного квадратного метра площі 

випаровування. 

 Для ідентичних умов питомий викид буде таким же. При загальній площі амбарів-

накопичувачів 640 м2
 валовий викид за період споруджування свердловини складає 0,3971 

т/р, при цьому потужність викиду граничних вуглеводнів складає 0,0126 г/с. 
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при 
монтажі

при підготовчих 
роботах до 

буріння, буріння 
і кріплення, 

випробування

при 
демонта

жі

при роботі 
автоспецтех

ніки

при 
спалюван

ні на 
факелі

при 
зварюван

ні

при 
випаровув

анні із 
шламових 

амбарів

при 
приготуван
ні бурового 

розчину

за весь період 
будівництва

1 Оксид вуглецю 5 4 0,009 0,141 0,009 0,0026 0,628 0,790

2 Вуглеводні С12-С19 1 4 0,003 0,044 0,003 0,0004 0,075 0,3971 0,522

3
Оксид азоту, в тому 

числі 0,013 0,205 0,013 0,005 0,236

4 NO2 0,2 3 0,011 0,164 0,011 0,0014 0,004 0,191

5 NO 0,4 3 0,002 0,027 0,002 0,00001 0,001 0,032

6 Сажа 0,15 3 0,001 0,020 0,001 0,0003 0,022

7 Діоксид сірки 0,5 3 0,011 0,177 0,011 0,0002 0,002 0,201

8 Бенз(а)пірен 0,1мкг/100м3 1 1,436E-09 1,44E-09

9 Заліза оксид 0,04 3 0,00032 0,000320

10
Марганець та його 

сполуки 0,01 2 0,00002 0,000020

11 Кремнію діоксид 0,02  - 0,00004 0,000040

12
Фториди, добре 

розчинні 0,03 2 0,00013 0,000130

13
Фториди, погано 

розчинні 0,2 2 0,00007 0,000070

14 Водень фтористий 0,02 2 0,00003 0,000030

15

Пил неорганічний, 
що містить двоокис 

кремнію
0,3 3 0,0165 0,0165

16 Натрію карбонат 0,02 3 0,0007 0,0007

17 Натрію гідроксид 0,01 2 0,0026 0,0026

18 Поліакриламід 0,25 4 0,0038 0,0038

19 Кальцію гідроксид 0,5 2 0,002 0,002

20 Калію хлорид 0,1 3 0,0127 0,0127

21 Натрію хлорид 0,15 3 0,0181 0,0181

22 Метан 50 - 0,00002 0,00002

23 Вуглекислий газ - - 0,15022 0,15022

1,966

Таблиця 1.5.2.9 Загальна кількість забруднюючих речовин, що викидаються 
в атмосферне повітря при споруджуванні свердловини

№ 
п/п

Найменування 
речовини

ГДК, м.р. 
ОБРВ, мг/м3

Клас 
небез
пеки

т/р
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Розрахунок і аналіз величин приземних концентрацій забруднюючих речовин при 
несприятливих метеорологічних ситуаціях 

 

Результати розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин у вигляді 

карт розсіювання з ізолініями приземних концентрацій виконано на персональному 

комп’ютері ІВМ за програмним комплексом “ЕОЛ 2000”, рекомендованим до використання 

Міністерством охорони навколишнього середовища України. 

Для прискорення і спрощення розрахунків приземних концентрацій згідно ОНД-86 

(п.5.21) розглядаються тільки ті шкідливі речовини, для яких: 

М/ГДК >Ф, 

№
 

дж
ер

ел
а

Наймену
вання

К
іл

ьк
іс

ть
В

ис
от

а 
ви

хл
оп

но
ї т

ру
би

, 
м

Д
іа

м
ет

р 
ви

хл
оп

но
ї т

ру
би

, 
м

м
Те

м
пе

ра
т

ур
а 

ви
хл

. 
га

зі
в

г/c т/р

Оксид вуглецю 337 0,005 0,159

Вуглеводні 2754 0,002 0,05

Діоксид азоту 301 0,006 0,185

Оксид азоту 304 0,001 0,03

Сажа 328 0,001 0,023

Діоксид сірки 330 0,006 0,2

Оксид вуглецю 337 0,0374 0,0026

Вуглеводні 2754 0,0056 0,0004

Діоксид азоту 301 0,0206 0,0014

Оксид азоту 304 0,0001 0,00001

Сажа 328 0,0048 0,0003

Діоксид сірки 330 0,003 0,0002

Бенз(а)пірен 703 2,07E-08 1,438E-09

Метан - 0,0002 0,00002

Вуглекислий газ - 2,1627 0,15022

Оксид вуглецю 337 0,019 0,628

Вуглеводні 2754 0,002 0,075

Діоксид азоту 301 0,0001 0,004

Оксид азоту 304 0,00002 0,001

Діоксид сірки 330 0,0001 0,002

Заліза оксид 337 0,0029 0,00032

Марганець та  спол. 2754 0,00014 0,00015

Кремнію діоксид 301 0,00039 0,000042

Фтористі сполуки 
добре розчинні 304 0,0012 0,000132

Фтористі сполуки 
погано розчинні 328 0,0006 0,000066

Фтористий водень 330 0,00028 0,00003

Пил неорганічний, 
що містить двоокис 
кремнію

2908 0,00052 0,0165

Натрію карбонат 155 0,00002 0,0007

Поліакриламід 10162 0,0001 0,0038

Кальцію гідроксид 214 0,00006 0,002

Натрію хлорид 152 0,00057 0,0181

Калію хлорид 126 0,0004 0,0127

Натрію гідроксид 150 0,00008 0,0026
Шламові амбари 7 Вуглеводні нас. 2754 0,0126 0,3971

1,966

Факельна установка 4

Вишколебідочний блок 
під час 

електрозварювальних 
робіт

5 неорганізоване джерело

неорганізоване джерело

неорганізоване джерело6
Блок приготування 
бурового розчину

Дизель-електростанція 
ТМЗ-ДЭ 104-СЗ, АД-200 62 150

труба 1 0,9 100 100

1,2 труба

Визначена 
потужність викидуДжерело викидів забруднюючих речовин

К
од

 д
ж

ер
ел

а

95

Автотранспорт

Таблиця 1.5.2.10 Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин

Виробництво Забруднююча 
речовина

неорганізоване джерело3
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де: М – сумарне значення викидів від усіх джерел на майданчику споруджування, г/сек; 

ГДК- максимальна разова гранично-допустима концентрація мг/м3
; 

Н – середньозважена по підприємству висота джерела викиду м, при Н<10м, Ф=0,1 

Результати розрахунку наведені в таблиці 1.5.2.11 

Таблиця 1.5.2.11 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин згідно ОНД-86 

№ 
п/п 

Назва шкідливої 
речовини 

Сумарний макс. викид 
шкідливих речовин від 

усіх джерел на 
майданчику, г/сек 

Максимальна 
разова ГДК або 

ОБРВ, мг/м3 

М/ГДК 

по 
відношенню 

до Ф 

1 Діоксид азоту 0,0267 0,2    0,134 > 0,1 

2 Оксид вуглецю 0,0814 5,0 0,016 < 0,1 

3 Діоксид сірки 0,0091 0,5 0,018 < 0,1 

4 Вуглеводні 0,0246 50,0 0,0005 < 0,1 

5 Оксид азоту 0,0010 0,4 0,003 < 0,1 

6 Сажа 0,0058 0,15 0,039 < 0,1 

По відношенню М/ГДК до Ф згідно ОНД-86, до розрахунку розсіювання концентрації 

в приземному шарі атмосфери при несприятливих метеорологічних умовах можуть бути 

включені речовини, для яких М/ГДК > 0,1. Згідно розрахунку такою речовиною є діоксид 

азоту. 

 Таким чином, концентрація шкідливих речовин на проммайданчику і навколо нього 
не являється небезпечною для навколишнього повітряного середовища і здоров’я людини. 
 

1.5.3 Оцінка забруднення води 

При проведенні інженерно-геологічних вишукувань ґрунтові води не виявлені. 

Площадка проектованого споруджування відноситься до потенційно непідтоплюваної. 

Найближча поверхнева водойма знаходяться на відстані 950 м від місця розташування 

свердловини. 

Охорона поверхневих водоймищ та підземних вод здійснюється на всіх етапах 

споруджування свердловини, враховуючи підготовчі роботи до буріння, буріння, 

кріплення, випробування свердловини та демонтажні роботи.  

Хімічні реагенти, які входять до складу бурового розчину є екологічно безпечними 

(малонебезпечними), що дозволяє вважати буровий розчин, приготовлений на їх основі та 

відходи буріння помірно безпечними і попереджує негативний вплив на довкілля.  

Для попередження міграції підземних вод і пластових флюїдів усі обсадні колони 

цементуються високоякісним тампонажним розчином з підняттям до гирла.  

Господарсько-побутові стічні води накопичуватимуться в спеціальну гідроізо-

льовану ємність (септик). В подальшому знешкодження господарсько-побутових стічних 

вод виконується на очисних спорудах м. Прилуки, в зв’язку з чим забруднення води 

неочищеними або недостатньо очищеними стоками при споруджені свердловин не 

прогнозується. 
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1.5.4 Ґрунти 

Можливе забруднення ґрунтів в процесі споруджування свердловини  проходи-

тиме за рахунок: 

-   ритті шламового амбара тракторною технікою; 

- розсипів та розливів хімреагентів для оброблення бурових та цементних 

розчинів при їх зберіганні та застосуванні; 

-   геофільтрації в ґрунти бурового, тампонажного розчинів, БШ (буровий шлам) 

і  БСВ (бурові стічні води), які містять розчинені хімреагенти; 

-   розливами паливно-мастильних матеріалів; 

-   забруднення металом, деревом і господарчими відходами; 

-   забрудненими стічними водами; 

-   розсіювання пластових флюїдів при випробуванні. 

Найбільш ефективним засобом попередження забруднення родючого шару грунту 

відпрацьованим   буровим   розчином   та   буровими   стічними   водами,   являється   

зняття і складування його у відвали, які розташовані по периметру бурового майданчика. 

На  виконання  вимог  статті  168  Земельного  Кодексу  України,  зняття  родючого  

шару ґрунту здійснюється до початку будівельних робіт. 

Рекультивації підлягають землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному 

стані ґрунтів і материнських порід та в гідрологічному режимі внаслідок проведення 

гірничодобувних, геологорозвідувальних,  будівельних  та  інших  робіт  (ст.  52  Закону  

України  "Про  охорону земель"). 

При проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших 

робіт, пов'язаних з порушенням ґрунтового покриву, відокремлена ґрунтова маса підлягає 

зняттю, складуванню, збереженню та перенесенню на порушені або малопродуктивні 

земельні ділянки відповідно  до  робочих  проектів  землеустрою.  

 

1.5.5 Шумове навантаження 

Одним із видів впливу на довкілля в процесі буріння свердловини є шум від 

обладнання і транспортних засобів. Для захисту людей від шкідливого впливу шуму, 

необхідно регламентувати його інтенсивність та інші характеристики, які визначають міру 

шкоди, що заподіюється ним на організм людини. Саме для цієї цілі здійснюється 

гігієнічне або санітарне нормування шуму. 

Гігієнічне нормування шуму базується на критеріях здоров’я і працездатності 

людей з оцінкою його впливу на ввесь організм у процесі трудової діяльності (з 

урахуванням її напруженості і ваги). 

Основним джерелом створення шуму під час буріння свердловини буде буровий 

верстат “Уралмаш 4Е” з стандартним набором бурового обладнання.  
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Результати інструментальних вимірів шумового забруднення від існуючого типу 

обладнання наведені в таблиці 1.5.5.1. Протокол проведення досліджень шумової 

характеристики (додаток Е). 

Таблиця 1.5.5.1 – Інструментальні виміри шумового забруднення 

Найменування 

Рівень 
звуку 
в дБА 

Середньо геометричні частоти октавних полос в Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Рівні звукового тиску в дБА 

 

 

 

Результати 
замірів 

з 7 до 23 
години 

Площадка 

бурової 
установки 

74 76 74 73 70 66 64 60 52 

50 м від бурової 63 68 63 60 57 50 48 44 40 

100 м від 
бурової 57 57 55 52 50 45 43 41 39 

200 м від 
бурової 50 51 50 48 47 44 42 40 38 

300 м від 
бурової 42 48 46 44 43 42 41 39 34 

400 м від 
бурової 38 42 40 35 32 29 28 24 20 

500 м від 
бурової 36 41 38 34 30 28 27 23 19 

600 м від 
бурової 36 41 37 33 30 28 26 22 18 

 

Результати 
замірів 

з 23 до 7 
години 

Площадка 

бурової 
установки 

68 72 69 68 65 62 59 53 42 

50 м від бурової 55 60 57 54 49 45 40 35 30 

100 м від 
бурової 46 52 50 47 43 40 34 29 22 

200 м від 
бурової 38 49 46 40 38 35 31 27 20 

300 м від 
бурової 33 40 38 33 30 28 26 24 19 

400 м від 
бурової 30 35 33 30 28 25 24 22 17 

500 м від 
бурової 28 32 30 27 26 25 23 20 16 

600 м від 
бурової 28 31 28 27 25 24 23 20 16 

 

Аналіз даних, наведених в таблиці, показує, що в денний час на відстані 50 м від 

бурового верстату типу “Уралмаш 4Е” рівень звуку становить 63 дБА, що на 11 дБА 

менше від звукового рівня безпосередньо на майданчику бурової. На відстані 100 м рівень 

звуку знизився на 17 дБА, на відстані 200 м, 300 м та 400 м – на 24 дБА, 32 дБА і 36 дБА 

відповідно. З подальшим збільшенням відстані від бурової установки на 500 м та 600 м 

рівні звуку оцінювались постійними і дорівнювали фоновому шуму навколишнього 

середовища. 
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В нічний час на відстані 50 м від бурового верстату рівень звуку знизився на 13 дБА. 

На відстані 100 м, 200 м, 300 м і 400 м від бурової установки – рівень знизився на 24 дБА, 

32дБА,  

37 дБА і 40 дБА відповідно. Із збільшенням відстані до 500 м та 600 м рівні звуку оцінені як 

постійні і дорівнюють фоновому шуму навколишнього середовища.  

Рівень звуку LA в дБА в розрахунковій точці на території захищаємого від шуму 

об’єкту треба визначати за формулою [18]. 

LA  = LAо - 15·lg(r) + 10·lgФ - 10·lgΩ - ∆ LA пов - ∆ LA екр - β A зел·l, 

де LAо – шумова характеристика джерела шуму в дБА, що визначається шляхом 

інструментального вимірювання та розрахована в залежності від часу впливу шуму; 

r – відстань від розрахункової точки до акустичного центра джерела шуму, м; 

Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку 

розрахункової точки в октавних смугах частот, безрозмірний; приймається за даними 

технічної документації на джерело або визначається експериментально (для джерел з 

рівномірним в усіх напрямках випромінюванням або за відсутності даних приймають 

Ф=1); 

Ω – просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела (Ω=2π [таблиця 1, 

18]); 

∆ LA  пов  – затухання звуку в атмосфері, дБА; визначається згідно [рисунок 9, 

18]; 

∆ LA екр – величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) 

екраном, розташованим між джерелом шуму і розрахунковою точкою, дБА; 

β A зел – величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) смугами 

зелених насаджень, дБА/м; 

l – ширина смуги зелених насаджень, м. 

В нашому випадку максимальний рівень шумового навантаження на площадці 

бурової установки становить 74 дБА. 

Затухання звуку в атмосфері ∆ LA пов згідно [рисунок 9, 18] складає 2,7 дБ.  

Розрахунок для ∆ LA екр та β A зел  не проводимо, обрано варіант розрахунку, коли на 

шляху розповсюдження звуку від двигунів бурового верстата штучних та природних 

елементів рельєфу місцевості (горби, насипи), здатних відіграти роль екрану не 

зустрічається, а також нема смуг зелених насаджень, які знижують рівень шуму. 

Таким чином, рівень звуку LA в дБА в розрахунковій точці на віддалі 300 м та 

950 м від джерела шуму складає: 

L A =74 – 15·lg(300) + 10·lg(1) – 10·lg(2*3,14) – 2,7 = 26 дБА. 

 L A = 74 – 15·lg(950) + 10·lg(1) – 10·lg(2*3,14) – 2,7 = 19 дБА. 
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Згідно [таблиця 1, 18] допустимий еквівалентний рівень звуку в дБА для території, 

безпосередньо прилягаючої до житлових забудівель, в денний час (з 8 по 22 год.) становить 

55 дБА, в нічний час – 45 дБА. 

Оскільки, розрахований  рівень звуку в розрахунковій точці на відстані 300 м та 

1600 м від джерела шуму складає відповідно 26 дБА та 15 дБА, що менше допустимого, 

тому шкідливого впливу шуму на найближчі населені пункти, що знаходяться на 

вказаній відстані не буде. 

Враховуючи, що у процесі буріння працюючі піддаються дії підвищених рівнів 

шуму і вібрації та у відповідності з вимогами ГОСТ 12.1.003, бурова установка повинна 

бути обладнана колективними засобами зниження рівня шуму і вібрації, а працюючий 

персонал -  індивідуальними засобами захисту у відповідності з вимогами ГОСТ 12.4.051. 

Серед таких засобів слід відмітити: віброізолюючий майданчик біля пульту 

бурильника, а також глушник шуму, який встановлюється на викидний патрубок 

пневматичного бурового ключа АБК. Крім цього, заходами з промислової санітарії і 

гігієни праці необхідно передбачити засоби індивідуального захисту від шуму і вібрації. 

Для зменшення рівня акустичного впливу необхідно передбачити: 

- глушник шуму конструкції, який встановлюється на викидний патрубок 

пневматичного ключа; 

- клапани-розрядники системи пневмоуправління буровою лебідкою поміщені у 

звукоізолюючі кожухи; 

- обладнати глушниками вікна вентиляційної системи, що виходять на головний 

майданчик; 

             -  обладнати насадками-глушниками викиди з двигунів внутрішнього згорання. 

 

1.5.6 Радіаційне забруднення та випромінювання 

Питання радіаційної безпеки, контролю та протирадіаційного захисту персоналу і 

населення на об’єктах видобутку нафти й газу відображаються у проектах на розробку 

/експлуатацію/ родовищ. 

Нешкідливі для людей рівні інтенсивності електромагнітних випромінювань 

встановлені «Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань», Київ, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

01.08.96 р. № 239. В електричній  мережі  напругою  більше  1000  В  можуть утворюватись  

електромагнітні  поля частотою 50 Гц, які чинять теплову і іншу дію, що виявляється в 

різного роду порушеннях життєдіяльності організму людини. 

В електричній мережі напругою більше 1000 В утворюються електромагнітні поля 

частотою 50 Гц, які чинять теплову та іншу дію. Це виявляється в різного роду порушеннях 

життєдіяльності організму людини. 
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Згідно [29] електромагнітні випромінювання можуть шкідливо впливати на 

навколишнє середовище  при  використанні  струму  промислової  частоти  напругою    

220  кВ  і  більше.  В комплекті  бурового  верстата  використовується  електрообладнання  

промислової  частоти напругою 380 В. 

Все електрообладнання оснащене металевими кожухами, які є надійним захистом від 

можливого впливу електромагнітного випромінювання. 

Оскільки шкідливого впливу на обслуговуючий персонал і навколишнє середовище 

не буде, додаткових заходів по його запобіганню не передбачається. 

З метою моніторингу імовірності виникнення іонізуючого випромінювання території 

навколо свердловини необхідно проводити: 

- контроль іонізуючого випромінювання шламів в гідроізольованих шламових амбарах; 

- моніторинг іонізуючого випромінювання бурового інструменту. 

В разі виявлення підвищеного рівня іонізуючого випромінювання діяти згідно з 

положеннями [30]. Контроль іонізуючого випромінювання на свердловинах виконувати 

спеціалізованою, у відповідності до законодавства, лабораторією [31]. 

За геологічними даними породи з підвищеною радіоактивністю в розрізі відсутні. Під 

час споруджування свердловини буде застосовуватись метод “гамма каротаж”, котрий 

дозволяє фіксувати породи з підвищеною природною радіоактивністю, якщо такі будуть 

зустрічатися під час буріння свердловини.  

Після споруджування свердловини у випадках виявлення забруднення території 

природними радіонуклідами, відповідно до радіаційно-гігієнічних вимог по реабілітації 

територій, вживаються всі необхідні заходи по нормалізації параметрів радіаційної 

обстановки до рівнів, максимально близьких до їхніх вхідних (фонових) значень.     

При передачі свердловини в експлуатацію, за результатами дозиметричної оцінки під 

час споруджування, повинні прийматися рішення щодо визначення видів радіаційного 

контролю і надалі. 

 

1.5.7 Вібраційне, світлове, теплове забруднення 

 Споруджування свердловини з додержанням запропонованих у Звіті заходів та у 

відповідності до діючих технологічних регламентів ведення робіт не створить світлового та 

теплового забруднення. Вібраційний вплив носитиме опосередкований та тимчасовий 

характер. 
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2 ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З УРАХУВАННЯМ 

ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 

 

Споруджування свердловини здійснюється буровим верстатом Уралмаш 4Е на 

електричному приводі. Вибір даного типу верстату обумовлюється наявністю електромережі 

необхідної потужності поблизу майданчика. В свою чергу буровий верстат на електричному 

приводі є екологічно безпечнішим для довкілля за дизельний. 

Вибір місця провадження планованої діяльності зумовлено оптимальними геологічними 

умовами. Витримана санітарно-захисна зона.  

Запланована площа споруджування не відноситься до територій що особливо 

охороняються. Земельна ділянка розташована в Лісостеповій Лівобережній провінції поза межами 

прибережних смуг та водоохоронних зон водних об’єктів. 

Виділення земельної ділянки під споруджування свердловини узгоджено із 

землевласниками та відповідними державними службами, в тому числі природоохоронними. 

Автопід’їзд до майданчика здійснюється по існуючій дорозі до раніше споруджених свердловин. 

Землі що відводяться розміщені поза межами населених пунктів на території Гнідинцівської 

сільської ради Варвинського району Чернігівської області. 

Враховуючи вище вказані факти, вибраний варіант планованої діяльності є найбільш 

екологічно безпечним, тому розгляд альтернативних варіантів вважається недоцільним. 

 

 

3 ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА ОПИС 
ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ 
ТОГО, НАСКІЛЬКИ ПРИРОДНІ ЗМІНИ ВІД БАЗОВОГО СЦЕНАРІЮ МОЖУТЬ БУТИ 

ОЦІНЕНІ НА ОСНОВІ ДОСТУПНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА НАУКОВИХ 
ЗНАНЬ   

 

3.1 Дані про стан атмосферного повітря 

В результаті господарської діяльності в межах ділянки Гнідинцівського родовища 

відбувається забруднення повітряного середовища викидами шкідливих речовин в атмосферу 

стаціонарними та пересувними, організованими і неорганізованими джерелами викидів. Це 

забруднення не є довготривалим та масштабним за впливом і здійснюється в межах родовища в 

основному за рахунок викидів дизельелектростанцій бурових установок при монтажі та 

демонтажі обладнання, під час випробування свердловин та при роботі технологічного 

автотранспорту. Основними шкідливими речовинами, які містяться в повітрі є вуглеводні, 

діоксид азоту, ангідрид сірчистий, сажа, оксид вуглецю, оксид азоту, а джерелами їх надходження 

є об'єкти нафтової промисловості. 



 39 

 Клімат району помірно-континентальний, недостатньо вологий, теплий, сприятливий для 

розвитку сільського господарства. 

 Однією з основних характеристик термічного режиму є середньорічна температура 

повітря, яка дорівнює 7 °С вище нуля. Її характеризують повільні зміни температури влітку і 

взимку та різкі коливання восени і весною. Середня мінімальна температура повітря випадає на 

січень місяць і становить -7,2 °С нижче нуля. Найхолодніші місяці – січень і лютий. Зима тривала, 

але порівняно тепла, хоча і з морозними погодними умовами і снігом. Взимку за рахунок частої 

зміни повітряних мас погода не є стійкою. В середньому за зиму буває до десяти відлиг. Сніжний 

покрив від 30 см до 50 см, в основному, з грудня по березень. Глибина промерзання ґрунту – 1,0 

м.  Тривалість зимового періоду в середньому – 90 діб. 

Весна починається після переходу середньодобової температури через 0 °С. Весною 

можливі заморозки, погодні умови нестійкі. Час настання весни в окремі роки значно 

відрізняється від середніх багаторічних даних. У березні спостерігається зростання температури 

повітря. Весняний період закінчується переходом середньодобової температури повітря через 15 

°С вище нуля. 

Літо в даному регіоні тепле, висота сонця над горизонтом найбільша, найдовші дні, 

найбільша за рік кількість сонячної радіації, тому земна поверхня і повітря інтенсивно 

прогріваються. Літній період триває від 90 до 100 днів. Абсолютний максимум температури 

повітря – 38 °С вище нуля, найтепліший місяць – липень з середньою температурою 27,5 °С вище 

нуля. Закінчується літній період після переходу температури через 15 °С вище нуля у бік 

зниження, що відбувається у першій декаді вересня. 

Осінь характеризується зростанням циклонічної діяльності, зниженням температури 

повітря, збільшенням кількості днів з опадами і туманами. Восени можливе короткочасне 

повернення тепла з сонячною лагідною погодою – “бабине літо”, але в листопаді середня добова 

температура повітря переходить через 0 °С, а в третій декаді цього місяця може утворюватися 

сніговий покрив. 

Одним із важливих елементів гідрогеологічного режиму є опади. В даному районі 

середньорічна кількість опадів складає від 520 до 560 мм, із них 376 мм випадає у теплий період 

(квітень – жовтень), в холодний період (листопад – березень) знижується до 251 мм. Грози 

спостерігаються з травня по вересень, найбільше їх буває в липні. В середньому за рік буває від 

25 – 30 днів з грозами. Середня річна кількість днів з градом становить від 1 до 2 днів. Середня 

кількість днів з туманом за рік складає 56 днів. Влітку спостерігаються тумани, найгустіші вони о 

4-тій і о 6-тій годині, розсіювання відбувається між 6-тою і 10-тою годинами, поновлюються о 18-

тій та 20-тій годинах. В холодний період року з листопада по березень спостерігається ожеледиця, 

спостерігається в середньому від 10 до 20 днів з памороззю. 

Напрямок вітрів взимку переважно південно-західний, влітку - східний з максимальною 

швидкістю до 20 м/с. Вітровий режим визначається умовами загальної циркуляції атмосфери і 
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особливостями рельєфу. Середня повторюваність напрямків вітру за рік в досліджуваному місці 

зображена за допомогою рози вітрів. 

В листі № 08/1705 від 02.10.2017 р. (Додаток В), виданого Чернігівським обласним 

центром з гідрометеорології, приведений короткий кліматичний огляд окремих метеорологічних 

показників клімату по Варвинському району Чернігівської області.  

Таблиця 3.1.1 – Кліматологічна характеристика і коефіцієнти, які визначають умови 

розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів Варвинського 

району Чернігівської області. 
Найменування характеристик Величина 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 180 

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 

Середня максимальна температура повітря найбільш жаркого місяця 

року, °С 
27,5 

Середня максимальна температура повітря найбільш холодного місяця 

року, °С 
 

-7,2 

Середня за рік повторюваність напрямків вітру, %  

Північ 17 

Північний схід   12 

Схід 10 

Південний схід   9 

Південь 17 

Південний захід 9 

Захід 12 

Північний захід 14 

Швидкість вітру, повторюваністю 5% і більше, м/с 4-5 

Величини фонових концентрацій для основних загальнопоширених забруднюючих 

речовин наведено в Листі № 03-04/460 від 14.02.2017 (Додаток Б). 

 

3.2 Дані про стан поверхневих та підземних вод 

Поверхневі води знаходяться на значній відстані від місця проведення робіт (найближча 

водойма на відстані 950 м від свердловини), тому впливу від провадження діяльності немає. 

Гідрографічна сітка району представлена річками басейну Дніпра: Удай, Рудка, Варниця, 

Глинна, Озерянка, Журавка, Многа. Несприятливі фізико-геологічні процеси та явища відсутні. 

Місце передбачуваного споруджування свердловини незабудоване.   

Живлення рік здійснюється як за рахунок атмосферних опадів, так і за рахунок 

підземних вод, особливо у посушливі періоди року. 

Ґрунтові води під час проведення інженерно-геологічних вишукувань (жовтень  

2014 року) не відкриті у свердловинах на глибину буріння 9,0 м. Згідно природних умов 

майданчик є непідтоплюваним. Стік поверхневих вод забезпечено добре. 
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3.3 Дані про стан ґрунтового покриву 

При підготовці земельної ділянки були визначені межі майданчика та проведені роботи із 

зняття родючого шару грунту товщиною до 60 см. Знятий родючий шар складений в кагати 

(бурти) висотою до 3 м з кутом нахилу не більше 30°. Для зберігання знятого родючого шару в 

кагатах вибрано підвищені ділянки на яких немає застою води і відсутня загроза затоплення їх 

паводковими і нагонними водами. 

Всього виділено п’ять інженерно-геологічних елементів, в межах яких грунти є статично 

однорідними за складом та властивостями: 

1. Грунтово-рослинний покрив – суглинок темно-сірий до чорного, твердий, товщина шару 0,3 

м ÷ 0,7 м. 

2. Суглинок лесовидний, легкий буровато-жовтий, макропористий, карбонатизований, твердий, 

просадний, товщина шару 1,6 м ÷ 2,8 м. 

3. Суглинок лесовидний, важкий, бурий, твердий, карбонатизований, товщина шару 1,3 м ÷ 2,6 

м.  

4. Суглинок легкий, лесовидний, палево-жовтий, карбонатизований, напівтвердий, товщина 

шару 1,0 м ÷ 2,3 м. 

5. Супісок важкий, коричнево-бурий, середньої щільності, напівтвердий, товщина шару 0,7 м ÷ 

2,5 м. 

Ґрунтові води під час проведення інженерно-геологічних вишукувань до глибини буріння 

9,0 м не відкриті. Згідно природних умов майданчик є непідтоплюваним. Стік поверхневих вод 

забезпечено добре.  

Фізико-механічні властивості ґрунтів 

Грунтово-рослинний покрив – суглинок темно-сірий до 
чорного, твердий 

 

вологість природна, ч.о. 0,17 

питома вага ґрунтів, кн./м3
 15,50 

Суглинок лесовидний, легкий буровато-жовтий, 
макропористий, карбонатизований, твердий, просадний 

 

вологість природна, ч.о. 0,18 

вологість на межі текучості, ч.о. 0,29 

вологість на межі пластичності, ч.о. 0,20 

число пластичності, ч.о. 0,09 

ступінь вологості, ч.о. 0,56 

питома вага часток ґрунтів, кн./м3
 26,36 

питома вага ґрунтів, кн./м3
 15,84 

питома вага сухих ґрунтів, кн./м3
 13,62 

питома вага водонасичених ґрунтів, кн./м3
 17,49 

питома вага ґрунтів у воді, кн./м3
 8,60 

пористість, ч.о. 0,48 

коефіцієнт пористості, ч.о. 0,94 

Суглинок лесовидний, важкий, бурий, твердий,  
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карбонатизований 

вологість природна, ч.о. 0,20 

вологість на межі текучості, ч.о. 0,34 

вологість на межі пластичності , ч.о. 0,20 

число пластичності, ч.о. 0,14 

ступінь вологості, ч.о. 0,69 

питома вага часток ґрунтів, кн./м3
 26,56 

питома вага ґрунтів, кн./м3
 16,14 

питома вага сухих ґрунтів, кн./м3
 14,32 

питома вага водонасичених ґрунтів, кн./м3
 17,97 

питома вага ґрунтів у воді, кн./м3
 8,93 

пористість, ч.о. 0,45 

коефіцієнт пористості, ч.о. 0,86 

Суглинок легкий, лесовидний, палево-жовтий, 
карбонатизований, напівтвердий 

 

вологість природна, ч.о. 0,21 

вологість на межі текучості, ч.о. 0,28 

вологість на межі пластичності, ч.о. 0,19 

число пластичності, ч.о. 0,09 

ступінь вологості, ч.о. 0,70 

питома вага часток ґрунтів, кн./м3
 26,36 

питома вага ґрунтів, кн./м3
 17,11 

питома вага сухих ґрунтів, кн./м3
 14,54 

питома вага водонасичених ґрунтів, кн./м3
 19,99 

питома вага ґрунтів у воді, кн./м3
 9,01 

пористість, ч.о. 0,42 

коефіцієнт пористості, ч.о. 0,76 

Супісок важкий, коричнево-бурий, середньої щільності, 
напівтвердий 

 

вологість природна, ч.о. 0,21 

вологість на межі текучості, ч.о. 0,23 

вологість на межі пластичності, ч.о. 0,17 

число пластичності, ч.о. 0,06 

ступінь вологості, ч.о. 0,80 

питома вага часток ґрунтів, кн./м3
 26,26 

питома вага ґрунтів, кн./м3
 17,42 

питома вага сухих ґрунтів, кн./м3
 11,60 

питома вага водонасичених ґрунтів, кн./м3
 18,86 

питома вага ґрунтів у воді, кн./м3
 9,05 

пористість, ч.о. 0,40 

коефіцієнт пористості, ч.о. 0,70 

 

Коефіцієнт фільтрації ґрунтів, м/добу: 

на глибині  0,5 м складає 0,40 

на глибині  3,0 м складає 0,50 
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на глибині  4,5 м складає 0,30 

на глибині  6,0 м складає 0,60 

на глибині  9,0 м складає 1,20. 

 Категорія складності інженерно-геологічних умов – друга. 

Враховуючи досвід раніше виконуваних робіт, територія споруджування не визначена як 

екологічно чутлива, для захисту навколишнього середовища від забруднення передбачений 

амбарний спосіб буріння. З метою застереження забруднення ґрунтів при влаштуванні амбарів 

необхідно передбачити улаштування колоїдно-хімічного екрану, захоронення відходів буріння 

проводитиметься у шламових амбарах з протифільтраційним екраном. Майданчик для буріння 

свердловини підлягає технічній та біологічній рекультивації. 

На території бурової необхідно відібрати проби ґрунтів для визначення показників їх 

родючості та забруднення і скласти Паспорт земельної ділянки, на якій планується проводити  

бурові роботи на нафту і газ, згідно [11]. 

 

3.4 Геологічне середовище 

Гнідинцівське нафтогазоконденсатне родовище експлуатується з 1962 року і знаходиться на 

завершальній стадії розробки. За останні роки в рамках спільної діяльності на родовищі відкрито 

новий продуктивний нафтовий об’єкт – долареніт, який представляє собою вторинно-поровий 

гранулярний карбонатний колектор, що є доломітизованим пісковиком і відноситься до 

кавернозно-порового типу.  

Особливості долареніту за сукупністю властивостей принципово відрізняють його від 

теригенних колекторів горизонтів П-1+2 та П-3 і вимагають розглядати його як окремий об’єкт 

розробки. 

Буровий майданчик для споруджування свердловини № 407 розміщується на земельній 

ділянці свердловини № 253, відстань між гирлами 17 м. Стовбур свердловини бурять за азимутом 

45° з точкою входження в долареніт на віддалі 250 м від вертикалі, з горизонтальною частиною 

стовбура до 150 м і загальним відходом вибою 400 м. 

Горизонтальний стовбур свердловини розміщується у центрі ділянки, обмеженої 

свердловинами №№ 219, 210, 94, 211 товщина покладу долареніт 3,0 м – 4,8 м. 

На першому етапі робіт необхідно пробурити пілотний стовбур з розкриттям горизонтів 

долареніту, П-1+2 та П-3 за азимутом 45º, з відходом вибою від вертикалі на 150 м. Метою 

буріння є визначення поточної нафтонасиченості в цих горизонтах. 

Очікуваний дебіт нафти по свердловині –15 т/добу. 

 

3.5 Ймовірні зміни базового сценарію без здійснення планованої діяльності 

Загальний  стан  навколишнього  середовища  потрібно  вважати задовільним. Зміна 

поточного стану довкілля без провадження планованої  діяльності обумовлюється глобальними 
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кліматичними змінами, але за недостатністю інформації щодо прогнозування змін довкілля, 

відсутністю пунктів спостережень за станом навколишнього середовища в районі здійснення 

планованої діяльності виникає неможливість проведення аналізу та оцінки ймовірних змін 

базового сценарію без здійснення планованої діяльності. 

Слід також зазначити, що при проведенні планованої діяльності суттєвого забруднення 

компонентів довкілля не передбачається. 

Згідно даних по фоновому забрудненню атмосферного повітря, наданими Департаментом 

екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, перевищення 

концентрацій забруднюючих речовин в районі провадження планованої діяльності, враховуючи 

існуюче навантаження на навколишнє середовище, не спостерігається. Суттєвих змін 

атмосферного повітря не очікується. 

Динаміка забруднення водних об’єктів стічними водами останні роки залишається 

незмінною, змін якісного складу поверхневих вод та зміни стану довкілля не прогнозується. 

Без здійснення планованої діяльності показники якості довкілля скоріше за все залишаться 

на існуючому рівні. 

 

 

4 ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З БОКУ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
При провадженні планованої діяльності із споруджування свердловини  ймовірно зазнають 

впливу такі фактори довкілля: 

         - здоров’я населення – допустимий вплив. Виконані розрахунки розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні 

концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони (300 м) 

складуть менше, ніж значення ГДК, що відповідає санітарним та екологічним вимогам. 

Розрахункові ризики розвитку неканцерогенних ефектів для здоров’я населення при впливі 

забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів на буровому майданчику є 

припустимими, ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення надзвичайно мала. 

Соціальний рівень ризику оцінюється як “прийнятий”. 

         -  стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі вилучення земельної ділянки) – 

негативний вплив відсутній, оскільки земельна ділянка, яка відведена під буровий майданчик 

знаходиться на сільськогосподарських угіддях, в межах яких природної флори і фауни немає; 

         - грунт – родючий шар грунту в межах бурового майданчика зазнає впливу від техніки, 

що використовується для монтажних, підіймально-транспортних та землекопальних робіт, а 

також у випадку забруднення рідкими відходами буріння, що вміщують хімреагенти. Зняття та 

складування в кагати родючого шару ґрунту забезпечує його зберігання від забруднення. Після 

закінчення бурових робіт передбачається проведення технічної рекультивації земель і 

передання їх землевласникам (землекористувачам) для проведення біологічного етапу 



 45 

рекультивації, після чого землі використовуються за призначенням; 

         - геологічне середовище та підземні горизонти з прісними водами – підлягають впливу в 

процесі буріння свердловини, а раціональна конструкція  свердловини,  яка  включає  спуск  

обсадних  колон  з  наступним цементуванням високоміцними портландцементами дозволяє 

попередити забруднення горизонтів з прісними водами та інші негативні наслідки у вигляді 

техногенних змін, деформацію земної поверхні. Скиди стічних вод за межі бурового 

майданчика не передбачаються; 

         - атмосферне повітря –  допустимий  вплив.  Повітряне  середовище зазнає впливу  

продуктами згорання електродів при зварюванні під час монтажних робіт; продуктами 

згорання дизельного палива в разі використання аварійної дизель-генераторної станції; 

автомобіля КРАЗ 65101; продуктами згорання супутнього газу на факелі при випробуванні 

свердловини; пилевикидами при приготуванні бурового розчину; продуктами вільного 

випаровування з поверхні гідроізольованих шламових амбарів. Але на межі санітарно-захисної 

зони та житлової забудови найближчого населеного пункту значення концентрацій по всіх 

забруднюючих речовинах, що викидаються в повітряне середовище, вище зазначеними 

джерелами, будуть меншими, ніж значення ГДК; 

         - кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) – негативних 

впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується. 

В результаті провадження планованої діяльності відсутні значні виділення теплоти, інертних 

газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище відсутні; 

         - матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину – 

негативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної 

спадщини в районі розташування бурових майданчиків відсутні; 

         - ландшафт – негативних впливів не передбачається; 

         - соціально-економічні умови – позитивний вплив. Позитивним впливом планованої 

діяльності на соціальні умови життєдіяльності населення є створення додаткових робочих місць 

та забезпечення держави енергетичними ресурсами власного видобутку (нафта). 
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5 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТАБІВ ТАКОГО ВПЛИВУ (ПЛОЩА 
ТЕРИТОРІЇ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЗНАТИ ВПЛИВУ), 

ХАРАКТЕРУ (ЗА НАЯВНОСТІ - ТРАНСКОРДОННОГО), ІНТЕНСИВНОСТІ І 
СКЛАДНОСТІ, ЙМОВІРНОСТІ, ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, ТРИВАЛОСТІ, ЧАСТОТИ І 

НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ 

 

5.1 Виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням планованої 

діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення такої діяльності 

При виконанні підготовчих і будівельних робіт, здійснення планованої діяльності та робіт 

із демонтажу після завершення діяльності можливий короткотерміновий вплив на навколишнє 

природне середовище. Вплив мінімальний, площа території – складає 1,7 га.  Чисельність 

населення с. Гнідинці – 1049 осіб. Вплив нескладний малоінтенсивний, відворотній, 

короткостроковий, тимчасовий. 

Об'єктом   планованої   діяльності   є   споруджування свердловини № 407 Гнідинцівсь-

кого родовища.  Проектна глибина свердловини 2011 м. 

Споруджування свердловини складається з трьох основних етапів, а саме: 

- облаштування бурового майданчика; 

- буріння; 

- кріплення ствола свердловини обсадними колонами і їх цементування; 

- випробування свердловини на наявність промислового припливу газу. 

Основними роботами, які виконуватимуться вишкомонтажною бригадою є: 

а) монтаж бурового, силового обладнання та технологічних комунікацій на буровому 

майданчику; 

б) підготовка і виконання земляних робіт на буровому майданчику; 

в) демонтаж бурового та силового обладнання, технологічних комунікацій на закінченій 

бурінням свердловині; 

г) будівництво технологічних приміщень та їх укриття; 

д) проведення випробувань і центрування веж (разом з іншими службами). 

Вплив на геологічне середовище при спорудженні свердловин виявляється у вигляді 

порушення нормативного стану геологічного розрізу в процесі буріння свердловин до проектних 

глибин. 

Водне середовище при спорудженні свердловини зазнає можливого впливу бурового 

розчину при розкритті підземних горизонтів з прісними водами. 

Родючий шар грунту при споруджуванні свердловини зазнає можливого впливу від 

техніки, що використовується для монтажних, підіймально-транспортних та землекопальних 

робіт, а також у випадку забруднення рідкими відходами буріння, що вміщують хімреагенти. 
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5.2 Вплив на довкілля зумовлений викидами забруднюючих речовин 

Вплив на атмосферу пов’язаний з викидами забруднюючих речовин. 

Для можливості визначення впливу на атмосферне повітря, виконані розрахунки роз-

сіювання забруднюючих речовин. 

Розрахунки виконані програмою «ЕОЛ 2000 [h]», яка реалізує «Методику розрахунку 

концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств». 

Результати розрахунків за програмним комплексом і карти розсіювання забруднюючих 

речовин при споруджуванні свердловини показали, що максимальні концентрації забруднюючих 

речовин на межі санітарно-захисної зони складуть менше значення ГДК. Виходячи з цього, 

негативного впливу від провадження даної планованої діяльності на атмосферне повітря не 

передбачається. 

 

5.3 Вплив на довкілля зумовлений скидами забруднюючих речовин 

В гідрогеологічному відношенні територія планованої діяльності розташована в межах 

Дніпровського артезіанського басейну, для якого типовим є розвиток водоносних горизонтів, що 

відокремлені один від одного водотривкими шарами. 

Можливими джерелами забруднення підземних горизонтів з прісними водами в період 

спорудження свердловини можуть бути: 

- буровий розчин, який використовується при розкритті водоносних горизонтів в процесі 

буріння свердловини; 

- перетоки мінералізованих вод нижче лежачих водоносних горизонтів. 

Кожне з джерел може чинити негативний вплив на горизонти з прісними водами, 

погіршуючи їх якість. 

Проетна свердловина знаходиться поза зонами санітарної охорони водних об’єктів. 

Скиди стічних вод за межі бурового майданчика не передбачаються. 

Джерела мінеральних вод в районі розташування бурового майданчика відсутні. 

Можливі короткотермінові впливи на грунтові води при аварійних розливах паливно- 

мастильних матеріалів. 

 

 

5.4 Вплив на довкілля зумовлений ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної 

спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій 

Здоров'я людини визначається складною взаємодією цілого ряду факторів: спадковість, 

соціально-економічне та психологічне благополуччя, доступність і якість медичного 

обслуговування, спосіб життя і наявність шкідливих звичок, умови життєдіяльності та якість 

навколишнього  природного  середовища.  Визначення  точного  внеску  окремих  факторів  у 

розвиток  захворювання  нерідко  є  досить  важким  завданням,  яке  ускладнюється  значною 

кількістю обумовлених ними ефектів, багато з яких, до того ж, можуть зустрічатися серед 
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населення і без впливу цих факторів. 

У той же час, шляхом проведення належним чином спланованих епідеміологічних та 

еколого-гігієнічних досліджень можна виявити і кількісно оцінити ризик розвитку захворювань, 

пов'язаних з шкідливою дією факторів навколишнього природного середовища для відносно 

великих груп населення. Сьогодні одним із найбільш ефективних сучасних підходів до 

встановлення зв'язку між станом навколишнього природного середовища та здоров'ям населення 

в певному регіоні чи місті, що дозволяє вирішувати подібні задачі в умовах обмежених термінів і 

фінансових можливостей, є методологія оцінки ризику. 

Методологія оцінки ризику - це вибір оптимальних у даній конкретній ситуації шляхів 

усунення або зменшення ризику, він складається з трьох взаємопов'язаних елементів: 

 − оцінка ризику; 

 − управління ризиком; 

 − інформування про ризик. 

Саме їх сукупність дозволяє не лише виявити існуючі проблеми, розробити шляхи їх 

вирішення, а й створити умови для практичної реалізації цих рішень. 

При цьому визначення ризику від забруднення атмосферного повітря дозволяє 

прогнозувати ймовірність і медико-соціальну значимість можливих порушень здоров’я при різних 

сценаріях  його впливу, а ще й встановлювати першочерговість і пріоритетність заходів з 

управління факторами на індивідуальному та популяційному рівнях. 

Визначення факторів ризику, доведення їх ролі у порушенні здоров'я людини, а також 

кількісна характеристика залежностей шкідливих ефектів від рівнів впливу конкретних факторів 

дозволяє оцінити реальну загрозу здоров'ю населення, що проживає на певних територіях, і дає 

об'єктивні підстави для впровадження профілактичних заходів. 

Одночасно результати можна використовувати для розрахунків економічних втрат 

суспільства у результаті погіршення здоров'я населення або визначення затрат на впровадження 

профілактичних заходів та поліпшення навколишнього природного середовища. 

Отже, сучасна методологія оцінки ризиків для здоров'я та управління ними у разі 

впровадження її у практику державного санітарно-епідеміологічного нагляду, дозволяє вирішити 

як традиційні, так і нові задачі профілактичної медицини з урахуванням комплексу соціально- 

економічних та екологічних проблем. 

 

5.4.1 Оцінка не канцерогенного ризику впливу планованої діяльності 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря проводиться відповідно до Додатку  Ж ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст 

матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 

підприємств, будинків і споруд» за розрахунками ризику розвитку не канцерогенних і 

канцерогенних ефектів.  
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Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу 

небезпеки (HI), оцінка якого здійснюється відповідно до таблиці 5.11.2: 

HI = ∑HQi, 

де HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються за формулою: 

HQi = Сі / Rf Cі 
де Ci – розрахункова середньорічна концентрація і-ої речовини на межі житлової забудови, 

мг/м3
; 

RfCі – референтна (безпечна) концентрація і-ої речовини, мг/м3
. 

Для речовин, для яких не встановлено референтну (безпечну) концентрацію, як 

еквівалент приймається значення граничнодопустимих концентрацій (ГДК) або максимально 

недіючі рівні чи концентрації (МНР, МНК), установлені за критерієм прямого ефекту на здоров’я.  

  

Таблиця 5.12.1 – Коефіцієнти небезпеки для окремих речовин 

 
Назва забруднюючої 

речовини 

 
Ci,  

мг/м3 

 
Rf Cі, 
мг/м3

 

 

Коефіцієнт 

небезпеки, 

HQi 

Діоксид азоту 0,066 0,2 0,33 

Оксид вуглецю 0,4 5,0 0,08 

Діоксид сірки 0,02 0,5 0,04 

Оксид азоту 0,008 0,4 0,02 

Сажа 0,015 0,15 0,10 

Вуглеводні 0,1 1,0 0,10 

 

 Таблиця 5.12.2 – Критерії неканцерогенного ризику 

Характеристика ризику 
Коефіцієнт 

небезпеки (HQ) 

Ризик шкідливих ефектів вкрай малий < 1 

Гранична величина прийнятного ризику = 1 

Ймовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно 
збільшенню HQ 

> 1 

 

Величина індексу небезпеки свідчить, що ризик виникнення шкідливих 

ефектів розглядають як вкрай малий. 
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5.4.2 Оцінка канцерогенного ризику впливу планованої діяльності 

Оскільки забруднюючі речовини, що будуть викидатися в атмосферне повітря не 

володіють фактором канцерогенного потенціалу, канцерогенний ризик відсутній. 

На підставі отриманих значень ризику планованої діяльності для здоров’я людини 

діяльність проектованого об’єкту оцінюється як прийнятна і рекомендується для прийняття 

відповідного рішення.  

 

5.4.3 Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності 

Соціальний ризик споруджування свердловини визначається у відповідності до Додатку 

И ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище 

(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд"  

як ризик для групи людей, на яку може вплинути впровадження об'єкта господарської 

діяльності, з урахуванням особливостей природно-техногенної системи. 

Оціночне значення соціального ризику (Rs) визначається за формулою: 
 

Rs = СRa × Vu × N/T ×(1-Np), 

 

де Rs – соціальний ризик,  
  
СRa – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох забруднюючих атмосферу 

канцерогенних речовин, який визначається за наведеним вище, або, як в нашому випадку, 

при відсутності у викидах речовин із доведеною або вірогідною канцерогенністю для людини 

приймається рівним 1·10
-6

, безрозмірний; 

Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що визначається 

відношенням площі, віднесеної під об'єкт господарської діяльності, до площі об'єкта з санітарно-

захисною зоною, частки одиниці, (в нашому випадку 17000/299600 = 0,0567); 

N – 
 
 чисельність населення, чол., що визначається: 

а) за  даними  мікрорайону  розміщення  об'єкта,  якщо  такі  є  у  населеному пункті; 

б) за даними усього населеного пункту, якщо немає мікрорайонів, або об’єкт має містоутворююче 

значення; 

в)  за  даними  населених  пунктів,  що  знаходяться  в  зоні  впливу  об’єкта проектування, якщо 

він розташований за їх межами, (в нашому випадку  1049); 

T  –   середня тривалість життя (визначається для даного регіону або приймається 70 років), чол./рік; 

Np – коефіцієнт, за відсутності зміни кількості робочих місць, як в нашому випадку, 

приймається рівним 0. 

  Таким чином: 

Rs= 1×10
-6

 × 0,0567 × 1049/70 × (1-0) = 0,84 × 10
-6
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 Таблиця 5.12.3 – Класифікація рівнів соціального ризику 

Рівень ризику 
к протягом життя 

Неприйнятний для професійних контингентів і населення > 10
-3

 

Прийнятний для професійних контингентів і неприйнятний для 

населення 
від 10

-3 до 10
-4

 

Умовно прийнятний від 10
-4 до 10

-6
 

Прийнятний < 10
-6

 

Отже, рівень соціального ризику споруджування свердловини менший 10-6 
– 

прийнятний. 

Прийняті технологічні рішення та заходи по запобіганню та зменшенню негативного 

впливу на довкілля не приведуть до намічених або випадкових послідовних і катастрофічних змін 

природно-культурних об’єктів і екологічних ресурсів: надр, повітря, води, лісів, заповідних 

об’єктів.  

 

5.5 Вплив зумовлений використанням у процесі провадження планованої діяльності 

природних ресурсів 

5.5.1 Ґрунти і землі  

Основними факторами, що впливають на грунт, являються механічне пошкодження і 

забруднення.  

Механічні пошкодження пов’язані з необхідністю проведення земельних робіт та роботою 

транспорту. Механічні порушення грунтового покрову полягають у переущільненні орного шару 

грунту та змішуванні верхніх горизонтів у шарі, який знімають. Ущільнення грунту відбувається 

внаслідок надмірного тиску на грунт ходовими системами транспортних засобів та іншої техніки. 

Щільний грунт у сухому стані чинить суттєвий опір розвитку кореневої системи рослин, погано 

фільтрує воду, для обробітку потребує додаткових витрат. Показником ущільнення є відносна 

зміна величини об’ємної маси грунту. 

На буровому майданчику проведені роботи із зняття родючого шару грунту та обвалування 

земельної ділянки. Передбачена гідроізоляція та обваловка амбарів-накопичувачів відходів для 

попередження забруднення грунтів відходами буріння. 

Забруднення в ґрунтах поблизу свердловини може відбуватись при складуванні та 

використанні цементу, гравію, різноманітних реагентів, при втратах з циркуляційної системи, 

при переливах вмісту технологічних резервуарів, при транспортуванні будівельного сміття та 

відпрацьованого бурового розчину, при розпорошуванні з поверхні технологічного майданчика 

та автомобільних шляхів.  

Основними джерелами забруднення являються відпрацьований буровий розчин, хімічні 

реагенти для обробки бурового розчину, вибурена порода, стічні води, нафтопродукти. 

Забруднююча здатність бурових розчинів залежить від кількості і токсикологічної 

характеристики хімічних реагентів, що застосовуються для їх обробки.  
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З метою попередження проникнення в грунт фільтрату промивальної рідини, хімреагентів, 

стічних вод, а також з метою недопускання попадання їх в поверхневі водотоки, площадки під 

буровою вишкою, агрегатними і насосними блоками, блоком приготування розчину, 

глиномішалкою, циркуляційною системою, блоком ємностей, складом хімреагентів 

викладаються залізобетонними плитами, щілини між якими герметизуються цементним 

розчином або бетоном на товщину плит.  

На майданчику свердловини повинна бути споруджена вигрібна яма. Її спорудження 

здійснюється в місцях розміщення культбудок, душової та вагон-будиночків.  

Для госпфекальних стоків передбачена спеціальна гідроізольована ємність, в якій стоки 

нейтралізують і вивозять на найближчі локальні очисні споруди згідно укладеного договору.  

Заходами, що передбачені технічною і біологічною рекультиваціями грунт буде повернуто 

до початкового стану, роботи по споруджуванню свердловини спричинятимуть на уразливість 

грунту тимчасовий вплив. 

 

5.5.2 Біорізноманіття та природно-даповідний фонд 

Через надто сильне освоєння земель, як правило, під ріллю, в районі практично 

незалишилось степових цілинних ландшафтів. Навіть на схилах балок природна рослинність 

видозмінена через безконтрольне випасання і сінокоси. Оскільки земельна ділянка, що відведена 

під буровий майданчик розміщена на сільськогосподарських угіддях і представлена ріллею, то в 

межах цієї ділянки природна флора і фауна відсутня. У зв’язку з цим негативні впливи планованої 

діяльності під час споруджування свердловини на рослинний і тваринний світ відсутні. 

Природна  степова  рослинність  збереглася  на  схилах  балок,  узліссях  та  у  зниженнях 

заплав. 

В районі розміщення свердловини об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. 

Рослинність в даному районі представлена в основному на луках, які, залежно від умов 

розміщення, поділяються на заплавні та суходільні. На заплавних луках поширені зарості лози, 

трави з вівсяниці, мітлиці, келереї, а також конюшина, жовтець, щавель, деревій тощо. На 

суходільних луках ростуть мітлиця, пахучий колосок, костриця, кульбаба, волошки. Широколисті 

ліси представлені переважно дубом, рідше грабом, кленом гостролистим, липою серцелистою. 

Найбільш типовими представниками тваринного світу є лисиця і вовк, водяться білка, заєць, 

дика свиня. У лісах, на луках і болотах водяться полівка лісова і сіра, лісова і польова миші, 

бурозубки звичайна і мала, кутора, кріт. З птахів – куріпка сіра, перепілка, горлиця, лелека білий, 

дятел середній строкатий. З плазунів поширені вуж звичайний, ящірка прудка. Із земноводних – 

ропуха зелена, жаба та ін. З комах поширені сосновий і непарний шовкопряди, короїди, хрущі, 

клопи-черепашки, оводи, гедзі, яких багато на заболочених місцевостях. Фауна наземних 

молюсків також представлена десятками видів. 
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Негативний вплив від господарської діяльності для птахів найбільше проявляється у 

шумовому забрудненні та порушенні їх традиційного гніздування.  

На землях, що прилягають до території споруджування, немає рідкісних і зникаючих видів 

рослин і тварин, що особливо охороняються. 

Оскільки значного впливу на рослинний та тваринний світ від споруджування свердловини 

не створить, спеціальні заходи по охороні не розробляються. 

Згідно Листа № 08-08/2567 Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської 

обласної державної адміністрації від 18.09.2019 року, на території планованої діяльності та поруч 

відсутні об’єкти природно-заповідного фонду та території зарезервовані для наступного 

заповідання. В межах земельної ділянки відсутні території, що входять до переліку територій та 

об’єктів екомережі. Відсутня інформація щодо рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення видів рослин та їх внесення до відповідних переліків (Додаток Н). 

 

5.5.3 Водні ресурси 

При проведенні інженерно-геологічних вишукувань ґрунтові води не виявлені. Площадка 

проектованого споруджування відноситься до потенційно непідтоплюваної. Поверхневі водойми 

знаходяться на значній відстані від місця розташування свердловини. 

Охорона поверхневих водоймищ та підземних вод здійснюється на всіх етапах 

споруджування свердловини, враховуючи будівельно-монтажні роботи, буріння, кріплення, 

закінчення (випробування) свердловини. Можливими джерелами забруднення підземних 

горизонтів з прісними водами під час буріння свердловини є: 

- буровий розчин, який використовується при розкритті водоносних горизонтів; 

- перетоки мінералізованих вод нижчезалягаючих водоносних горизонтів. 

З метою захисту водоносних горизонтів при споруджуванні водної свердловини було 

передбачено раніше:  

- організацію зон санітарної охорони водозабору; споруди та будівлі, бурового майданчику, 

які можуть становити загрозу забруднення водоносного горизонту, розташовуються за межами 

другого та третього поясу водної свердловини;  

- цементування заколонного простору; облаштування та герметизація гирла; встановлення 

лічильника обліку води; здійснення контролю за якістю питної води. 

Після закінчення робіт по споруджуванню свердловини № 407 Гнідинцівського родовища 

водозабірна свердловина буде ліквідована з дотриманням санітарних норм по ліквідації 

гідрогеологічних свердловин: очищення свердловини від замулювання, промивання піщаної 

пробки, проведення переддезинфікаційної промивки свердловини та промивання дезинфікуючим 

розчином. 
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Ліквідація це комплекс робіт з метою захисту гірничих виробок від попадання в них 

підземних вод по стволам свердловин, а також запобігання забрудненню і змішуванню між собою 

водоносних горизонтів, що мають різні напори і різний хімічний склад. 

Для зменшення витрат технічної води в процесі споруджування свердловини передбачена 

система зворотного двоконтурного водопостачання. Перший контур (закритий) забезпечує точки 

споживання чистої води, другий – забезпечує водою після відстоювання для повторного 

використання. 

Для зменшення витрат води під час буріння свердловини необхідно: 

- забезпечити охолодження штоків бурових насосів по автономному контуру; 

- змонтувати водозабірну ємність з лічильником, обладнати поплавковим вимикачем, 

витрати води фіксувати і здійснювати тільки через цю ємність; 

- запірну арматуру водних ліній підтримувати у робочому стані і воду використовувати 

тільки для технологічних потреб; 

- при проведенні спуско-підйомних операцій обладнати ротор обтирачем свічок; 

- установити водонасосну станцію зворотного водопостачання для технічних потреб; 

- для водного охолодження окремого обладнання бурової установки застосовувати закриту 

систему циркуляції, яка живиться від контуру споживання чистої води. 

Робочим проектом передбачені оптимальні технологічні і технічні заходи, які забезпечать 

екологічну безпеку експлуатаційного об’єкту і мінімальний шкідливий вплив на водоносні 

горизонти та інші водні об’єкти, а саме:  

- ізоляція горизонтів підземних вод питної якості від бурових розчинів і пластових вод 

спуском направлення ∅ 323,9 мм на глибину 30 м, кондуктора ∅ 244,5 мм на глибину 650 

м; 

- з метою запобігання міграції підземних вод і пластових флюїдів усі обсадні колони 

цементуються з підняттям тампонажного розчину до гирла; 

- при бурінні під експлуатаційну колону на гирлі свердловини встановлюється 

противикидне обладнання; 

- застосування у промивних і тампонажних розчинах хімічних реагентів 3-го та 4-го класу 

токсичності використання хімічних реагентів 2-го класу токсичності – обмежене; 

- при освоєнні свердловини гирло обладнується фонтанною арматурою, а флюїд із 

свердловини сепарується. 

Наведені заходи забезпечують захист прісних і мінеральних вод від: 

- проникнення поверхневих забруднювачів; 

- забруднення складовими бурових розчинів, у т.ч. синтетичних мастил; 

- потрапляння пластових флюїдів при аварійних ситуаціях. 
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5.6 Вплив на довкілля зумовлений технологією і речовинами, що використовуються 

Основні потенційні забруднюючі  речовини навколишнього  середовища  при спорудженні 

свердловин умовно діляться на тверді, рідкі і газоподібні. До них відносяться: 

- матеріали і хімреагенти для приготування промивних рідин і тампонажних розчинів; 

- промивні рідини і тампонажні розчини; 

- бурові стічні води, буровий шлам; 

- паливно-мастильні матеріали; 

- продукти згорання електродів при зварюванні під час монтажних робіт; 

- продукти вогневого різання металів; 

- продукти згорання дизельного палива при можливій роботі аварійних ДВЗ дизель-

електростанцій; 

- продукти згорання газу при випробуванні і освоєнні свердловини; 

Можливі причини і шляхи надходження забруднюючих речовин в навколишнє середовище 

розподіляються на технологічні і аварійні. 

До технологічних відносяться: 

-  геофільтрація відходів; 

- забруднення підземних вод питної якості в результаті перетоків в товщах гірських 

порід через негерметичність колон і неякісне цементування; 

-  неякісне  виконання  гідроізоляції  амбарів,  технологічних  майданчиків  або  її 

порушення; 

-  забруднення  атмосферного  повітря  при  зварюванні  під  час  монтажних  робіт,  при 

роботі ДВЗ аварійних дизель-електростанцій, при спалюванні продуктів випробування 

свердловини на факелі, при вільному випаровуванні з поверхні гідроізольованих шламових 

амбарів. 

До аварійних причин відносяться: 

- нафтопроявлення та фонтанування в процесі буріння свердловини; 

-  пориви  трубопроводів,  руйнування  обваловки  гідроізольованих  шламових  амбарів, 

розливи палива. 

У  зв’язку  з  короткочасністю можливого спалювання  газу  на  факелі  в  процесі  

випробування свердловин теплове забруднення навколишнього середовища буде вкрай незначним. 

Оскільки освітлення бурових майданчиків здійснюється таким чином, щоб освітленість 

відповідала нормам для безпечної роботи бурової бригади без зайвого розсіювання, світлового 

забруднення довкілля не очікується. 

Наявність електромагнітних хвиль і іонізуючих випромінювань в процесі буріння 

свердловин не передбачається. 

Для зменшення ступеню токсичності рідких відходів буріння, хімреагенти І класу 
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токсичності для обробки бурового розчину не використовуються, використання хімреагентів ІІ 

класу обмежене. 

Основним джерелом забруднення довкілля при бурінні свердловини є хімічні реагенти, які 

застосовуються для приготування і обробки БР. Проектом не передбачені особливі екологічні 

вимоги до БР, тому при його обробці основні хімреагенти, що будуть закладені в проекті, 

здебільшого відносяться до 3 і 4 класу токсичності, а ті, що можуть бути використані додатково, 

традиційно входять до складу промивних рідин, що застосовуються в бурінні аналогічних 

нафтових свердловин (табл. 5.6.1). 

При бурінні свердловини у різних інтервалах передбачено застосування наступних типів 

бурових розчинів: глинистий, полімер-глинистий, полімер-калієвий для продуктивних горизонтів.  

Імпортні хімічні реагенти, що застосовуються для приготування та обробки бурового 

розчину, відносяться до класу помірно небезпечних і мало небезпечних речовин, що зменшує 

концентрацію небезпечних речовин у буровому розчині та бурових стічних водах. Застосування 

імпортних хімічних реагентів дозволяє мінімізувати негативний вплив на ґрунт, надра, водне та 

повітряне середовища. Характеристика хімічних реагентів вказана згідно [11]. Імпортні хімічні 

реагенти наведені в Додатку К. 

Необхідно забезпечити будівництво критого майданчика для хімічних реагентів та 

влаштування непроникного покриття із залізобетонних плит під складом хімічних реагентів, 

блоком приготування бурових розчинів, блоком очистки та збирання відходів згідно [11]. 

 

Таблиця 5.6.1 – Характеристика хімічних реагентів  

№ 

ч/ч 

Назва хімічного 
реагенту 

Характеристика 

Клас 
токсич
ності 

1 Глинопорошок  Висушена і подрібнена глина з хімічними реагентами 
чи без них. 

 

4 

2 
Сода 

кальцинована  

Порошок білого кольору густиною 2500 кг/м3
. 

Використовується для покращення якості 
глинопорошків і глин.  

 

3 

3 
Кислота 
лимонна 

Кристалічна речовина білого кольору. Добре 
розчиняється у воді. Використовується в товарному 
вигляді при розбурюванні цементних мостів у колонах 
з метою зменшення лужної агресії бурового розчину. 

- 

4 
Гідроксид 

натрію  

Біла кристалічна маса густиною 2100 кг/м3. Добре 
розчиняється у воді з виділенням великої кількості 
тепла. 

 

2 

5 РП-СМ 

Крохмаль. Порошок білого кольору розчинний у воді. 
Використовується для зменшення показника 
фільтрації. 

4 

6 
GEOSTARCH 

Polymer 

Порошок білого кольору розчинний у воді рН 11,5. 
Використовується для зменшення показника 
фільтрації. 

4 

7 PAC-LV 
Білий розсипчастий порошок без запаху. Добре 
розчиняється у воді. Застосовується як стабілізатор БР. 

4 



 57 

 

8 
Ксантанова 

камедь 

Біополімер, розсипчастий дрібнодисперсний порошок 
білого кольору без запаху. Застосовується в якості 
структуроутворювача БР. 

 

4 

9 Лігнопак-М Дрібнодисперсний порошок чорного кольору. 
Дефлокулянт. 

4 

 

10 

ПАР-1 Рідина білого або блакитного кольору густиною 1,020-

1,050 г/см3
.  Застосовується для зниження поверхневого 

натягу рідини. 
4 

11 Графіт 

Кристалічний сріблястий порошок, нероз-чинний у 
воді. Одержують шляхом флотацій-ного збагачення 
руд природного графіту та доменних скрапів. 
Використовують як змащувальну добавку при спуску 
обсадних колон. 

 

 

4 

12 Крейда 

Являє собою різновидність слабозцементованої 
тонкозернистої карбонатної породи. Використовується 
для обважнювання промивальної рідини. 

 

- 

13 
Вапно  

будівельне 

Порошкоподібний чи пастопобідний реагент білого 
кольору. Сильний луг. Надає розчинам підвищену 
глиноємкість, що дозволяє легко регулювати їх 

структурно механічні властивості. 

 

2 

14 Нафта 

Вуглеводнева рідина густиною в межах від 0,83 г/см3
 

до 0,89 г/см3. Домішки нафти в промивальній рідині 
становлять до 10%. Легко займиста і летка рідина. 
Постачається у залізничних цистернах. 

 

4 

15 
Піногасник 

Pentosil Plus 

Універсальний піногасник для прісних та 
мінералізованих, обважнених бурових розчинів і для 
тампонажних розчинів. Використовується для 
профілактики та ліквідації піноутворення в бурових та 
тампонажних розчинах. 

 

4 

16 Block-Mix fine 

Дрібна і збалансована суміш горіхових культур 
(кокосові, грецькі, кедрові і т.п., різних фракцій. 
Використовується в якості кольмативної добавки в 
різних видах бурових розчинів.  

 

- 

17 
Block-Mix 

medium 

Дрібна і збалансована суміш горіхових культур 
(кокосові, грецькі, кедрові і т.п., різних фракцій. 
Використовується в якості кольмативної добавки в 
різних видах бурових розчинів.  

 

- 

18 Biocide 

Прозора рідина з легким характерним запахом, 
глутаровий альдегідний розчин, густиною – 1060 кг/м3

 

- 1065 кг/м3. Використовують для попередження 
зародження бактерій в БР.  

2 

19 Калій хлористий 

Кристалічна речовина білого чи цегляно-червоного 
кольору, густиною 1990 кг/м3. Розчинний у воді. 
Застосовується як інгібітор глинистих сланців, що 
позитивно впливає на збереження стійкості стінок 
свердловини. 

 

 

3 

20 
Натрій 

хлористий 

Безбарвний порошок щільністю 2,165 г/см3
. 

Використовують для підвищення мінералізації 
бурового розчину при розкритті сольових і 
соленасичених гірських порід. 

3 
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5.6.1 Розрахунок класу небезпеки відходів буріння 

 Визначення класу небезпеки відходів буріння проводяться згідно [11] за формулою:  

iCpхFS

ГДКіК і
)1,0( ++

= ; 

де: F - коефіцієнт летючості реагенту; 

 ГДК –  граничнодопустима концентрація небезпечної хімічної речовини, яка міститься у відході, в 

ґрунті, мг/кг ґрунту; 

 S – коефіцієнт, який відображає розчинність хімічної речовини у воді, безрозмірний, значення 

коефіцієнту знаходиться в інтервалі від 0 до 1; 

 і - порядковий номер реагенту; 

 СР – загальний вміст реагенту в БСВ (%). 

Розраховуючи індекс небезпеки (Кі) для окремих компонентів відходів, вибирають 2-3 основні 

компоненти з мінімальним показником Кі, крім того, повинні виконуватися умови: 

К1 < К2 < К3;  2К1 ≥ К2. 

 Сумарний індекс небезпеки визначається за формулою: 

∑
=

=
n

i

iKх
n

К
1

2

1
, 

де  n < 3, після чого визначається клас токсичності за допомогою таблиці 5.6.2 

 

Таблиця 5.6.2 – Класифікація небезпечних речовин на основі ГДК у ґрунті 

Розрахункова величина К за 
ГДК у ґрунті 

Клас небезпеки Ступінь небезпеки 

Менше 2 І надзвичайно небезпечні 
Від 2 до 16 включно ІІ дуже небезпечні 

Понад 16 до 30 ІІІ помірно небезпечні 
Більше 30 ІV малонебезпечні 

 

Отримані результати розрахунку класу небезпеки бурових відходів наводяться у таблиці 5.6.3. 
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№ 
п/п Назва реагенту

Концент-
рація у 

відходах,%

Клас 
токси-
чності

Розчин-
ність,

S 

ОДК* в 
грунті,
мг/кг

Індекс 
небезпеки

1 Глинопорошок 1,47 4 0,1 50 000 31901,3

2 Кальцинована сода 0,06 3 0,8 2 000 2312,6

3 Кислота лимонна 0,06 - 0,9 5 000 5214,3

4 Гідроксид натрію 0,24 2 0,8 200 193,1

5 РП-СМ 0,24 4 1 5 000 4025,2

6 GEOSTARCH Polymer 0,48 4 1 5 000 3375,8

7 PAC LV 0,57 4 0,5 10 000 9337,8

8 Ксантанова камедь 0,14 4 0,7 4 000 4735,6

9 Лігнопак-М 0,83 4 0,7 4 000 2611,2

10 ПАР-1 0,10 4 0,8 7 000 7788,1

11 Графіт 0,65 4 0,05 5 000 7127,4

12 Крейда 2,08 - 0 4 000 1923,5

13 Вапно 0,18 2 0,8 8 000 8194,1

14 Нафта 2,45 3 0,4 5 000 1751,8

15 Піногасник Pentosil Plus 0,20 4 0 5 000 25466,8

16 Eco-Mix fine 0,29 - 0 5 000 17319,7

17 Eco-Mix medium 0,10 - 0 5 000 49564,1

18 Biocide 0,04 2 0,7 2 000 2702,6

19 Калій хлористий 1,13 3 0,8 560 290,1

20 Натрій хлористий 1,61 3 0,9 2 500 994,2
Кі 120,8

Таблиця 5.6.3 Розрахунок класу небезпеки відходів буріння

 

Аналізуючи отримані дані, можна зробити висновки, що реагенти, які входять до складу БР: 

Гідроксид натрію Калій хлористий 

К1 К2 

193,1 290,1 

 

К1<  К2 ;      193,1 <  290,1 

Умова 2К1 ≥  К2, виконується – 2 × 193,1 > 290,1 

 

 

Кі = 120,8 

 

Відповідно до розрахунків, коефіцієнт небезпеки: Кі = 120,8– умова виконується. 

Запропоновані хімічні реагенти утворюють бурові відходи четвертого класу небезпеки і 

відносяться до малонебезпечних. 

8,120)1,2901,193(
2

1
2

=+=іК
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5.7 Вплив зумовлений шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним 

забрудненням, випроміненням та іншими факторами впливу, а також здійсненням операцій 

у сфері поводження з відходами 

Розрахунок шуму наведений в розділі 1.5.5 показав відсутність перевищення санітарних 

норм. 

Під час роботи бурового верстату має місце загальна вібрація третьої категорії 

(технологічна, типу «а»). При періодично виконанні спуско-підіймальних операцій еквівалентний 

рівень вібрації в робочій зоні досягає 52,8 дБ, що має певне відхилення від допустимого рівня     

50 дБ, який регламентується [32].  

Методи  й  засоби  захисту  від  вібрації повинні відповідати вимогам [33] та [34]. 

Контроль рівнів вібрації на робочих місцях передбачається здійснювати не рідше 1 разу на рік 

згідно [32] та при атестації робочих місць згідно Постанови КМУ від 1 серпня 1992 р. № 442 

“Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”. Перелік заходів із зменшення 

рівня вібрації приведений в таблиці 5.7.1. 

 

Таблиця 5.7.1 – Перелік заходів із зменшення рівня вібрації 
 

№пп Найменування Місце встановлення 

1 2 3 

1 Ізолювання обладнання кожухами Всі частини механізмів, які обертаються 

2 Жорстке кріплення вібруючих деталей 
та вузлів 

-"- 

3 Балансування деталей, що швидко 
обертаються 

-"- 

4 Застосування масивних фундаментів Бурова вежа, силовий блок, компресор 

5 Амортизація та віброізоляція (з 
допомогою стальних пружин, гуми, 

повсті, дерева) 

Силовий блок, насосна, компресор 

 

До роботи повинно допускатись тільки справне устаткування, що відповідає вимогам 

санітарних норм вібрації на робочих місцях. 

Основними організаційно-технологічними заходами з метою зниження рівнів вібрації на 

робочих місцях передбачається своєчасне проведення планового і попереджувального ремонту 

обладнання з обов’язковою післяремонтною перевіркою вібраційних характеристик, а також 

контроль вібраційних характеристик при експлуатації обладнання з метою їх відповідності 

паспортних або нормативних даних. 

При виконанні вище зазначених заходів негативного впливу виробничої вібрації на 

довкілля не очікується. 

Під час експлуатації свердловин не передбачено роботи обладнання з рівнем вібрації, що 

перевищує допустимий рівень - 50 дБ, який регламентується [32]. 

Світлове та теплове забруднення при споруджуванні свердловини незначне, радіаційне 

забруднення відсутнє. 
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В  комплекті   бурового   верстата   використовується  електрообладнання  промислової 

частоти напругою 380 В. 

Все електрообладнання оснащене металевими кожухами, які є надійним захистом від 

можливого впливу електромагнітного випромінювання. 
 

Здійсненням операцій у сфері поводження з відходами 
 

Дані про кількість відходів та вплив на довкілля при здійсненням операцій у сфері 

поводження з відходами наведені в розділі 1.5.1. 

Розрахунок освітлення та очищення бурових стічних вод 

Для очищення бурових стічних вод будуть застосовуватися коагулянти. Мета 

коагуляційного очищення – інтенсифікація осадження мінеральних і органічних забруднюючих 

речовин, що перейшли до стану суспензії та доведення параметрів очищеної води до нормативних 

показників, які дозволяють використовувати її в цілях іригації або повторно для технологічних 

потреб бурової установки. 

В якості коагулянту використовують «Полвак». Застосування даного коагулянту (розчину 

гідроксихлоридів алюмінію різного ступеня основності) має наступні переваги в порівнянні з 

іншими коагулянтами: 

- прискорення утворення пластівців; 

- підтримка концентрації залишкового алюмінію в очищеній воді; 

- збереження ефективної коагуляції при низьких температурах; 

- розширення робочого діапазону по рН і лужному резерву, збереження цих показників на 

практично незмінному рівні; 

- спрощення роботи через відсутність оптимальної дози; 

- досягнення нормативних показників по мутності і кольору при менших дозах коагулянту; 

- «Полвак» у 5-10 разів менш токсичний, ніж сульфат алюмінію. 

Очищення БСВ здійснюється за допомогою стандартного нафтопромислового обладнання 

або із застосуванням спеціалізованих стаціонарних та пересувних установок. При очищенні 

використовують 10 % розчин коагулянту. Робочий розчин готують на буровому майданчику. 

Максимальний об’єм рідких відходів буріння, що підлягають освітленню та очищенню складає: 

VБСВ
max

 = VВБР + Vв +VБСВ, 

де,  VВБР – об’єм відпрацьованого БР,  м3
; 

       Vв – об’єм розчину для випробування свердловини, м3
; 

       VБСВ – об’єм бурових стічних вод, м3
 

VБСВ
max

 =178,0 + 55,7 + 213,5 = 447,2 м3
. 

Витрати коагулянту в перерахунку на суху речовину, (діюча доза) 1 ÷ 5 кг/м3
. 

Для розрахунку кількості коагулянту, згідно попереднього досвіду, беремо – 3 кг/м3
:  

447,2 × 3 = 1,34 т. 
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Необхідний об’єм 10 % водного розчину коагулянту для обробки БСВ Vроз складає, м3
: 

Vроз = VБСВ
max

 × ДК / 105 , 

де: VБСВ
max

 – загальних об’єм рідких бурових відходів, м3
; 

ДК - діюча доза коагулянту, кг/м3
 

Vроз = 447,2 × 3 / 105 = 12,78 м3
. 

Після відстоювання освітлену воду аналізують за такими показниками: рН середовища, 

масовою концентрацією завислих речовин, масовою концентрацією сухого залишку; хімічним 

споживанням кисню; масовою концентрацією іонів натрію і калію, масовою концентрацією 

хлорид-іонів, масовою концентрацією сульфат-іонів, масовою концентрацією іонів кальцію і 

магнію, масовою концентрацією іонів хрому (III), та хрому (VI), масовою концентрацією іонів 

заліза (II) та заліза (III), масовою концентрацією нафтопродуктів. Якщо показники очищеної БСВ 

не перевищують таких значень: 

- нафтопродукти 50-100 мг/дм3 

- мінералізація-не більше 4500 мг/дм3
 

- рН 5,5-8,2 од.рН, 

то згідно [11] таку воду можна одноразово скидати на ґрунти в районі бурової площадки.  При 

невідповід-ності показників очищення БСВ вищевказаним нормативам її доочищають повторною 

обробкою коагулянтами і флокулянтами. 

Параметри очищеної води за рештою показників повинні відповідати вимогам СанПиН     

№ 4630-88 „Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения”.  

 

Технологія нейтралізації і знешкодження відходів буріння 

Перед захороненням відходів після проведення знешкодження вуглеводневих забруднень 

мікробіологічним методом на місці проведення бурових робіт і ліквідацією амбарів відходи 

нейтралізують.  

Нейтралізація досягається за рахунок прискорення біологічного розкладу органічних 

сполук. У амбари вводять композицію, що містить фосфогіпс, солому і органічні добрива у таких 

концентраціях Сmin, масова частка яких складає: 

Нейтралізація досягається за рахунок прискорення біологічного розкладу органічних 

сполук. У амбари вводять композицію, що містить фосфогіпс, солому і органічні добрива у таких 

концентраціях Сmin, масова частка яких складає: 

- фосфогіпс 2 ÷ 3 %; 

- солома 1 ÷ 2 %; 

- органічне добриво 3 ÷ 5 %. 

Загальна кількість відходів, які підлягають нейтралізації  703,8 т. 

Витрати композиції (т): 

- фосфогіпс   14,1 т 
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- солома    7,0 т  

- органічне добриво   21,1 т  

Композицію готують поблизу амбара, перемішують з відходами або вносять періодично в 

амбари по мірі їх заповнення.  

При досягненні структурної міцності ґрунту 0,68-1,00 МПа, величина якої визначається 

згідно з ДСТУ Б.3В.2.1 – 4, на поверхню ще раз наносять меліоративну суміш такого складу:  

- фосфогіпс 1,2 - 1,5 т/0,1га; 

- солома 0,03 - 0,05 т/0,1га; 

- органічне добриво 1,0 -1,2 т/0,1га; 

- вапно 0,1 - 0,2 т/0,1га. 

Загальна поверхня амбарів складає: Sамбар = 0,08 га. 

Витрати композиції (т): 

- фосфогіпс    1,0 т 

- солома    0,02 т 

- органічне добриво    0,8 т  

- вапно    0,08 т 

Нанесений шар меліорантів переорюють плугом ПН-4-35. Після цього наносять родючий 

шар ґрунту. 

 

5.8 Вплив на геологічне середовище 

Геологічним  середовищем  свердловин  є  геологічний  розріз,  який  розкривається  в 

процесі  буріння  до  проектних  глибин  і  представлений  відкладами  гірських  порід,  що 

включають стратиграфічні комплекси антропогену, неогену, палеогену, крейди, юри, тріасу, 

девонської солі, пермі та карбону. 

Вплив на геологічне середовище виявляється у вигляді порушення нормативного стану 

геологічного розрізу, який вміщує стратиграфічні комплекси і підземні горизонти з відмінними по 

величині пластовими параметрами. До них відносяться: градієнти гідророзриву порід, градієнти 

пластових тисків, пластові температури, горизонти з прісними і мінералізованими водами, 

газоносні і поглинаючі горизонти та інші. 

При сумісному розкритті таких горизонтів можуть створюватися умови виникнення 

інтенсивних нафтопроявлень, що буде негативно впливати на геологічне середовище у вигляді 

міжпластових перетоків пластових вод і нафти, забруднюючи надра. 

Крім того, можуть створюватись умови для негативного впливу на перший від поверхні 

підземний горизонт з прісними водами у випадку проникнення в нього хімреагентів, ПММ і 

рідких продуктів фонтанування свердловини. 
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5.9 Вплив на умови життєдіяльності людини 

Майданчик споруджування знаходиться на відстані 950 м на північ від найближчої  

житлової забудови села Ященків, Варвинського району, Чернігівської області.  

Варвинський район розташований на південному сході Чернігівщини та межує з 

Прилуцьким і Срібнянським районами Чернігівської області, Пирятинським, Чорнухинським та 

Лохвицьким районами Полтавської області. 

Згідно переліку термінів, наведеному у додатку А ДБН 2.2-1-2003, навколишнє соціальне 

середовище – це сукупність соціально-побутових умов життєдіяльності населення, соціально-

економічних відносин між людьми, групами людей, а також між ними і створюваними ними 

матеріальними і духовними цінностями. 

Іншими словами, об’єктом оцінки має виступати, перш за все, населення, що мешкає у 

межах можливих впливів від діяльності нафтогазовидобувного підприємства, та екологічні і 

соціально-економічні умови проживання людей, які визначають стан здоров'я та рівень життя. 

Найближчими населеними пунктами району споруджування є районний центр місто Варва, 

села – Гнідинці, Світличне, Ященків, Богдани, Рубанів, Остапівка. 

Населення становить 1049 осіб. 

Район, де планується розташування об’єкта діяльності, переважно сільськогосподарський. 

Розрахунок шуму показав відсутність перевищення санітарних-гігієнічних норм на всіх 

етапах планованої діяльності. 

Розрахунок розсіювання показав відсутність перевищення ГДК на межі санітарно-захисної 

зони. 

Згідно наведеним вище розрахункам негативний вплив від планованої діяльності із 

споруджування свердловини не вплине на умови життєдіяльності місцевого населення. 

Як для конкретного регіону так і для країни в цілому має позитивний вплив: 

-   дозволить приростити запаси вуглеводневої сировини; 

-  забезпечить додаткові надходження грошових коштів в бюджет району, що сприятиме 

розвитку соціальних та інших господарських програм; 

-   створення додаткових робочих місць.
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5.10 Вплив на об’єкти техногенного характеру 

Середовище, що описується є частиною природно-промислового комплексу, 

сформованого під впливом пошуково-розвідувальних робіт, і, як результату, послідуючого 

видобутку нафти. 

Природне середовище зазнало техногенного впливу через проведення бурових робіт, 

сітка доріг до бурових внесла зміни в ландшафт, змінено геомагнітне поле, внаслідок 

обсадження стовбурів свердловин, частина земель, що відведені під свердловини і 

перебувають в промислово-дослідній експлуатації, виведено з природного стану. 

Забезпечення збереження та експлуатаційної надійності об'єктів навколишнього 

техногенного середовища є гарантією виключення аварій, порушень умов життєдіяльності 

людей, нанесення шкоди їх здоров'ю, а також шкоди природному середовищу. 

Комплекс проектних рішень щодо запобігання можливих, вибухів і пожеж, а також 

забезпечення адекватного на них реагування, зводить до мінімуму ймовірність і тривалість 

можливих аварій, а також тяжкість їх наслідків. 

При виконанні проектних рішень вплив на техногенне середовище є незначним. 

Після закінчення робіт, пов′язаних з порушенням земель, передбачається їх 

відновлення у стан, придатний до використання в сільському господарстві. 

На території споруджування свердловини відсутні рекреаційні зони, культурні 

ландшафти, пам’ятники історії і культури, об’єкти природно-заповідного фонду. Дитячі, 

спортивні заклади, курорти, санаторії, будинки відпочинку, інші лікувально–оздоровчі 

установи у районі розташування бурового майданчика відсутні. Споруджування свердловини 

не впливає на промислові підприємства, наземні та підземні споруди. Площа під 

споруджування свердловини розташована поза житловою зоною.  

З огляду на вищевказане, споруджування свердловини буде негативно впливати на 

тимчасове використання землі. Проектом на рекультивацію землі, порушеної при 

споруджуванні свердловини, передбачені заходи, направлені на зменшення негативного 

впливу на навколишнє середовище. Проводяться компенсаційні заходи, пов’язані з 

тимчасовим використанням землі. 

 

5.11 Оцінка ймовірних аварійних ситуацій 

Процес споруджування свердловини має повністю забезпечувати безпеку життя та 

здоров’я обслуговуючого персоналу та населення, яке проживає в зоні впливу об’єкта, 

відповідно до Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру». 

Суттєвий вплив на довкілля можливий лише в результаті виникнення аварійних 

ситуацій. В процесі буріння та експлуатації свердловини можуть виникнути аварії та 

непередбачені аварійні ситуації. Найбільш небезпечною аварією при бурінні є 

нафтогазоводопрояви, які переходять у відкритий фонтан.  
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Поточні пластові тиски у нафтових покладах не більші за початкові і по величині менші 

гідростатичних. За таких обставин, щоб уникнути нафтогазових проявів, під час 

розбурювання продуктивного горизонту необхідно витримувати проектну густину бурового 

розчину. З метою попередження відкритих фонтанів на гирлі свердловини встановлюється 

противикидне обладнання (два плашкових превентори). Під час буріння в компоновку 

бурильного інструменту під ведучою трубою  встановлюється шаровий кран типу КШЦ. 

При споруджуванні свердловини найбільш вірогідними ускладненнями і аваріями, які 

можуть вплинути на довкілля можуть бути: 

1. Розливи нафтопродуктів на території бурової; 

2. Інтенсивні нафтогазопроявлення (ускладнення); 

3. Нафтовий фонтан. 

 

5.12 Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби 

викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату 

Виходячи з екологічних параметрів планованої діяльності, діяльність із споруджування 

свердловини впливу на кліматичні умови місцевості не спричинятиме, викиди парникових 

газів будуть мізерними.  

 

5.13 Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів планованої діяльності та 

об’єктів щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності з 

урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які мають 

особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може 

здійснюватися використання природних ресурсів 

Запроектований об’єкт розміщується з дотриманням відстаней встановлених чинними 

нормативними документами, перевищення санітарно-епідеміологічних нормативів шуму, 

якості атмосферного повітря, грунтів та водних об’єктів не передбачається, в зоні впливу 

планованої діяльності відсутні об’єкти природно-заповідного фонду, та об’єктів історико-

культурної спадщини. 

В межах СЗЗ свердловини техногенні об’єкти відсутні, тому кумулятивний вплив на 

об’єкти довкілля малоймовірний. 

Розрахунки розсіювання, виконані з врахуванням фонового забруднення атмосферного 

повітря, тобто з врахуванням вкладу інших забруднювачів повітря, показали, що концентрації 

всіх забруднюючих речовин у атмосферному повітрі не перевищують їх гігієнічні нормативи. 
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6 ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ ДЛЯ ОЦІНКИ 
ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного 

середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення задач 

раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного 

середовища. 

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані. До 

логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії. 

Якщо об’єкт  не підлягає  математичному  аналізу,  використовують  метод  експертних 

оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих 

спеціалістів-експертів. 

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними 

поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз. 

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання. 

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість 

зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в 

отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об’єкта через опитування 

висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва. 

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної 

території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому 

прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних 

відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного 

об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його 

розвитку у прогнозованому періоді; 

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням 

імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими 

або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних 

моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з’ясувати їх 

співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін 

довкілля під дією певних факторів. 

При прогнозуванні оцінки впливів на довкілля в даному звіті використовувався метод 

математичного моделювання, за допомогою якого можливо кількісно оцінити величину 

значень та відносну участь різноманітних впливів. 

Прогнозна проектна оцінка впливу на довкілля визначалася як сума прогнозної 

фонової оцінки і оцінки впливу планованої діяльності. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався за 

методиками, допущеними до використання в України. 
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Кількісна оцінка впливу на атмосферне повітря виконана за нормативами діючого 

законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме за значеннями 

граничнодопустимих концентрацій (ГДК) в атмосферному повітрі житлової забудови, а також 

нормативами гранично допустимих викидів, встановлених Наказом Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 р. та наказом 

Мінприроди України від 13.10.2009 р. № 540. 

Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери проведені на ПЕОМ за 

програмою «ЕОЛ 2000 (h)». Розрахункові модулі системи реалізують "Методику розрахунку 

концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах 

підприємств ОНД-86". Дана програма призначена для оцінки впливу викидів забруднюючих 

речовин проектованих і діючих підприємств на забруднення приземного шару атмосфери. 

При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на навколишнє середовище 

використані діючі на території України методики розрахунку та нормативні документи, що 

встановлюють гранично допустимі рівні впливу (ДБН В.1.1-31:2013 "Захист територій, 

будинків і споруд від шуму", ДСН 3.3.6.039-99 "Державні санітарні норми виробничої загальної 

та локальної вібрації"). 

Аналіз впливу на довкілля при споруджуванні свердловини даного Звіту показав, що 

основний вплив планованої діяльності очікується на атмосферне повітря. Тому оцінка 

«зони впливу» свердловини, а також оцінка ризиків розвитку неканцерогенних та 

канцерогенних ефектів при впливі планованої діяльності на навколишнє середовище 

визначалися за фактором забруднення атмосферного повітря. 

Планована діяльність буде здійснюватися у відповідності  до  вимог природоохоронного 

законодавства України. 

В якості вихідних даних про стан довкілля використані дані з кліматичної 

характеристики району розташування свердловини видані Чернігівським обласним центром з 

гідрометеорології та фонових концентрацій виданих Департаментом екології та природних 

ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. 

При прогнозуванні динаміки показників навколишнього середовища, що проводився в 

ході розробки даних матеріалів ОВД, застосовувалися методи аналогій і математичного 

моделювання. Методики, що використовувалися перелічені нижче: 

1. Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от 

неорганизованных источников загрязнения атмосферы, УкрНТЗК, Донецк, 2000. 

2. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря 

від транспортних засобів. Затв. наказом № 452 Держкомстату України від 13.11.2008 р. 

3. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря різними виробництвами, Український науковий центр технічної екології, том І-ІІІ, 

Донецьк, 2004. 
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4. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и 

их распределение в воздухе: Справочник. - М.: Химия, 1989. 

5. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Госкомгидромет, 4.08.86. 

6. Розрахунок ризиків планованої діяльності проводився згідно додатків И та Ж (Зміна 1) 

ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 

при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. 

7. Для розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в приземному шар атмосфери та 

визначення  концентрацій  цих  речовин  на  межі  санітарно-захисної  зони, використовувався 

програмний комплекс "ЕОЛ 2000 [h] " v4.0, розроблений ТОВ «Софт фонд» і рекомендований 

для використання Мінприроди України. 

 

 

 

7 ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ, 
ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ) 
КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ  

 

Споруджування свердловин передбачається здійснювати одночасно з впровадженням 

заходів з охорони довкілля та надр. Ці заходи включають: 

- запобігання негативного впливу на геологічне середовище; 

- охорону повітряного середовища; 

- запобігання забруднення горизонтів з прісними водами; 

- зберігання родючого шару грунту від забруднення; 

- компенсаційні заходи. 

 

7.1 Запобігання негативному впливу на геологічне середовище 

Вплив на геологічне середовище виявляється у вигляді порушень нормативного 

стану геологічного розрізу свердловин в процесі буріння. 

Запобігання негативного впливу на геологічне середовище передбачається за рахунок 

застосування раціональних конструкцій свердловин, які включають послідовне перекриття 

пробурених інтервалів з сумісними умовами до проектних глибин обсадними колонами. 

Обсадні колони цементуються високоміцними тампонажними портландцементами до устя  

свердловини. 

Найбільш небезпечним для геологічного середовища можуть бути інтенсивні 

нафтопроявлення у випадку переходу їх у фонтанування при розкритті нафтоносних 

горизонтів. 

Для запобігання виникнення фонтанування в процесі буріння передбачаються технічні 

рішення, які включають: 
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- вибір конструкції свердловини, яка забезпечує попередження гідророзриву 

розкритих гірських порід тиском нафти при нафтопроявленнях і герметизації устя 

противикидним обладнанням; 

- підбір обсадних труб по міцності, виходячи з очікуваного максимально 

можливого тиску на усті свердловини в процесі буріння і випробування на приплив нафти; 

- підбір густини бурового розчину, що забезпечує створення гідростатичного 

тиску в свердловині, перевищуючого пластовий; 

- вибір типу бурового розчину і хімреагентів, що забезпечує створення на стінках 

свердловини тонко, щільно і мало проникної кірки; 

            -      герметизацію устя свердловини противикидним обладнанням; 

- наявність на буровій запасного розчину необхідно густини в кількості, яка 

дорівнює об'єму ствола свердловини при первинному розкритті продуктивних горизонтів. 

Приведені технічні рішення і заходи дозволяють зберігати геологічне середовище від 

негативного впливу процесів і явищ геологічного і техногенного походження. 

 

7.2 Охорона повітряного середовища 

Повітряне середовище при споруджуванні свердловини зазнає впливу продуктами 

згорання електродів при зварюванні під час монтажних робіт; продуктами згорання 

дизельного палива при роботі ДВЗ аварійних дизель-генераторних станцій та автомобіля 

КРАЗ 65101; продуктами згорання можливого супутнього газу на факелі при випробуванні 

свердловини; пилевикидами при приготуванні бурового розчину; продуктами вільного 

випаровування з поверхні гідроізольованих шламових амбарів. 

З метою скорочення викидів забруднюючих речовин в повітряне середовище, 

рекомендується здійснювати такі заходи: 

- заборонити роботу двигунів на форсованому режимі; 

- підсилити контроль за дотриманням точного регламенту виробничої діяльності; 

- розподілити в часі роботу обладнання, яке зв’язано з безперервним техноло-

гічним процесом. 

Здійснення цих та інших заходів дозволяє знизити викиди на буровому майданчику від 7 

до 66 %. 

Зменшення шкідливого впливу на повітряне середовище може досягатись за рахунок 

оснащення дизель-генераторних станцій фільтрами-іскрогасниками відцентрованого типу, що 

забезпечують іскрогасіння та виділення із продуктів згорання дизельного палива твердих 

часток. 

Для попередження забруднення повітряного середовища в процесі буріння свердловини 

необхідно: 

          -  проводити профілактичний огляд герметизуючого устьового обладнання, викидних 
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ліній; 

          - проводити підбір обсадних труб по міцності, а колонної головки, противикидного 

обладнання, фонтанної арматури, виходячи з максимального тиску нафти на усті 

свердловини; 

          - з метою попередження неконтрольованого виходу нафти на поверхню, густина 

бурового розчину вибирається з умови забезпечення створення протитиску на нафтонасичені 

пласти; 

          - для завчасного виявлення нафтопроявлення постійно слідкувати за рівнем бурового 

розчину в приймальних ємностях; 

          - на випадок нафтопроявів мати на буровій запас бурового розчину необхідної густини 

не менше одного об’єму свердловини. 

Доставка хімреагентів на буровий майданчик передбачається в герметичній тарі, що 

дозволяє виключити негативний вплив на атмосферне повітря та працівників від 

випаровування, розпорошування хімреагентів при вантажо-розвантажувальних  роботах. 

Зберігання хімреагентів передбачається в складі, який вистилається залізобетонними 

плитами та вкритий від потрапляння атмосферних опадів. 

Всі члени бурової бригади, які приймають участь у приготуванні бурового розчину 

мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту (респіраторами) та окулярами 

скляними. 

 

7.3 Запобігання забруднення горизонтів з прісними водами 

Проектом передбачені оптимальні технологічні і технічні заходи, які забезпечать 
екологічну безпеку об’єкту, що споруджується і мінімальний шкідливий вплив на водоносні 
горизонти та інші водні об’єкти, а саме:  

- створення рівномірного затрубного цементного кільця при кріпленні свердловини 
обсадною колоною в зонах залягання високомінералізованих вод; 

- при бурінні на гирлі свердловини встановлюється противикидне обладнання; 
- застосування у промивних і тампонажних розчинах хімічних реагентів переважно 3-го та 

4-го класу токсичності; 
- при освоєнні свердловини гирло обладнується фонтанною арматурою. 
Для попередження міграції підземних вод і пластових флюїдів обсадні колони 

цементуються високоякісним тампонажним розчином. При застиганні цементного розчину 
утворюється міцним контакт цементного каменя з породами. Якість цементування 
перевіряється незалежною геофізичною партією за допомогою методів акустичного зондування 
наявності контакту цементного каменя з породою і визначення наявності цементного кільця за 
обсадною колоною. Це дає можливість стверджувати, що ізоляція водоносних горизонтів 
максимальна. 

Перелічені заходи забезпечують захист підземних вод від: 
- проникнення поверхневих забруднювачів; 
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- забруднення складовими бурових розчинів, у т.ч. нафти; 
- потрапляння пластових флюїдів при аварійних ситуаціях. 

Запобігання забрудненню горизонтів з прісними водами при їх розкритті в процесі 
буріння передбачається за рахунок використання екологічно безпечного бурового розчину. 

З метою попередження забруднення першого водоносного горизонту з прісними водами 

відходами буріння, що будуть утворюватися в процесі споруджування свердловинии, 

передбачається тимчасове зберігання їх в земляних гідроізольованих шламових амбарах, які 
облаштовуватимуться протифільтраційним екраном.  

 

7.4 Зберігання робючого шару ґрунту від забруднення 

Найбільш ефективним засобом попередження забруднення родючого шару ґрунту 

являється зняття і складування його в кагати, які розташовуються по периметру бурового 

майданчика з наступною рекультивацією. 

На буровому майданчику були проведені роботи із зняття родючого шару грунту та 

обвалування земельної ділянки. Передбачена гідроізоляція та обваловка амбарів-накопичувачів 

відходів для попередження забруднення грунтів відходами буріння. 

З метою попередження проникнення в грунт фільтрату промивальної рідини, хімреагентів, 

стічних вод, а також з метою недопускання попадання їх в поверхневі водотоки, площадки під 

буровою вишкою, агрегатними і насосними блоками, блоком приготування розчину, 

глиномішалкою, циркуляційною системою, блоком ємностей, складом хімреагентів 

викладаються залізобетонними плитами, щілини між якими герметизуються цементним 

розчином або бетоном на товщину плит.  

Для госпфекальних стоків передбачена спеціальна гідроізольована ємність, в якій стоки 

нейтралізують і вивозять на найближчі локальні очисні споруди згідно укладеного договору.  

Заходами, що передбачені технічною і біологічною рекультиваціями грунт буде повернуто 

до початкового стану, роботи по споруджуванню свердловини спричинятимуть на уразливість 

грунту тимчасовий вплив. 

З метою запобігання забруднення поверхні майданчика, хімреагенти зберігаються в 

спеціально облаштованому складі. Сипучі хімреагенти поставляються на бурову в мішках, а 

рідкі – в герметичній тарі (бочках).  

 

7.5 Природоохоронні заходи із захисту земельної ділянки 

В період споруджування свердловин передбачено запровадження ефективних технічних 

засобів, механічного обладнання і механізмів, які виключають забруднення земельної ділянки: 

- зберігання родючого шару ґрунту; 

- влаштування на дні та стінках шламового амбару протифільтраційного екрану; 

- збір та зберігання бурового розчину; 
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- збір і захоронення відходів буріння; 

- будівництво критого майданчика для хімічних реагентів; 

- бетонування майданчика під склади хімреагентів та тимчасового розміщення авто- 

спецтехніки; 

Після закінчення бурових робіт шламові амбари, заповнені до проектної відмітки 

стічними водами, повинні бути нейтралізованим та спорожнені до меж, які дозволяють їх 

безпечну ліквідацію на місці виконання бурових робіт. Бурові стічні води із накопичувальних 

амбарів очищуються, освітлюються, нейтралізуються та відкачуються, напіврідкі і тверді 

відходи нейтралізуються і стужавлюються безпосередньо в амбарах. Завершують технічну 

рекультивацію пошаровим поверненням знятого мінерального ґрунту. 

 Проведення рекультивації є одним із важливих заходів по охороні та відновленню 

ґрунту. Рекультивацію земель, порушених при споруджуванні свердловин, проводять відразу 

після закінчення їх буріння – на протязі року, за винятком періоду промерзання земель і 

бездоріжжя. Рекультивація порушених земель виконується поетапно і поділяється на технічну і 

біологічну.  

Технічна рекультивація – це комплекс інженерних робіт, у який входить: 

- демонтаж і вивезення бурового і допоміжного обладнання і залізобетонних виробів 

(плит покриття, фундаментів тощо); 

- зняття лотків, приямків, вивезення їх, засипання і зрівняння їх місця знаходження; 

- очищення земельної ділянки від металобрухту, електродів, контурів заземлення, 

будівельного сміття, залишків хімреагентів і інших матеріалів; 

- ліквідація амбарів; 

- засипка амбарів мінеральним ґрунтом; 

- проведення планування на ділянці знятого родючого шару ґрунту; 

- здійснення заходів щодо виявлення і видалення випадково залишеного металобрухту та 

інших сторонніх предметів з метою попередження можливого пошкодження інвентарю в 

процесі майбутнього сільськогосподарського обробітку ґрунту; 

- нанесення родючого шару ґрунту на земельну ділянку, з якої він був знятий; 

- проведення рекультивації земель на площах, зайнятих тимчасовими дорогами або 

передача їх постійному землекористувачеві, землевласнику на узгоджених з ним умовах.   

 Після закінчення технічної рекультивації земельна ділянка, відведена у тимчасове 

користування, повертається землекористувачеві у стані, придатному для проведення біологічної 

рекультивації. Перевірка готовності відновлених земель включає такі показники: 

- розмір ділянки, що передається; 

- стан ґрунту на рекультивованій ділянці; 

- об’єм і термін виконання біологічної рекультивації землекористувачем. 

Біологічну рекультивацію, як завершальний етап загальної рекультивації, проводять для 

відновлення родючості ґрунту, втраченої в процесі споруджування свердловини, на ділянках 
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тимчасового відводу, і здійснюють комплексом агротехнічних заходів. Мета біологічної 

рекультивації – створення родючого шару ґрунту шляхом внесення органічних і мінеральних 

добрив, вапнування, гіпсування, основної оранки, боронування, сіяння трав. 

Основні заходи по біологічній рекультивації ділянки споруджування такі: 

- внесення органічних добрив; 

- внесення мінеральних добрив (азотних, фосфорних, калійних); 

- основна оранка, рекультивація, боронування і прикочування поля катком перед 

засіванням насіння; 

- посів насіння багаторічних трав; 

- прикочування після посіву насіння багаторічних трав; 

- внесення мінеральних добрив. 

Внаслідок проведення комплексу запроектованих технічних рішень і заходів, включаючи 

технічну і біологічну рекультивацію земельної ділянки, як підтверджує досвід споруджування  

свердловин, довкіллю не буде завдано істотної шкоди. Споруджування свердловин має 

залишковий вплив на надра, передбачається залишити металеві труби та цемент. Інші види 

впливу короткочасні, незначні за масштабом, що зумовлено терміном споруджування та 

розмірами бурового майданчика. 

 

7.6 Компенсаційні заходи 

Кошторисні показники природоохоронної діяльності при споруджуванні свердловини 

показують рівень фінансових витрат на реалізацію передбачених проектом заходів з охорони 

навколишнього середовища. 

  

Податок за розміщення відходів 

Розрахунок суми податку за розміщення відходів ведеться згідно з ст. 249 «Податкового 

кодексу України». 

Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв): 

( )∑
=

×××=
П

і
ОТЛіПі ККMНПрв

1

, 

де: НПі  – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду відходів у гривнях з 

копійками; 

МЛі – обсяг відходів і-того виду в тоннах; 

КТ – коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів і який 

наведено; 

КТ = 3,0 – в межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж; 

КТ = 1,0 – на відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту;  
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КО – коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на 

звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних 

об’єктів. 

Сума податку, який справляється за розміщення відходів, що утворилися за період  

споруджування свердловини приведена нижче: 

Вид бурових відходів Об'єм  
відходів, 

м3
 

Середня 

густина рідини, 
кг/м3

 

Кількість 

відходів, 
т 

Клас  
відходів 

Видалена порода (шлам) 133,0 2 235/1,2
* 

247,7 

малонебезпечні 
нетоксичні 

відходи гірничої 
промисловості 

Рідкі відходи буріння (бурові 
стічні води, відпрацьований 

буровий розчин, розчин для 

випробування) 

447,2 1 020 456,1 
IV 

малонебезпечні 

1,2* - коефіцієнт розущільнення породи. 

Сума податку за розміщення видаленої породи: 

ПрвВП
=0,49× 247,7 × 3 × 3 = 1 092,36 грн 

Сума податку за розміщення бурових стічних вод: 

ПрвБСВ
=5,0 × 456,1 × 3 × 3 =20524,5 грн  

Сума податку за розміщення відходів: Прв = 21 617 грн. 
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Податок за викиди в атмосферне повітря 

Назва забруднюючої речовини Кількість викиду, 
т

Ставка податку, 
грн./т

Сума податку, 
грн

Оксид вуглецю 0,7900 92,37 72,97

Вуглеводні 0,5220 138,57 72,33

Діоксид азоту 0,1910 2451,84 468,30

Оксид азоту 0,0320 2451,84 78,46

Сажа 0,0220 598,4 13,16

Діоксид сірки 0,2010 2451,84 492,82

Бенз(о)пірен 0,0000000144 3121217,74 0,04

Заліза оксид 0,00032 598,4 0,19

Марганець та його сполуки 0,00002 19405,92 0,39

Кремнію діоксид 0,00004 138,57 0,01

Фториди, добре розчинні 0,00013 6070,39 0,79

Фториди, погано розчинні 0,00007 6070,39 0,42

Водень фтористий 0,00003 6070,39 0,18

Пил неорганічний, що містить 
двоокис кремнію 0,0165 92,37 1,52

Натрію карбонат 0,0007 598,4 0,42

Натрію гідроксид 0,0026 138,57 0,36

Поліакриламід 0,0038 4016,11 15,26

Кальцію гідроксид 0,0020 598,4 1,20

Калію хлорид 0,0127 598,4 7,60

Натрію хлорид 0,0181 138,57 2,51

Метан 0,00002 92,37 0,00

Вуглекислий газ 0,15022 10,0 1,50

Всього 1 230  
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Об’єм і вартість технічної рекультивації  

1 2010-2011 1,31

Витрати на перевезення транспортних засобів, 
будівельних машин та механізмів на буровий 
майданчик для робіт по рекультивації (два рази)

т 152

2 49-133 Розбивка бутобетонних фундаментів м3 5

 - матеріальні ресурси

1,045  - оплата праці

1,291  - експлуатація машин і механізмів

3 49-454 1,045
Прибирання території від будівельного сміття, 
залишків фундаменту м3 65,3

4 2006-2007 1,3
Вивезення будівельного сміття, залишків 
фундаменту т 10,5

5 Нейтралізація та знешкодження відходів буріння в амбарах
прайс коагулянт "Полвак" т 1,34

прайс фосфогіпс т 15,10

прайс вапно т 0,08

прайс солома т 7,02

прайс органічне добриво т 21,90

6 2012-2013 1,27
Транспортування реагентів і матеріалів для 
нейтралізації відходів буріння т 45,44

7
ЗУКН,

 розд 15 Аналіз рідких відходів (БСВ) аналіз 6

8 довідка Робота УНБ-160/40 по приготуванню коагулянта та 
нанесенню його по поверхні амбарів год 1,2

9 довідка Робота УНБ-160/40 по відкачуванню очищених 
бурових стічних вод год 8

10 довідка Пробіг УНБ-160/40 (2 рази) км 98

11

49-3,

49-11

к=0,66
1,26

Зариття шламових та факельного амбарів 
бульдозером потужнiстю 79 кВт (108к.с.), гpупа 
гpунту 2, з переміщенням грунту до 35 м    

100м3 18,0

12 49-1 1,26 Ущільнення грунту на місці амбарів 1000м2 0,914

13

49-3,

49-11

к=0,85
1,26

Розрівнювання залишків вийнятого грунту з амбарів 
та траншей бульдозером, з переміщенням грунту до 
60м

100м3 0,9

14

49-3

49-11

к=0,85
1,26

Повернення верхнього, найбільш родючого 
(рослинного) шару  грунту з місць складування на 
ділянку рекультивації (переміщення до 100 м)

100м3 48,7

15 49-1 1,26
Механiзоване вирiвнювання майданчика 
бульдозером 1000м2 17,00

16
Е47-280-11
РЕКН зб.47

Дворядкове безвідвальне розпушення грунту 
трактором гусеничним сільськогосподарським 
потужністю 76 кВт (103 к.с.)

га 1,7

Вартість без ПДВ 1 481 769,49 грн

к=0,45

№ 
з/п

Шифр 
розцінки по 

ЗОКР, 
коефіцієнти, 
інші джерела 
обґрунтуван

Індек
с цін

Найменування робіт або витрат Одиниця 
виміру

Кількість
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Об’єм і вартість біологічної рекультивації  

одиниці всього

1-й рік
1 С1429-111 Перегнiй  (45 т/га) т 76,5 675,00 51 638

2 2012-2013 1 Перевезення органічних добрив т 76,5 426,37 32 617

3
Е47-126-2

РЕКН зб.47 
Внесення органічних добрив з механiзованим 
завантаженням i розкиданням га 1,7 208,60 355

4 С111-253 Вапно (2 т/га) т 3,4 4 397,22 14 951

5 С111-219 Гіпс (2 т/га) т 3,4 2 416,67 8 217

6 2012-2013 1 Перевезення кальцієвмісних сполук т 6,8 426,37 2 899

7
Е47-126-1

РЕКН зб.47 
Внесення кальцієвмісних сполук з механiзованим 
завантаженням i розкиданням га 1,7 631,13 1 073

8
Е47-103-2

РЕКН зб.47 
Заорювання кальцієвмісних сполук та органічних 
добрив на глибину до 30 см га 1,7 712,72 1 212

9
Е47-107-6

РЕКН зб.47 Боронування грунту га 1,7 70,17 119

10
Е47-107-8

РЕКН зб.47 Культивація грунту га 1,7 233,89 398

11
Е47-110-5

РЕКН зб.47

Проведення передпосівного прикочування грунту в 
один слід. Грунт після такого обробку 
обробкуповинен бути вирівняний так, щоб висота 
гребнів не перевищувала 15мм

га 1,7 406,84 692

12 Довідка Фосфорне добриво (0,15 т/га) т 0,26 15 600,00 4 056

13 Довідка Азотне добриво (0,17 т/га) т 0,29 12 300,00 3 567

14 Довідка Калійне добриво (0,1 т/га) т 0,17 13 300,00 2 261

15 2012-2013 1 Перевезення мінеральних добрив т 0,72 426,37 307

16
Е47-126-1

РЕКН зб.47 
Внесення мінеральних добрив з механiзованим 
завантаженням i розкиданням га 1,7 631,13 1 073

17
Е47-203-9

РЕКН зб.47
Передпосівна культивація грунту під посів 
багаторічних трав суцільним способом га 1,7 230,81 392

18 Прайс Конюшина (0,2 ц/га) кг 20 52,00 1 040

19 Прайс Люпин (0,2 ц/га) кг 20 12,00 240

20 Прайс Стоколос безостий (0,12 ц/га) кг 20 55,00 1 100

21 Прайс Люцерна (0,06 ц/га) кг 10 57,00 570

22 Прайс Буркун дворічний (0,1 ц/га) кг 17 45,00 765

23 2012-2013 1 Перевезення насіння трав т 0,087 426,37 37

24
Е47-152-2

РЕКН зб.47 Висiвання багаторiчних трав га 1,7 207,58 353

25
Е47-152-3

РЕКН зб.47 Проведення прикочування грунту після посіву га 1,7 187,96 320

2-й рік

26 Довідка Фосфорне добриво (0,15 т/га) для весняного 
підживлення посівів т 0,26 15 600,00 4 056

27 Довідка Азотне добриво (0,09 т/га) для весняного 
підживлення посівів т 0,15 12 300,00 1 845

28 2012-2013 1 Перевезення мінеральних добрив т 0,41 426,37 175

№ 
з/п

Розцінки, 
коефіцієнти, 
інші джерела 

обгрунтування

Індекс 
цін Найменування робіт або витрат Одиниця 

виміру
Кіль-
кість

Вартість, грн.
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одиниці всього

29
Е47-126-1

РЕКН зб.47 

Внесення мінеральних добрив з механiзованим 
завантаженням i розкиданням під час весняного 
підживлення рослин

га 1,7 631,13 1 073

30 Прайс Конюшина (0,1 ц/га) кг 17 52,00 884

31 Прайс Люцерна (0,03 ц/га) кг 5 57,00 285

32 2012-2013 1 Перевезення насіння трав т 0,024 426,37 10

33
Е47-107-6

РЕКН зб.47 
Проведення робіт для ранньовесняного 
боронування посівів га 1,70 70,17 119

34
47-223-4

РЕКН зб.47 
Скошування багаторічних трав на сіно або зелений 
корм на другий рік після посіву 

 - перше скошування га 1,7 418,50 711

 - друге скошування га 1,7 418,50 711

 - третє скошування га 1,7 418,50 711

35 Довідка Азотне добриво (0,09 т/га) для підживлення 
рослин, 3 підживлення т 0,46 12 300,00 5 658

36 2012-2013 1
Перевезення мінеральних добрив, на підживлення 
після кожного скошування т 0,46 426,37 196

37
Е47-126-1

РЕКН зб.47 

Внесення мінеральних добрив з механiзованим 
завантаженням i розкиданням після скошування 
травостою на другий рік освоєння, після 3 
скошувань

га 5,1 631,13 3 219

3-й рік

38 Довідка Азотне добриво (0,09 т/га) для весняного 
підживлення посівів

т 0,15 12 300,00 1 845

39 2012-2013 1 Перевезення мінеральних добрив т 0,15 426,37 64

40
Е47-126-1

РЕКН зб.47 

Внесення мінеральних добрив з механiзованим 
завантаженням i розкиданням під час весняного 
підживлення рослин

га 1,7 631,13 1 073

41
Е47-107-6

РЕКН зб.47 
Проведення робіт для ранньовесняного 
боронування посівів га 1,70 70,17 119

42
47-223-4

РЕКН зб.47 
Скошування багаторічних трав на сіно або зелений 
корм на другий рік після посіву 

 - перше скошування га 1,7 418,50 711

 - друге скошування га 1,7 418,50 711

 - третє скошування га 1,7 418,50 711

43 Довідка Азотне добриво (0,09 т/га) для підживлення 
рослин, 3 підживлення

т 0,46 12 300,00 5 658

44 2012-2013 1
Перевезення мінеральних добрив, на підживлення 
після кожного скошування т 0,46 426,37 196

45
Е47-126-1

РЕКН зб.47 

Внесення мінеральних добрив з механiзованим 
завантаженням i розкиданням після скошування 
травостою на третій рік освоєння, після 3 
скошувань

га 5,1 631,13 3 219

164 212Всього

Найменування робіт або витратІндекс 
цін

Розцінки, 
коефіцієнти, 
інші джерела 

обгрунтування

№ 
з/п

Вартість, грн.
Кіль-
кість

Одиниця 
виміру
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Зведений кошторисний розрахунок 

Назва заходів
Сума

витрат, грн

1. Технічна рекультивація 1 481 769     

2. Біологічна рекультивація 164 212     

3. Розміщення відходів 21 617     

4. Екологічний податок за викиди в атмосферу 1 230     

Всього 1 668 828     
 

 

 

8 ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля, значного негативного 

впливу на навколишнє середовище під час провадження планованої діяльності із 

споруджування свердловини № 407 Гнідинцівського родовища при дотриманні технічних і 

технологічних нормативів, нормативно-правових документів не очікується. 

Суттєвий вплив на довкілля можливий лише в результаті виникнення аварійних 

ситуацій. В процесі буріння та експлуатації свердловини можуть виникнути аварії та 

непередбачені аварійні ситуації. Найбільш небезпечною аварією при бурінні є нафтогазо-

водопрояви, які переходять у відкритий фонтан.  

Поточні пластові тиски у нафтових покладах не більші за початкові і по величині менші 

гідростатичних. За таких обставин, щоб уникнути нафтогазових проявів, під час розбурювання 

продуктивного горизонту необхідно витримувати проектну густину бурового розчину. З 

метою попередження відкритих фонтанів на гирлі свердловини встановлюється противикидне 

обладнання (два плашкових превентори). Під час буріння в компоновку бурильного 

інструменту під ведучою трубою  встановлюється шаровий кран типу КШЦ. 

При споруджуванні свердловини найбільш вірогідними ускладненнями і аваріями, які 

можуть вплинути на довкілля можуть бути: 

1. Розливи нафтопродуктів на території бурової; 

2. Інтенсивні нафтогазопроявлення (ускладнення); 

3. Нафтовий фонтан. 

При виникненні перерахованих аварій бурова бригада здійснює наступні заходи: 

1) У випадку розливу нафтопродуктів: 

-  для нейтралізації нафтопродуктів місце розливу засипається біопрепаратом «Rodex»; 

2) При виникненні інтенсивних нафтогазопроявлень бурова бригада діє по плану 

«ПЛАС», при цьому: 
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- буровий інструмент спускається на якомога більшу глибину; 

- міжколонний простір закривається противикидним обладнанням; 

- в свердловину закачується обважнений буровий розчин; 

- проводиться промивка свердловини. 

3) При виникненні нафтового фонтану: 

- терміново сповістити про виникнення аварії керівництво підприємства через 

диспетчерську службу; 

- викликати спеціалізований загін САРС та пожежну частину; 

- вимкнути всі електроустановки та обезструмити мережу електропостачання; 

- заглушити працюючі двигуни внутрішнього згорання; 

- встановити пости та знаки небезпеки на під’їзних шляхах до майданчика бурової.   

 

 

9 ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, ВІДСУТНОСТІ 
ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

В Україні відсутні методики, що дозволяють здійснювати прогнозування впливу на 

довкілля, особливо в контексті довгострокових перспектив розробки родовищ. 

 

 

10 ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Повідомлення про плановану діяльність 20195303755/11956, що підлягає оцінці впливу 

на довкілля опубліковано у газетах: «Слово Варвинщини» № 22 від 30.05.2019 року та 

«Чернігівщина» № 22 від 30.05.2019 року. 

У відповідності до п. 7 ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» протягом 

20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати уповноваженому 

територіальному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень 

та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення (04.06.2019 р.) повідомлення 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, зауважень і пропозицій від 

громадськості не надходило (Лист Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської 

ОДА № 06-07/1761 від 04.07.2019 р.).  
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11 СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛЯ  
 

Організація моніторингу при споруджуванні свердловини є невід’ємною частиною 

контролю стану навколишнього середовища, здійснюється суб’єктом господарювання. 

 Повсякденний контроль за станом обладнання і технічних заходів по запобіганню 

забруднення довкілля здійснюється силами бурової бригади під керівництвом начальника 

бурової, який повинен розподілити між членами бригади обов’язки по контролю за станом 

окремих ділянок бурового майданчика і обладнання, пошкодження якого може призвести до 

забруднення довкілля.  

 В журналах по охороні праці і охороні навколишнього середовища наводяться: 

- заходи по захисту території, що оточує відведену ділянку, від забруднення і по 

усуненню виявлених недоліків; 

- усі виявлені випадки забруднення навколишнього середовища і заходів по їх усуненню; 

- відомості про кількість очищених стічних вод і їх рух. 

 Підприємство, що здійснює буріння свердловини, несе відповідальність за: 

- виконання природоохоронних заходів, передбачених проектом; 

- збереження родючого шару ґрунту; 

- якісну нейтралізацію і захоронення відходів буріння; 

- якісне виконання в зумовлені терміни підготовчих, меліоративних та інших робіт по 

рекультивації у відповідності з затвердженим проектом; 

- своєчасну передачу рекультивованих земель для подальшого їх використання в 

народному господарстві; 

- приведення в належний стан ділянок, що використовуються як під’їзні шляхи, згідно 

технічних умов землевласника і землекористувача.  

Замовник несе відповідальність за своєчасне перерахування коштів землевласникові і 

землекористувачеві на проведення біологічної рекультивації земель. 

Для проведення відбору зразків бурових стічних вод і визначення їх складу та якості, а 

також визначення класу токсичності відходів буріння необхідно створити лабораторію 

контролю за охороною навколишнього природного середовища або укласти відповідні 

договори з підприємствами, де такі лабораторії існують. 

Радіаційний контроль передбачено виконувати згідно з «Основними санітарними 

правилами забезпечення радіаційної безпеки України», які затверджені наказом МОЗ України 

від 02.02.2005 № 54, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 №552/10832. 

 

Моніторинг стану атмосферного повітря 

При проведенні робіт із споруджування свердловини моніторинг стану атмосферного 

повітря необхідно здійснювати періодично, враховуючи особливості впливу на стан 
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атмосферного повітря планованої діяльності, враховувати контроль за речовинами, які можуть 

бути привнесені до якісного складу повітря: 

- при процесі буріння свердловини: азоту оксиди, сажа, вуглецю оксид, вуглеводні 

граничні та ангідрид сірчистий. Періодичність контролю – 1 раз на рік; 

- при процесі випробування свердловини: азоту оксиди та вуглецю оксид. Контроль 

здійснюється розрахунковим методом, оскільки прямі вимірювання параметрів викидів на 

даному джерелі (факельний амбар) технічно здійснювати практично неможливо з причини 

виникнення високих температур та великих швидкостей газових потоків (при спалюванні 

супутніх газів), виходячи з фактичного дебіту та часу спалювання газу на факелі. Періодичність 

контролю – 1 раз в процесі випробування свердловини; 

-  передбачити проведення контролю стану забруднення атмосферного повітря на межі 

нормативної СЗЗ в бік найближчої забудови та на межі найближчої житлової забудови під час 

буріння та виконання робіт з випробування. Періодичність проведення моніторингу – 1 раз під 

час буріння свердловини (при досягненні ½ інтервала буріння) та 1 раз під час випробування 

свердловини. 

 

Моніторинг стану підземних та поверхневих вод 

Для контролю за забрудненням водоносних горизонтів обов’язковим являється 

моніторинг якості води зі спостережних свердловин та водної свердловини, яка споруджена на 

буровому майданчику. Також необхідно проводити контрольні виміри якості води в природних 

поверхневих водоймах, найближчих до місця планованої діяльності зі споруджування 

свердловини, та з водного джерела, розташованого на межі житлової забудови, найближчої до 

свердловини. Періодичність проведення моніторингу – перед та після проведення робіт по 

споруджуванню свердловини, а також під час буріння при досягненні ½ проектної глибини 

свердловини. 

 

Моніторинг за станом ґрунту в межах земельної ділянки, що виділяється 

для споруджування свердловини 

Перед початком робіт по споруджуванню свердловини, на етапі підготовки бурового 

майданчика, необхідно передбачити відбір проб ґрунтів для визначення і подальшого контролю 

показників їх родючості, складу та забруднення. 

Визначення показників складу і якості ґрунтів виконується вимірювальною 

лабораторією. 

Після завершення робіт з технічної рекультивації необхідно провести контроль за станом 

ґрунтів бурового майданчика для визначення рівня імовірного забруднення ґрунтів. 
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Моніторінг іонізуючого випромінювання 

Для контролю фонових показників іонізуючого випромінювання на території земельної 

ділянки, яка відведена під буровий майданчик (до початку проведення робіт), необхідно 

передбачити вимірювання потужності поглинутої дози зовнішнього гамма-випромінювання. 

З метою моніторингу імовірності виникнення іонізуючого випромінювання території 

навколо свердловини необхідно проводити: 

- контроль іонізуючого випромінювання шламів в гідроізольованих шламових амбарах;        

- моніторинг іонізуючого випромінювання бурового інструменту. 

В разі виявлення підвищеного рівня іонізуючого випромінювання діяти згідно з 

положеннями [27]. Контроль іонізуючого випромінювання на свердловинах виконувати 

спеціалізованою, у відповідності до законодавства, лабораторією [28]. 

 

 

12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Планованою діяльністю є споруджування свердловини № 407 Гнідинцівського 

родовища, яку предбачається розмістити на території Гнідинцівської сільської ради з метою 

експлуатації покладу долареніт та забезпечення держави енергетичними ресурсами власного 

видобутку (нафта).  

В даному звіті для буріння розглянуто використання бурового верстата з електричним 

приводом Уралмаш 4Е. Комплекс наземних споруд, що використовуються для буріння 

свердловини, відноситься до тимчасових і після закінчення споруджування демонтується.      

В адміністративному відношенні об’єкт планованої діяльності розташований в межах 

території Гнідинцівської сільської ради Варвинського району Чернігівської області. 

Майданчик споруджування знаходиться на відстані 950 м на північ від найближчої  

житлової забудови. Найближчими населеними пунктами району споруджування є районний 

центр місто Варва, села – Гнідинці, Світличне, Ященків, Богдани, Рубанів, Остапівка. 

Джерелами впливів на навколишнє середовище є: 

- хімреагенти, що застосовуються для обробки бурового розчину; 

- рідкі відходи буріння, включаючи відпрацьований буровий розчин, бурові стічні води, 

побутові води від столової, душової, вибурена порода (шлам); 

- тверді відходи буріння (металобрухт, будівельне сміття та ін.); 

- нафтопроявлення в разі переходу їх у відкритий нафтовий фонтан при розкритті 

нафтоносних горизонтів; 

- викиди шкідливих речовин при згоранні електродів при зварюванні; 

- викиди шкідливих речовин при роботі дизель-генераторних станцій та автотранспорту; 

- викиди шкідливих речовин при можливому спалюванні супутнього газу на факелі при 

випробуванні свердловини; 

- пилевикиди при приготуванні бурового розчину; 
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- випаровування зі шламових амбарів. 

В процесі споруджування свердловини можливі впливи на: 

1. Геологічне середовище 

 Попередження негативного впливу на геологічне середовище  передбачено за рахунок 

застосування конструкції свердловини, яка включає спуск обсадних колон з наступним 

цементуванням високоміцними цементами. Для запобігання інтенсивних нафтопроявлень при 

бурінні свердловин і переходу їх у фонтанування, передбачено використання бурового розчину 

необхідної густини, що забезпечує необхідний протитиск на нафтоносні горизонти та 

герметизацію усть противикидним обладнанням. 

2. Повітряне середовище 

Повітряне середовище зазнає впливу продуктами згорання електродів при зварюванні 

під час монтажних робіт; продуктами згорання дизельного палива при можливому використанні 

аварійної дизель-генераторної станції та автомобіля КРАЗ 65101; продуктами згорання 

можливого супутнього газу на факелі при випробуванні свердловини; пилевикидами при 

приготуванні бурового розчину, при випаровуванні із шламових амбарів. Але на межі 

санітарно-захисної зони та житлової забудови найближчого населеного пункту від бурового 

майданчика значення концентрацій по всіх забруднюючих речовинах, що викидаються в 

повітряне середовище, вище зазначеними джерелами, будуть меншими, ніж значення ГДК. 

Наявність електромагнітних хвиль, іонізуючих випромінювань та ультразвукових 

коливань в процесі буріння свердловин не передбачається. Шкідливого впливу шуму на 

найближчий населений пункт від бурового майданчика не буде. 

3. Родючий шар грунту 

Для збереження родючого шару ґрунту від забруднень було раніше передбачено його 

зняття і складування в кагати з наступною укладкою на попереднє місце після закінчення 

бурових робіт. Після закінчення бурових робіт передбачено проведення технічного та 

біологічного етапів рекультивації. 

4. Грунтові води 

З метою запобігання забруднення горизонтів з прісними водами в геологічному розрізі 

свердловин передбачено перекриття їх обсадними колонами з наступним цементуванням 

високоміцними цементами. Крім того, для розкриття горизонтів з прісними водами 

передбачається використання бурового розчину, обробленого малотоксичними реагентами. 

Зберігання відходів буріння передбачається в земляних амбарах облаштованих непроникним 

протифільтраційним екраном. Високотоксичні хімреагенти I класу для обробки бурового 

розчину не застосовуються. 

Очистка і нейтралізація здійснюється шляхом вводу в рідкі відходи буріння коагулянту. 

Після відстою освітлену воду аналізують на вміст нафтопродуктів, мінеральних солей, 

визначають рН середовища. Тверді та напівтверді відходи буріння нейтралізуються і 

обеззаражуються шляхом вводу в шламові амбари композиції, що містить фосфогіпс, солому і 
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органічні добрива. Після перетворення відходів буріння з напіврідкої фази в тверду відходи 

буріння захороняються в земляних шламових амбарах.  

 Після припинення експлуатації водної свердловини остання ліквідується у відповідності 

з вказівками по проектуванню і виконанню ліквідаційного тампонажу розвідувальних, 

гідрогеологічних і експлуатаційних водозабірних свердловин, що виконали своє призначення 

на території України. У відповідності з правилами виконання робіт по санітарно-технічному 

тампонажу і з врахуванням конструкції свердловини, що ліквідується, приймається порядок 

виконання робіт, який надається в проектно-кошторисній документації на буріння водної 

свердловини для технічного водозабезпечення. 

 

5. Зелені насадження, промислові об’єкти, житлово-цивільні, гідротехнічні та 

інші споруди в межах бурового майданчика відсутні. 

Оскільки земельна ділянка, що відведена під буровий майданчик представлена 

землями сільськогосподарського призначення, то в межах цих ділянок природної флори і 

фауни немає. У зв’язку з цим негативні впливи планованої діяльності на рослинний і 

тваринний світ відсутні. 

Внаслідок здійснення аналогічних та інших технічних рішень і заходів при 

споруджуванні свердловин на Гнідинцівському родовищі залишкових впливів на навколишнє 

середовище не спостерігалося. 

При впровадженні зазначених технічних рішень і заходів у процесі провадження 

планованої діяльності залишкових наслідків не очікується. 

Суб’єктом господарювання разом з буровою організацією будуть прийняті заходи по 

здійсненню проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього 

середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах споруджування свердловини. 

По закінченню бурових робіт і після проведення технічної рекультивації відведена 

ділянка землі повертається землевласникам для проведення біологічного етапу рекультивації, 

після чого землі використовуються за призначенням.     

В цілому, планована діяльність не створить негативної дії на родючий шар ґрунту, 

підземні горизонти з прісними водами, геологічне, повітряне та соціальне середовище, 

тваринний та рослинний світ, оскільки прийняті в проекті технічні рішення і заходи 

виключають можливість іх забруднення. 
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