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1 ОПИС ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 
 

Бережівське нафтове родовище знаходиться на території Ічнянського 
району Чернігівської області, на відстані 30 км на схід від районного центру – 

селища Ічня (рисунок 1.1). 
Найближчими населеними пунктами, до родовища, є районні центри Ічня, 

Прилуки і Талалаївка, а також села Кропивне, Українське, Верескуни, 
Тростянець, Бережівка, Рими, Южне, Пролетарське. В межі ліцензійної ділянки 
родовища, в її північно-західну частину, входить південно-східна частина села 

Лисогор. Населені пункти сполучені між собою асфальтованими та, частково, 
ґрунтовими дорогами. 

Територія родовища знаходиться на землях Южненської сільської ради 
Ічнянського району. Густота населення в Ічнянському районі становить        
21,5 осіб/км².  

Поряд з родовищем проходить залізнична колія Бахмач-Ромни-Рамодан. 
Найближчими залізничними станціями є станції Парафіївка, Дмитрівка, Ічня. 
На південь і південний схід від Бережівського родовища знаходяться 
Петрушівське, Тростянецьке, Ярошівське та Північно-Ярошівське родовища з 
видобуванням вуглеводнів, що розробляються НГВУ Чернігівнафтогаз ПАТ 
"Укрнафта"(рисунок 1.2). 

В економічному відношенні район є переважно сільськогосподарським. 
Спеціалізація району – сільськогосподарське землеробство (зернові, цукровий 
буряк) і тваринництво м’ясо-молочного напрямку. У земельному фонді 
території переважають землі сільськогосподарського призначення (рілля, 
пасовища, сінокоси).  

В Ічнянському районі більшість підприємств відноситься до харчової 
галузі промисловості (найбільші з них: Парафіївський цукровий завод, 
Ічнянський завод сухого молока і масла, Пелюхівський крохмальний завод, 
Ічнянський спиртовий завод, молоко-консервний завод).  

Гідрографічна сітка району представлена річками Лисогор та Смош, які в 
свою чергу є притоками річки Удай. Глибина рік незначна. Долини річок добре 
виділені, мають широкі тераси. Заплави рік сильно заболочені. 

Абсолютні відмітки рельєфу коливаються від 150 м до 180 м над рівнем 
моря.  

На відстані 5 км на південь від родовища, біля селища Тростянець, на 
площі 204,7 га розташований дендрологічний парк загальнодержавного 
значення "Тростянець". Дендропарк входить в структуру Ічнянського 
національного природного парку, основний масив якого знаходиться за 45 км 
на захід від родовища, в долині р. Удай поблизу районного центру Ічня.  

В Бережівському нафтовому родовищі частково знаходиться 
гідрологічний заказник місцевого значення "Южний". Створений рішенням 
Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979 року № 561, площа –75 га, 
охоронна зона – 250 га. (Додаток Л). 
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– пробурені свердловини 
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– межі родовища  

  
Рисунок 1.1 − Оглядова карта розташування Бережівського  родовища 

                          (Масштаб 1:50 000) 
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Рисунок 1.2 – Карта-схема району розташування Бережівського нафтогазового родовища ПАТ "Укрнафта" (фрагмент 
карти з сайту ДНВП "Геоінформ України": URL -  http://geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvni-karty-spetsdozvoliv.htm 
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Для розміщення та обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку 
Бережівського родовища, згідно Державного акту на право постійного 
користування землею, ПАТ "Укрнафта" надано у постійне користування        
20,1 км2. Скан-копії Державних актів на право постійного користування землею 
НГВУ "Чернігівнафтогаз" на землях Южненської сільської ради (серія І-ЧН 
№ 001755, рішення від. 29.12.2001 р.) наведені у додатку А. Южненська 
сільська рада організована шляхом приєднання до Парафіївської селищної ради 
рішенням сесії сьомого скликання від 16.12.2015р. Крім того, відповідно листа 
Парафіївської сільської ради № 03-11/1672 від 23.07.2018р., генеральний план 
Южненської сільської ради відсутній (додаток А).  

 

1.2 Цілі планованої діяльності  
 

Метою планової діяльності НГВУ "Чернігівнафтогаз" є продовження 
експлуатації Бережівського нафтогазового родовищва, а саме - видобування 
корисних копалин:  газу природного розчинененого у нафті і нафти, а також 

експлуатація обладнання, що забезпечує видобування нафти і газу. 
Видобуток корисних копалин на родовищі проводиться на основі 

спеціального дозволу на користування надрами № 1703 від 22.12.1998. 

Власником ліцензії є ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Чернігівнафтогаз" (термін дії – 

двадцять років) та гірничого відводу для розробки Бережівського нафтового 
родовища за реєстраційним номером 2272 виданий 12.10.2012 р. (термін дії до 
05.10.2018 р, додаток Б).  

Територія родовища на поверхні обмежується багатокутником з 
наступними географічними координатами кутових точок: 

         Пн. Ш.            Сх. Д. 
1. 50° 53' 25"  32° 49' 45" 

2. 50° 52' 35"  32° 50' 40" 

3. 50° 52' 00"  32° 51' 20" 

4. 50° 51' 00"  32° 51' 00" 

5. 50° 50' 25"  32° 49' 30" 

6. 50° 51' 50"  32° 46' 20" 

7. 50° 52' 30"  32° 46' 45" 

8. 50° 53' 10"  32° 48' 30" 

 

1.3 Опис характеристик діяльності провадження планованої 
діяльності 
 

Бережівське нафтове родовище відкрите в 1978 році Ніжинською 
нафтогазорозвідувальною експедицією тресту "Чернігівнафтогазрозвідка". 

В 1981 році був складений проект дослідно-промислової експлуатації 
розробки Бережівського родовища на основі оперативно підрахованих запасів. 

В 1984 році розпочато дослідно-промислову експлуатацію. Об’єднанням 
"Чернігівнафтогазгеологія" проведено підрахунок запасів нафти родовища, в 
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якому уточнено та деталізовано особливості будови площі, вивчений нафтовий 
поклад горизонту В-21, підраховано запаси нафти і розчиненого газу категорії 
С1 та С2.  

Геологорозвідувальними роботами, проведеними на Бережівському 
родовищі, відкрито один поклад нафти, приурочений до горизонту В-21 

верхньовізейських відкладів. Дві продуктивні свердловини 3 та 7 передані 
об’єднанню "Укрнафта". 

В подальшому родовище розроблялося на основі технологічної схеми, яка 
складена в 1986 р. Прийнятий в технологічній схемі варіант розробки не був 
реалізований. 

В 1993 р. закладено проектну свердловину 30 в склепінній частині 
Бережівського підняття. Результати буріння свердловини 30 показали, що по 
відкладах візейського ярусу структура представляє собою брахіантикліналь 
північно-східного простягання з двома невеликими склепіннями в районі 
свердловин 3 та 7, які розділені прогином в районі свердловини 30.  

В 2003 р. ВАТ "УкрНГІ" складено "Аналіз розробки Бережівського 
родовища". Перегляд промислових матеріалів з урахуванням результатів 
буріння свердловини 30 дозволив створити нову модель геологічної будови 
горизонту В-21. 

У 2011 р. НДПІ ПАТ "Укрнафта", на основі даних, отриманих в процесі 
розробки, виконано "Геолого-економічна оцінка запасів і техніко-економічне 
обґрунтування коефіцієнтів вилучення вуглеводнів Бережівського родовища" 
[2], яка  того ж року, затверджена в ДКЗ України. 

На даний час родовище розробляється на основі "Проекту розробки 
Бережівського нафтового родовища" 2013 р. [3]. В роботі виконано оперативну 
оцінку запасів нафти і розчиненого газу, представлено чотири варіанти 
розробки родовища.  

Промислова нафтогазоносність встановлена випробуванням горизонту 
В-21, що є єдиним експлуатаційним об’єктом Бережівського родовища,. 
Продуктивний горизонт експлуатується з 1984 р., залягає в інтервалі від 4174 
до 4197 м. Літологічно горизонт представлений чергуванням пісковиків, 
вапняків і аргілітів з прошарками алевролітів. Колекторами є пісковики і 
вапняки. На час складання проекту розробки родовища на покладі знаходиться 
дві свердловини – 3 та 7 (свердловина 3 знаходиться в очікуванні ліквідації). 
Підраховані загальні геологічні запаси нафти –  942 тис. т, розчиненого газу – 

67 млн м3. 

В [3] виконано розрахунок показників горизонту В-21 Бережівського 
родовища для чотирьох варіантів. До впровадження затверджено економічно 
доцільний другий варіант розробки, період якого триває до 2057 р. включно. 
Реалізація третього та четвертого варіантів розробки потребує значних 
капітальних вкладень та несе певні фінансові ризики. 

Умовами базового варіанту передбачається здійснювати розробку 
родовища однією експлуатаційною свердловиною (7-Бережівська). За 
проектний період 2013- 2016 рр. з покладу планувалось видобути 0,147 тис. т. 
нафти та 0,010 млн м³ нафтового газу.  



 

 

9 

Станом на 01.01.2013 р. єдина експлуатаційна свердловина 7 працює з 
дебітом нафти менше 1 т/добу та обводненням понад 98 %. 

Розробка покладу за умов другого варіанту здійснюється існуючою  
свердловиною 7, крім того передбачається введення з буріння нової 
експлуатаційної свердловини 31 у 2017 р. За проектний (рентабельний) період 
2013 – 2057 рр. з покладу буде видобуто – 73,369 тис. т нафти;               

5,437 млн м³ нафтового газу. 
Впродовж всього періоду розробки родовища пробурено вісім 

свердловин, з яких: п’ять пошукових (1, 2, 3, 4, 6), дві розвідувальні (5, 7) та 
одна експлуатаційна свердловина 30. Промисловий приплив нафти отримано в 
чотирьох свердловинах (1, 3, 5, 7), а три свердловини (2, 4, 6) виявились 
непродуктивними.  

Протягом всього періоду розробки в експлуатаційному фонді 
налічувалося вісім свердловин, якими станом на 01.01.2018 р. вилучено: нафти 
– 98,476 тис. т; рідини – 210,176 тис. т; газу – 6,637 млн. м3. 

Досягнутий коефіцієнт нафтовилучення – 0,105.  

 

1.4 Опис характеристик діяльності 
 

Відповідно до вимог існуючої класифікації запасів Бережівське родовище 
відноситься до дуже дрібних, а за фазовим станом – до нафтового.  

Підраховані в [2] запаси нафти в цілому по родовищу за кодом класу 111 

становлять: 942 тис. т нафти початкових загальних запасів і 214 тис. т 
видобувних; розчиненого газу - 66 млн м3 початкових загальних запасів і 
15 млн м3 видобувних. Поточні видобувні запаси нафти становлять 116 тис. т, 
розчиненого газу – 8 млн м3. 

Запаси підраховувались НДПІ ПАТ"Укрнафта" і затверджено в 2011 р. в 
ДКЗ України. 

Видобуток вуглеводнів на родовищі здійснює Талалаївський цех з 
видобутку нафти і газу (ЦВНГ) НГВУ "Чернігівнафтогаз". Нафтогазовидобувне 
управління, будівельні, транспортні, постачальні організації розташовані в місті 
Прилуки. 

Підготовка продукції свердловин безпосередньо на Бережівському 

родовищі не здійснюється. 
 За технологічною схемою продукція свердловин за рахунок робочого 

тиску свердловин 7 та 3 по викидних лініях надходить на розподільчу гребінку 
з якої нафтопроводом Ду-300, Ру-6,4 МПа подається до вузла переключень (ПК 
129×00) колектора ''Софіївка – Ярошівка''.  

Далі продукція свердловин Бережівського та Софіївського родовищ разом 
з продукцією свердловини № 1 Північно-Ярошівського родовища по 
нафтогазопроводу поступає на ГЗУ-1 "Ярошівка", де проводиться замір їх 
сумарного дебіту.  

Принципова схема збору та транспортування продукції свердловин 
Бережівського родовища зображено на рисунку 1.2. 
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Далі, скомпремований нафтовий газ Бережівського та інших родовищ 
поступає по газопроводу ''Ярошівка-Талалаївка'' поступає на ДКС ''Талалаївка'', 
звідки подається на Гнідинцівський ГПЗ або на КС ''Артюхи''                                          
НГВУ ''Охтирканафтогаз'' для подальшої підготовки. 

Частково підготовлена нафта поступає на ДНС ''Талалаївка'' з подальшою 
відкачкою на Гнідинцівський ГПЗ для підготовка її до товарних показників. 
Структурна схема об’єктів збору, підготовки та транспортування нафти і газу 
родовища на Талалаївський ЦВНГ наведено на рисунку 1.3. 

Система збору відповідає вимогам охорони навколишнього середовища, 
що забезпечується повною її герметичністю та постійним контролем  за 
роботою обладнання.  

За час експлуатації Бережівського родовища аварійних ситуацій, які б 
вплинули на екологічний стан території, не зафіксовано. 

 

 

Р озп одільча
гребін ка

        родукція св-ин
     Бережівського р-ща

п   

        нафтопровід 
Ярошівка-Талалаївка

газопровід 
         Яр оші вк а-Талалаївка

        ПК

У ПС , Д НС  
Я рош івка

 
 

 

Рисунок 1.2 – Принципова схема збору та транспортування продукції 
свердловин Бережівського родовища 
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Рисунок 1.3 – Структурна схема розподілення потоків нафти і газу  
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1.4.1. Фонд свердловин 

 

Впродовж всього періоду розробки родовища пробурено вісім 
свердловин, з яких п’ять пошукових (1, 2, 3, 4, 6), дві розвідувальні (5, 7) та 
одна експлуатаційна свердловина (30). Промисловий приплив нафти отримано 
в чотирьох свердловинах (1, 3, 5, 7), а три свердловини (2, 4, 6) виявились 
непродуктивними. Свердловини 1 та 5 ліквідовано внаслідок обводнення в 
процесі випробування. Експлуатаційну свердловину 30, буріння якої 
передбачено технологічною схемою, ліквідовано з геологічних причин (під час 
випробування у відкритому стовбурі одержано приплив пластової води).  

Характеристику фонду свердловин станом на 01.01.2018 р. наведено в  
таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1 – Характеристика фонду свердловин Бережівського 
родовища станом на 01.01.2018 р. 

Найменування Характеристика фонду свердловин 
Кількість свердловин,  
(номер сердловини) 

Фонд свердловин 

Пробурено 8 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30) 

В тому числі діючі: – 

фонтанні – 

ЕВН – 

ШГН – 

В бездії – 

В освоєнні після буріння – 

В консервації – 

Переведені під закачку – 

Переведено в п’єзометричний фонд  1 (7) 

В очікуванні ліквідації 1 (3) 

Ліквідовані 6 (1, 2, 4, 5, 6, 30) 

 

Горизонт В-21 Бережівського родовища розроблявся до лютого 2013 р. 
свердловиною 7. Свердловина експлуатувалася механізованим способом за 
допомогою установки електровідцентрового насоса на базі насоса ЕВН 5-125-

1900 при глибині спуску 1796 м (динамічний рівень становив 1497 м) з 
середньодобовим дебітом нафти 0,09 т/д, при обводненні в 99,9 %. Наприкінці 
лютого 2013 р. свердловину зупинено по причині виходу з ладу насосного 
обладнання і вже з 01 квітня 2013 р. переведено в бездіючий фонд. Протягом 
наступних 2014 – 2017 років свердловина 7 Бережівського родовища 
знаходилася в спостережному фонді.  

Згідно з проектом розробки Бережівського нафтового родовища [3] з 
2013 р. передбачається розробка покладу єдиною експлуатаційною 7 

свердловиною до 2017 р., після чого в розробку проектується введення нової 
свердловини 31. 

На даному етапі розробки родовища свердловина 7 не працює, , буріння 
свердловини 31 не відбулось.  
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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 планованої 
діяльності 
 

 

1.5.1 Оцінка очікуваних викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 

 

Підготовка продукції свердловин безпосередньо на Бережівському 

родовищі не здійснюється. 
 Продукція свердловин родовища по викидній лінії надходить на групову 

замірну установку ГЗУ-1 "Ярошівка" [3].  

Гирлова арматура свердловин конструктивно герметична, тому 
свердловини не вважаються джерелами забруднення атмосферного повітря. 
Стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 
Бережівському родовищі відсутні. 

Експлуатація видобувних свердловин у відповідності з технологічними 
режимами не впливає на повітряне середовище.  

Починаючи з лютого 2013  року родовище не експлуатується і видобуток 
вуглеводнів не здійснюється. 

 

1.5.2  Розрахунок викидів забруднюючих речовин від бурових 
майданчиків 

 

Буріння вертикальних свердловин на Бережівському родовищі 
рекомендується проводити роторним способом [3] (буровою установкою з 
дизельним приводом безамбарним методом). 

Вплив на атмосферне повітря планованої діяльності оцінюється з позиції 
відповідності законодавчим і нормативним вимогам, що застосовуються до 
якості атмосферного повітря.  

Згідно з п. 1.3 наказу Міністерства охорони здоров’я України № 362 від 
02.07.2007 р. про внесення змін до ДСП-173-96 (із змінами, внесеними згідно з 
Наказами МОЗ № 362 від 02.07.2007, № 653 від 31.08.2009) об’єкти буріння 
газових параметричних, пошуково-розвідувальних та експлуатаційних 
свердловин з використанням дизельних двигунів відносяться до ІІ класу з 
нормативним розміром санітарно-захисної зони 500 м, а з використанням 
електричного приводу – до ІІІ класу з нормативним розміром санітарно-

захисної зони 300 м. 
Встановлений нормативний розмір санітарно-захисної зони і кількісний 

склад викидів від стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря може бути наведений лише у робочих проектах 
споруджування свердловин (групових проектах) після визначення основних 
вихідних даних для розрахунків: 



 

 

14 

– тип та склад бурової установки; 
– тип котельної установки; 
– тип аварійних дизельних електростанцій; 
– площа відведення земельної ділянки; 
– конструкція свердловини – глибина спуску колони, діаметр колони і 

долота; 
– тривалість циклу споруджування свердловини. 
Технологія будівництва проектних свердловин і природоохоронні заходи 

щодо зменшення, ліквідації та попередження наслідків негативної дії джерел 
забруднення навколишнього середовища будуть передбачатись окремими 
проектами на спорудження свердловин.  

У зв’язку з відсутністю проекту на буріння свердловини 31-Бережівська, 

кількість викидів забруднюючих речовин при бурінні можна співставити з 
даними " Індивідуального робочого проекту на споруджування експлуатаційної 
свердловини № 135 Анастасівського родовища" [5]  (свердловина із верстатом 
на дизельному приводі). 

Джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря під час 
буріння  свердловини 31 будуть:  

– викидні труби устаткування, яке працює з використанням процесу 
горіння (дизельні силові установки бурових станків, дизель-електростанції, 
технологічний транспорт);  

– дихальні клапани ємностей паливно-мастильних матеріалів;  
– нещільності фланцевих з’єднань технологічного обладнання, арматури, 
трубопроводів.  
Потенційні джерела викидів забруднюючих речовин у атмосферу при 

бурінні свердловини, а також перелік забруднюючих речовин, що викидаються 
цими джерелами, наведено в таблиці 1.2.  

 

Таблиця 1.2 – Перелік джерел викидів 
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св
ер

дл
ов

ин
и Котельна,  

димова труба 
1 

Сажа, сірчистий ангідрид, вуглецю 
оксид, азоту оксид, азоту діоксид 

Дизель-генератор, 
викидна труба 

1 

Сажа, сірчистий ангінрид, вуглецю 
оксид, азоту оксид, азоту діоксид, 

вуглеводні С12-С19 
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Кінець таблиці 1.2 

 

 

Дизель-привід бурової 
установки, викидна труба 

1 

Сажа, сірчистий ангінрид, вуглецю 
оксид, азоту оксид, азоту діоксид, 

вуглеводні С12-С19 

Резервуар для зберігання 
котельного палива (мазуту), 
дихальний клапан 

1 Вуглеводні С1-С6 

Резервуар для зберігання 
дизельного пального, дихальний 
клапан 

1 Вуглеводні С1-С6 

Амбар для освоєння 
свердловини 

1 
Сажа, азоту діоксид, азоту оксид, 
вуглецю оксид 

 

В проекті на буріння свердловини [5] приведені розрахунки викидів 
шкідливих речовин в атмосферне повітря, а саме:   

– викидів від стаціонарних дизельних установок;  

– витрат дизельного палива для кожного джерела утворення;  

– викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря із джерел, що 
споживають дизельне пальне; 

– викидів вуглеводнів із резервуарів та неорганізованих джерел;  
– викидів в атмосферне повітря із резервуарів, амбарів та ємностей.  
 

Загальний об’єм викидів в атмосферу за період буріння однієї 
свердловини за матеріалами [5] зведено в таблиці 1.3. 

 

  Таблиця 1.3 – Викиди за період будівництва однієї свердловини  

Назва речовини 
Викид, 
 т/п.б 

Сажа  4,53491 

Сірчистий ангідрид 39,90711 

Оксид вуглецю 31,74470 

Оксид азоту (II) 9,25830 

Оксид азоту 37,01220 

Вуглеводні граничні С12-С19 9,84182 

Суміш насичених вуглеводнів С2-С8 0,12725 

Разом 132,42629 

 

За чисельними фактичними даними інвентаризацій викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря дизельними буровими верстатами 
під час спорудження свердловин основний внесок в забруднення атмосферного 
повітря, понад 90 % викидів забруднюючих речовин, складають продукти 
згорання палива під час роботи дизельних двигунів. 

Для зменшення та запобігання негативного впливу проектованої 
діяльності на повітряне середовище у робочому проекті споруджування 
свердловини необхідно передбачити наступні заходи: 
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– зберігання паливно-мастильних матеріалів у герметичних резервуарах, 
обладнаних дихальними клапанами; 

– забезпечення герметичності і надійності роботи викидних ліній, 
замірних пристроїв, ємностей при освоєнні свердловин; 

– повна герметизація системи збору, попередньої підготовки і транспорту 
видобутої продукції; 

– проведення профілактично-попереджувального ремонту технологічного 
обладнання, трубопроводів, свердловин згідно розроблених графіків; 

– систематичне проведення заміни спрацьованих ділянок трубопроводів; 
– для запобігання нафтогазоводопроявлень гирло свердловин 

обладнується противикидним обладнанням. 
При небезпечних метеорологічних умовах виробнича діяльність повинна 

проводитись у відповідності до плану заходів, що регулюють викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря в такі періоди. 
 

 

1.5.3  Шумовий вплив 

 

На промисловому майданчику Бережівського родовищана  на даний час 
використовується технологічне обладнання виключно промислового 
виробництва, яке забезпечує нормативні значення допустимих рівнів звукового 
тиску.  

Основними джерелами акустичного забруднення навколишнього 
середовища у процесі розробки родовища буде шум, що утворюється під час 

бурової установки при бурінні свердловини 31 (дизельні двигуни, дизель-

генератор, цементно-змішувальна установка, блок приготування розчину,  
система управління бурової лебідки, вентилятори обдуву бурової лебідки, 
насосні станції, інше). 

З метою зменшення шумового впливу на довкілля в робочому проекті на 
споруджування свердловини передбачаються заходи, які дозволять забезпечити 
нормативні значення допустимих рівнів звукового тиску в октавних смугах 
частот та еквівалентних рівнів звуку на постійних робочих місцях та на 
території житлової зони встановлених в ДСН 3.36.037-99 і ДБН В.1.1-31-2013 

(таблиця 1.9), а саме: 

– здійснення якісного монтажу обладнання; 
– використання обладнання виключно за його призначенням; 
– обладнання, що є джерелом шуму, встановлювати на гумові прокладки 

та в звукоізолюючі корпуси і кожухи; 
– дотримуватись правил експлуатації механізмів, своєчасно проводити 

регламентні роботи та профілактичні ремонти. 
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Таблиця 1.4 – Допустимі рівні звукового тиску та еквівалентні рівні звуку 

 

Характеристика 

середовища 

Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з  
середньогеометричними частотами, Гц 

Рівні звуку,  
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

екві-
валент-

ний 

макси-

маль-

ний 

Постійні робочі місця в 
приміщеннях і на території 
підприємств 107 95 87 84 78 75 73 71 69 80 – 

Території, які безпосередньо 
прилягають до житлових 
будинків: в денний час 

                  в нічний час 

89 

83 

75 

67 

66 

57 

59 

49 

54 

44 

50 

40 

47 

37 

45 

35 

43 

33 

55 

45 

70 

60 

 

Цей вид шумового забруднення носить тимчасовий характер і за 
інтенсивністю на межі санітарно-захисної зони (СЗЗ) свердловини не 
перевищує допустимий рівень звуку для житлової забудови (згідно з ДБН В1.1-

31:2013 цей показник становить 45 дБа).  
 

1.5.4 Розрахунок водоспоживання і водовідведення під час подальшої 
розробки родовища 

 

  Починаючи з лютого 2013  року родовище не експлуатується і видобуток 
вуглеводнів не здійснюється. Тому на даному етапі розробки відсутня потреба у 
воді.  

  Підготовка продукції свердловин безпосередньо на Бережівському  
родовищі не проводиться. За схемою збору та транспортуванням продукція 
нафтових свердловин родовища по викидній лінії надходить на групову замірну 
установку ГЗУ-1 "Ярошівка". Вода на виробничі та побутові потреби на 
родовищі не використовується [3]. 

Нагнітання води в підземні горизонти з метою захоронення супутньо-

пластових вод чи для підтримки пластового тиску на родовищі не передбачено.  

При розробці родовища за оптимальним варіантом розробки [3] з 
бурінням проектної свердловини 31 глибиною 4230 м. передбачається 
використання води для технічних та господарсько-побутових потреб.  

Джерела водопостачання для технічних цілей при бурінні        
свердловини 31 та необхідні об’єми води визначатимуться індивідуальним 
проектом на її буріння. 

Розрахунок орієнтовної величини водоспоживання і водовідведення при 
бурінні свердловини відповідно до вимог СОУ 09.1-20077720-020:2014 

“Водоспоживання та водовідведення при бурінні свердловин, видобуванні 
нафти і газу. Правила розроблення норм і нормативів” [7]  наведено відповідно 
у таблицях 1.5 і 1.6. 



 

1
8
 

 Т
аблиця 1.5

 –
 П

отреба води при бурінні свердловини
 

Спосіб виробництва/об'єкт 

Найменування продукції 

Одиниці норми використання води 

Н
орми використання води, м

3/одиниця виміру продукції 

на технологічні потреби
 

на допоміж
ні потреби

 
на господарсько

-питні 
потреби

 
Всього

 

С
віж

а 
вода

 
оборотна/повторно-послідовно 

використовувана вода 

втрати 

безповоротне споживання води 

С
віж

а 
вода

 

оборотна/повторно-послідовно  
використовувана вода 

втрати 

безповоротне споживання води 

С
віж

а вода
 

оборотна/повторно-послідовно  
використовувана вода 

втрати 

безповоротне споживання води 

С
віж

а вода
 

оборотна/повторно-

послідовно  
використовувана вода 

втрати 

безповоротне 
споживання води 

питна 

технічна 

питна 

технічна 

питна 

технічна 

питна 

технічна 

Всього
 

 
 

 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1

 
1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6

 
1

7
 

1
8

 
1

9
 

2
0

 
2

1
 

2
2

 
2

3
 

2
4

 

буріння свердловини 

м  проходки 

м3/тис. м  проходки 

−
 

4
9

5
2

,4
 

7
4

2
8

,4
 

4
9

5
,2

 
4
4
6
7
,0

 
−

 
6
2
,2

 
−

 
6
2
,2

 
−

 
2
0
1
,0

 
−

 
−

 
−

 
−

 
2

0
1

,0
 

5
0

1
4

,6
 
5

1
2

0
,6

 
7

4
2

8
,4

 5
5

7
,4

 
4

4
6

7
,0

 

4
2
3
0
,0

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Всього на 
буріння 

тис.м3 

−
 

20,948652 

31,422132 

2,094696 

18,89541 

– 

0,263106 

– 

0,263106 

– 

0,85023 

– 

– 

– 

– 

0,85023 

21,211758 

21,660138 

31,422132 

2,357802 

18,89541 
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Таблиця 1.6 – Водовідведення при бурінні свердловини 

 
 

Спосіб 
виробництва/об'єкт 

 

Назва 
продукції 

 

Одиниці норми 
водовідведення 

Норми відведення стічних вод, м3/одиниця виміру продукції 

технологічні 
потреби 

допоміжні 
потреби 

господарсько-питні 
потреби 

Всього 

буріння 
свердловин 

 м, проходки 
м3/тис.м  

проходки 
− − 201,0 201,0 

4230,0      

Всього по свердловинах: тис. м3 − − 0,850 0,850 
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1.5.5 Поводження з відходами 

 

На підприємстві НГВУ "Чернігівнафтогаз" утворюються відходи 
виробництва та відходи споживання. Видовий склад відходів є характерним для 
підприємства даного профілю. Інвентаризація відходів виробництва та 
поводження з ними проводиться у відповідності до вимог Закону України "Про 
відходи" і "Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів", 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 01.10.99 № 2034. 

Матеріали інвентаризації промислових відходів НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" складено та  погоджено  Держуправлінням охорони 
навколишнього  природного  середовища в Чернігівській області згідно листа 
№ 07-05/3067 від 06.09.2011р.  

На підприємстві розроблена і введена в дію Інструкція стосовно умов і 
правил збирання і тимчасового розміщення промислових відходів. 

Відходи I, II,  III класу збираються та тимчасово зберігаються у 
спеціально облаштованих місцях, а в подальшому передаються спеціалізованим 
підприємствам для утилізації чи захоронення згідно договорів. Відходи IV 

класу вивозяться для захоронення на місцеві полігони ТПВ.  
В процесі виробничої діяльності та обслуговування               

НГВУ "Чернігівнафтогаз" утворюються наступні відходи: брухт чорних та 
кольорових металів; лампи люмінісцентні; відпрацьовані шини, акумулятори, 
фільтри та інші відходи, які виникають при експлуатації на родовищі 
автотехніки цеху технологічного транспорту НГВУ; відходи комунальні 
змішані, що утворюються при прибиранні виробничих територій та приміщень 
(паперова і скляна тара, папір, пластикові пляшки та плівка тощо).  

НГВУ "Чернігівнафтогаз" проводить виробничу діяльність на території 
п’яти районів області і щорічно звітується перед Головним управлінням 
статистики в Чернігівські області по формі № 1-відходи щодо утворення та 
поводження з відходами в загальному по підприємству, без розбивки обсягів 
утворення відходів по окремих цехах чи родовищах.  

Державне  статистичне  спостереження, яке виконано 13 лютого 2017р.  
№ 20-11/42/ згідно з Наказом Держстату України № 243 19.08.2014 р. 
"Утворення та поводження з відходами на технологічних об’єктах НГВУ 
"Чернігівнафтогаз", за 2017 рік наведено в додатку В.  

В процесі розробки Бережівського родовища можливе утворення відходів 
буріння, відходів підготовки нафти, металобрухту, будівельного та побутового 
сміття, таблиця 1.7. 

На території родовища та прилеглих до нього ділянках звалища 
побутового сміття та промислових відходів відсутні.  

Тимчасове зберігання відходів до передачі спеціалізованим 
підприємствам, у відповідності до укладених договорів, здійснюється згідно 
вимог санітарного законодавства України, що унеможливлює вплив відходів на 
стан навколишнього середовища. 
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Відпрацьовані нафторпродукти (масла, мастила моторні) передаються на 
Гнідинцівський ГПЗ згідно укладеного наряд-замовлення №56а від 18.01.2018р. 

 

Таблиця 1.7 – Відходи, що утворюються на родовищах  НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" та спеціалізовані організації, яким вони передаються 

 

Код 
відходу 

Назва відходу 

Клас 

небез-

пеки 

Напрям руху відходу  
(передача спеціалізованому підприємству 

за договором) 

7710.3.1.08 

Брухт чорних металів дрібний 
інший (брухт чорних металів 
та сплавів) 

3 

ТзОВ "КОЛОРИ"  

(договір № 97-МТР від 07.03.2018 р.)  
та ТзОВ "Успіх -ЛТД"  

(договір № 98 – МТР 14.03.2018 р.) 

7710.3.1.09 

Брухт кольорових металів 
дрібний інший (брухт сплавів 
міді та алюмінію) 

3 

ТзОВ  "Градієнт-М"  
(договір № 208-МТР від 17.05.2018 р.),  
ПП "Пріоритет-1"  

(договір № 207 від 17.05.2018 р.)  
 ПрАТ "Промснаб"  
 (договір № 252 від 08.05.2018р.) 

7720.3.1.01 

Відходи комунальні змішані, 
в т.ч. сміття з урн (сміття з 
території підприємства) 

4 

КП "Послуга"  

(договір № 87/82-VI від 08.05.18) 

КП "Господар" 

(договір № 83-VI від 17.05.18) 

7710.3.1.26 
Відпрацьовані лампи 
люмінесцентні 1 

ПП "Озон" 

(договір №06/01/99-VI  від  12.06.2018р.) 

7720.3.1.03 Рідкі побутові відходи 4 
КП "Господар" 

(договір № 8/125-VI від 17.07.2017 р.) 

6000.2.9.04 
Батареї свинцеві 
відпрацьовані або зіпсовані  1 

 ПрАТ "Промснаб"  
(договір № 252 від 08.05.2018р.) 

6000.2.9.03 

Шини зіпсовані перед 
початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені 

3 

  ПП ВКФ  
 "Капітолій" 

 (договір № 251 від 29.05.2018р.) 
 

6000.2.8.10 

Відпрацьовані 
нафторпродукти (масла, 
мастила моторні) 

2 

Гнідинцівський ГПЗ (наряд-замовлення  
№ 56а від 18.01.2018 року) 

 

Копії договорів подано у додатку Д. 
Ґрунти забруднені нафтопродуктами, хімічними та біоречовинами, що 

підлягають збиранню, обробленню та видаленню, направляються для 
оброблення на майданчики відновлення замазучених ґрунтів в Прилуцько-

Леляківський ЦВНГ, (Паспорт МВВ № 545 від 06.09.2017 р., додаток Г). 
Тверді побутові відходи вивозяться згідно угод про надання послуг з 

вивезення та захоронення твердих побутових відходів з комунальним 
підприємством "Послуга" м. Прилуки № 087/82-VI від 08.05.2018р.,                
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КП "Господар" договір № 83-VI від 17.05.18 (Додаток Д). 
Решта відходів (брухт чорних та кольорових металів) в разі їх утворення 

централізовано збираються і вивозяться для тимчасового зберігання на базу в  
м. Прилуки, звідки передаються спеціалізованим організаціям для утилізації.  

 

 

1.5.4.1 Розрахунок  відходів буріння 

 

Розрахунок орієнтовної кількості відходів буріння наведено  для 
проектованої свердловини 31  глибиною 4230 м, виходячи з гірничо-

геологічних особливостей розрізу родовища. за СОУ 73.1-41-11.00.01:2005 

“Охорона довкілля. Природоохоронні заходи під час споруджування 
свердловин на нафту та газ”[6].  

Виходячи з геологічних умов Бережівського нафтового родовища 

застосовувалась триколонна конструкція свердловин: кондуктор діаметром 
426 мм спускається до глибин 90-110 м, перша проміжна колона діаметром 

324 мм  спускається до глибин 1180-1200 м, друга проміжна колона діаметром 

245 мм –    до глибин 2700-2800 м, експлуатаційна колона 146 мм – до глибини 
4230 м. Враховуючи геолого-технічне обґрунтування конструкції свердловини            
[3, (таблиця 6.3) ] нижче приведено вихідні дані та розрахунок відходів буріння 
(таблиця 1.8). 

 

Таблиця 1.8 – Вихідні дані та розрахунок об'єму вибуреної породи в 
інтервалі буріння проектної свердловини 31 

 

 

№ 

п/п 

 

Показники 

Умовні 
позна- 

чення 

Значення показників 

1 
Діаметр долота в інтервалі 
буріння, мм 

Дні 490,0 393,7 295,3 215,9 

2 Інтервал буріння, м Lі 110 1070 1520 1530 

3 
Середній коефіцієнт 
кавернозності і 1,2 1,2 1,2 1,2 

4 
Коефіцієнт розщільнення 
породи 

Кр 1,16 1,16 1,16 1,16 

5 

Об'єм вибуреної породи в      
і-му інтервалі, м3  

Vпрі =0,785∙Кр∙Дні
2 ∙і ∙Lі,

 

Vпрi 28,8598 181,2227 144,8369 77,9301 

 

Об’єм вибуреної породи Vпрі, в м3 після завершення буріння, 

становить: 

 

Vпр = 28,8598 + 181,2227 + 144,8369 + 77,93301= 432,852 м3, 
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Забруднююча здатність бурових розчинів залежить від кількості і 
токсикологічної характеристики хімічних реагентів, що застосовуються для їх 
обробки. При бурінні свердловин використовуються, в основному, реагенти і 
речовини 3 і 4 класу небезпеки.  

В бурових стічних водах (БСВ) будуть присутні компоненти, що входили 
до складу бурових розчинів, але в значно менших концентраціях. Серед них 
можна відмітити глинисту суспензію, графітовий порошок, кальциновану соду, 
нафту, CaCl2, КМЦ, КССБ-4 тощо. Більшість з них належить до IV класу 
токсичності. Речовини  III  класу  токсичності  складають незначну частину (до 
2 %) відходів буріння.  

Для очищення бурового розчину в основному використовують наступне 
обладнання:  

– відстоювач;  

– вібросито; 

– пісковідділювач; 

– муловідділювач.  
 

Розрахунок витрат бурового розчину Vпо, в м3 при його очищенні 
наведено в таблиці 1.9. 

 

     Таблиця 1.9 – Розрахунок витрат бурового розчину  при його очищенні 

Метод очищення 

Ступінь очищення 
бурового розчину 

від породи 

Формула для 
розрахунку 

Витрати 
бурового 

розчину, м3 

Відстоювання                  еІ = 0,15 VпоІ = 3 еІ ∙ Vпр 194,78 

Просіювання                                           еІІ = 0,20 VпоІI = 1,2 еІI  ∙Vпр 103,88 

Пісковідділення                              еІII = 0,20 VпоІII = 2 еІII ∙Vпр 173,14 

Муловідділлення                              еІV = 0,20      VпоІV = 3 еІV ∙Vпр 259,71 

Всього 731,51 

 

Об'єм видаленої з бурового розчину породи Vвп, в м3 розраховується за 
формулою: 

 

 Vвп = (е1 + еІІ + еІІІ+ еІV) ∙ Vпр,  

 

і становить 

 

Vвп = (0,15 + 0,20 + 0,20 + 0,20) ∙ 432,852 = 324,639 м3 

 

Об'єм відпрацьованого бурового розчину Vвбр (ВБР), в м3 розраховується 
за формулою: 

 

Vвбр = (3 е1 + 1,2 еІІ + 2 еІІІ + 3 еІV) ∙ Vпр + 0,5Vц 
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де, Vц – об'єм циркуляційної системи бурової установки, що визначається в 
залежності від класу бурової установки і максимальної глибини 
буріння (при глибині буріння до 5000 м – Vц = 150 м3) 

 

Тоді, 
 

Vвбр = (3∙ 0,15 + 1,2∙ 0,20 + 2∙0,20 + 3∙0,20) ∙ 432,852 + 0,5 ∙ 150 =  806,519 м3 

 

Об'єм бурових стічних вод (БСВ) V бсв, в м3 розраховується за 

формулою: 

Vбсв = 2 ∙ Vвбр, 

 

і становить 

Vбсв= 2 ∙ 831,5198 = 1663,0396 м3 

 

При амбарному бурінні до 30 % БСВ повертається після відповідної 
технологічної очистки на повторне використання.  

 

Об'єм розчину для випробування свердловини Vвип, в м3 розраховується 
за формулою: 

 

Vвип = 1,5 ∙ 0,785 ∙ Дв2 ∙ Н, 

 

 де, Дв – внутрішній діаметр експлуатаційної колони,; 

 
    Н  – глибина свердловини. 

 

Тоді,  об’єм розчину для випробування свердловини становитиме: 
 

Vвип = 1,5 ∙ 0,785 ∙ 0,1462 ∙ 4230 =  106,171 м3 

 

При проведенні планованої діяльності з буріння свердловини буде 
розроблений відповідний проект з розділом оцінки впливу на довкілля в якому 
кількість утворення, способи та методи поводження  з відходами буріння 
будуть розглянуті більш детально, а також буде проведена  проведено 
процедуру оцінки впливу на довкілля.  

 

1.5.6 Радіаційні фактори 

 

У відповідності до вимог ЗУ "Про використання ядерної енергії та 
радіаційної безпеки" і ОСПУ-2008 НГВУ проводить радіологічне обстеження 
виробничих об’єктів та прилеглих до них територій. 
 Це пов'язано з тим, що при видобутку нафти і газу у пластових флюїдах  
супутніми добавками є природні радіонукліди. Їх природна питома 
концентрація незначна. Небезпека може виникнути при  накопиченні цих 
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радіонуклідів у осадах на внутрішній і зовнішній поверхнях нафтового 
устаткування. З метою виявлення та попередження небажаних наслідків 
проводиться періодичний радіоекологічний контроль обладнання та прилеглих 
територій. 

Індустріальні  джерела іонізуючого  випромінювання (ДІВ)  штучного  
або природного походження, які цілеспрямовано використовуються у  
виробничій сфері на території промислових об’єктів родовища відсутні. 

З метою визначення радіаційного стану родовища відділом екологічної та  
радіаційної безпеки НГВУ "Чернігівнафтогаз" проводиться щорічний 
радіаційний контроль об’єкту. 

Об’єм і параметри радіаційного обстеження на території Бережівського 

родовища визначені "Програмою радіаційного контролю", яка діє на 
підприємстві. Обстеження складається з польових інструментальних 
вимірювань дозиметром-радіометром МКС-07 "Пошук", свідоцтво про повірку 
№ 0900821 від 04.08.2017 р. Дані радіаційного контролю Бережівського 

родовища наведені у таблиці 1.10. 

 

Таблиця 1.10 – Результати радіаційного контролю Бережівського  

                          родовища  
 

Найменування 
об'єкта 

дослідження 

Гамма-випромінювання, мкР/год Бета-

випромін
ювання, 

част/хв. 
 см² 

Альфа-

випромін
ювання, 

част/хв. 
 см² 

Фон Територія 
Устатку- 

вання 

Гирло 
свердло-

вин 

Пригир- 

ловий  
приямок 

Свердловина  7 16-18 16-18 18-20 18-20 18-20 17 Н/В 

Свердловина 3 14-16 14-16 14-16 18-20 18-20 17 Н/В 

 

Аналіз даних вимірювань свідчить про відсутність на території родовища 
техногенно-підсиленого джерела іонізуючого випромінювання. Загальний 
радіаційний стан території родовища задовільний. 

 

1.5.7  Вібраційний, світловий, тепловий вплив 
 

Експлуатація видобувних свердловин у відповідності з технологічними 
режимами та здійснення на промислових майданчиках виробничої діяльності у 
відповідності до діючих технологічних регламентів ведення робіт та 

експлуатації виробничого обладнання не створюють вібраційного, світлового та 

теплового забруднення довкілля. Джерела теплового, світлового, впливу на 
родовищі відсутні. 
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2 ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З 

УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 

 

2.1 Базовий стан 

 

На даний час Бережівське нафтове родовище є діючим,  його розробка 
проводиться з 1978 року. Пошуково-розвідувальні роботи на родовищі 
розпочались в 1975 р,  бурінням свердловини 1. 

Відповідно до вимог існуючої класифікації запасів Бережівське родовище 
відноситься до дрібних, а за фазовим станом – до нафтових. Родовище має 
складну геологічну будову, характеризується мінливістю товщин, колекторів і 
колекторських властивостей продуктивного горизонту у плані та розрізі, 
наявністю тектонічних порушень, що зумовлюють блокову будову родовища. 

Промислова нафтогазоносність встановлена випробуванням горизонту 
В-21 візейського ярусу нижнього карбону, що є єдиним експлуатаційним 

об’єктом Бережівського родовища. Продуктивний горизонт експлуатується з 
1984 р., залягає в інтервалі від 4174 до 4197 м, ширина - 23 м.  

Горизонт В-21 Бережівського родовища розроблявся до лютого 2013 р. 
свердловиною 7. Наприкінці лютого 2013 р. свердловину зупинено по причині 
виходу з ладу насосного обладнання і вже з 01 квітня 2013 р. переведено в 
бездіючий фонд. З 2014 року і по даний час свердловина 7 Бережівського 
родовища знаходиться в спостережному фонді.  

Впродовж всього періоду розробки родовища пробурено вісім 
свердловин, з яких: п’ять пошукових (1, 2, 3, 4, 6), дві розвідувальні (5, 7) та 
одна експлуатаційна (30). Промисловий приплив нафти отримано в чотирьох 
свердловинах (1, 3, 5, 7), три свердловини (2, 4, 6) виявились непродуктивними. 
Свердловини 1 та 5 ліквідовано внаслідок обводнення в процесі випробування. 
Експлуатаційну свердловину 30, буріння якої передбачено технологічною 
схемою [3], ліквідовано з геологічних причин (під час випробування у 
відкритому стовбурі одержано приплив пластової води). 

З 2014 і по даний час видобуток вуглеводнів на родовищі не проводиться.  

Всього по родовищу початкові загальні запаси нафти класу 111 

складають 942 тис. т, розчиненого газу – 67 млн.м3. Видобувні запаси нафти 

класу 111 складають 165 тис. т, розчиненого газу – 12 млн.м3. 

За весь час експлуатації родовища вилучено: нафти – 98,476 тис. т 

(59,6%); рідини – 210,176 тис. т; газу – 6,637 млн. м3 (55,3%). 

 

2.2 Перспективний стан (планована діяльність) 
 

Провадження планованої діяльності щодо подальшої експлуатації 
Бережівського родовища передбачається в межах його площі (20,1 км2), 

зазначеної в спеціальному дозволі на користування надрами № 1703 від 
22.12.1998 р. та гірничого відводу для розробки Бережівського нафтового 
родовища за реєстраційним номером 2272 виданий 12.10.2012 р. Родовище 
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розробляється відповідно до "Проекту розробки Бережівського нафтового 
родовища" 2013 р. [3]. На основі аналізу геологічної будови родовища та 
техніко-економічних показників вибрано найбільш оптимальний варіант 
подальшої експлуатації родовища, згідно якого подальша його розробка 
здійснюватиметься новою проектною свердловиною – 31, яка буде буритись на 
відстані 250 м від свердловини 3 у південно-східному напрямку.  

Отже, для продуктивного горизонту В-21 оптимальним та економічно-

вигідним є варіант розробки з бурінням однієї оціночно-експлуатаційної 
свердловини. 

Прогнозний рентабельний термін розробки родовища - до 2057 р. За цей 
період буде видобуто 162,112 тис. т нафти. 

Інші альтернативи для провадження діяльності з видобутку вуглеводнів 
на Бережівському родовищі відсутні, оскільки поклади вуглеводнів пов’язані з 
специфічною геологічною структурою, що має чітку просторову і 
стратиграфічну прив’язку. До цих покладів корисних копалин прив’язана вся 
інфраструктура родовища (свердловини різного призначення, трубопроводи, 
тощо). Таким чином, планована діяльність щодо продовження промислової 
розробки Бережівського родовища з видобутку вуглеводневої сировини немає 
виправданих альтернатив будь-якого характеру. 
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3 ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ 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  Базовий сценарій 

 

Рельєф території розташування родовища являє собою слабогорбисту 
рівнину, розчленовану мережею річкових долин, балок та ярів. 

В системі фізико-географічного районування територія родовища 
знаходиться в межах Ічнянсько-Лохвицького району Північно-Полтавської 
підвищеної області Лівобережно-Дніпровської лісостепової фізико-

географічної провінції. 
Площа родовища складає 20,1 км2. 

Гідрографічна сітка району представлена річкою Лисогор, яка в свою 
чергу є притокою річки Удай. Глибина річки незначна. Долини річки добре 
виділені, мають широкі тераси. Заплави рік сильно заболочені. 

В орографічному відношенні район родовища представляє собою слабо 
хвилясту рівнину, що розділена неглибокими балками, ярами та долинами 
водотоків. Відмітки земної поверхні змінюються від 150 м до 180 м над р.м. У 
межах території розташування родовища переважають темно-сірі опідзолені 
ґрунти та чорноземи, за механічним складом – середньо- і важкосуглинкові. У 
долинах річок зустрічаються лучні чорноземи, дерново-слабопідзолисті 
суглинисто-супіщані і піщані ґрунти. Потужність ґрунтового шару становить 
від 0,4 до 0,7 м. 

Клімат району помірно-континентальний. Середньорічна температура 
плюс 5 °С. Річна кількість опадів досягає 450 – 500 мм. Осінньо-зимовий період 
триває 4 – 5 місяців. Товщина промерзання ґрунту-  від 0,8 до 1,0 м. 

Рослинність – типово лісостепова. 
 

3.1.1 Дані про стан атмосферного повітря 
 
 

 

 

Підготовка продукції свердловин безпосередньо на Бережівському 

родовищі не здійснюється. Продукція свердловин по викидній лінії надходить на  
розподільчу гребінку з якої нафтопроводом подається до вузла переключень 
колектора ''Софіївка – Ярошівка''.  

Гирлова арматура свердловин конструктивно герметична, тому 
свердловини не вважаються джерелами забруднення атмосферного повітря.  

Починаючи з лютого 2013 року родовище не експлуатується і видобуток 
вуглеводнів не здійснюється. 
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Джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 
Бережіському родовищі відсутні, тому спостереження за станом повітря не 
проводяться. 

 

Стан повітряного середовища в районі родовища характеризується як 
задовільний, на що вказують фонові концентрації основних забруднюючих 
речовин (вуглеводнів, оксидів азоту, вуглецю, сірчистого ангідриду, сажі), які 
складають 0,4 – 0,52 долі ГДК. 

Фонові концентрації основних забруднюючих речовин, які 
характеризують стан атмосферного повітря в районі родовища надано 

державним Чернігівським обласним центром з гідрометеорології (Додаток Е) і 
наведені в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Величини фонових концентрацій забруднюючих речовин 

 

Найменування речовини 
Концентрація за напрямком вітру (румби), мг/м3 

Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх 

Оксид вуглецю 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Діоксид азоту 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Сульфатна кислота 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Амонію сульфат 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Заліза оксид (у перерахунку на 
залізо) 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Заліза сульфат (у перерахунку на 
залізо) 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 

Заліза хлорид (у перерахунку на 
залізо) 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на діоксид мангану) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Бензин (нафтовий, малосірчистий, 
у перерахунку на вуглець) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Вуглеводні насичені С12 – С19 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Масло мінеральне нафтове 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Спирт метиловий 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Водень хлористий (соляна 
кислота) за молекулою HCl 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Сажа 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Ангідрид сірчистий 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ванадію п’ятиоксид 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 

Пил неорганічний, з вмістом 
діоксиду кремнію в%: 70 – 20 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Метан 20 20 20 20 20 20 20 20 

Етан 26 26 26 26 26 26 26 26 

Пропан 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Кінець таблиці 3.1 

Бутан 80 80 80 80 80 80 80 80 

Пентан 40 40 40 40 40 40 40 40 

Гексан 24 24 24 24 24 24 24 24 

Формальдегід 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Кислота оцтова 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Фтористий водень (у перерахунку 
на фтор) 

0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

 

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти (які визначають умови 
розсіювання забруднюючих речовин в повітрі) надано Чернігівським обласним 
центром з гідрометеорології  наведено в таблиці 3.2. і додатку Є 

 

Таблиця 3.2 – Кліматологічна характеристика і коефіцієнти 

Назва показників Величина 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, «А» 180 

Коефіцієнт, який враховує вплив рельєфу місцевості 1 

Середня максимальна температура повітря найтеплішого 
місяця року, °С + 27,3 

Середня мінімальна температура повітря найхолоднішого 
місяця року, °С – 17,1 

Середня за рік повторюваність напрямків вітру, % – 

Північ 17 

Північний схід 12 

Схід 10 

Південний схід 9 

Південь 18 

Південний захід 9 

Захід 11 

Північний захід 14 

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

 

3.1.2 Дані про стан природних вод 

 

Поверхневі води. Територія розташування Бережівського родовища за 
гідрологічним районуванням належить до Сульсько-Ворсклинської підобласті 
Лівобережної Дніпровської області достатньої водності (Полтавський 
гідрологічний район).  Гідрографічна сітка району представлена притокою 
річки Удай - річкою Лисогор. Річка бере початок поблизу села Лисогори в 
Ічнянському районі, і проходить територією Ічнянського, Срібнянського і 
Талалаївського районів. Долина річки добре виділена, має широкі тераси, 

заболочені заплави. Довжина річки 61 км, площа басейну водозбору - 1042 км², 
похил - 1,0 м/км.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BB_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8
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На захід та схід від території родовища протікають відповідно річки  

Ромен, та Смож.  

Територія розчленована великою кількістю балок утворених 
непостійними пересихаючими водотоками, живлення яких здійснюється як за 
рахунок атмосферних опадів, так і за рахунок підземних вод, особливо у 
посушливі періоди року.  

Коефіцієнт щільності річкової мережі території становить від 0,2 до 
0,3 км/км2.  

За річним розподілом стоку для даної території характерне весняне 
водопілля, стійка літня межень, яка порушується зливовими і дощовими 
паводками, невеликим підвищенням рівня річок восени і низькою водністю 
взимку. Початок весняного водопілля відноситься до першої половини березня. 
Закінчується воно у першій декаді травня. Значення рівнів підйому води 
становлять від 0,5 до 1,5 м. Літньо-осіння межень триває з травня по жовтень-

листопад.  
На території родовища відсутня система моніторингових спостережень за 

якістю природних вод. З початку експлуатації родовища вимірювання 
показників складу та властивостей природних вод на його території не 
проводилися. 

Підземні води  
В гідрогеологічному відношенні Бережівське родовище розташоване в 

північній прибортовій зоні Дніпровського артезіанського басейну. Водоносні 
горизонти розкриті в кайнозойських, мезозойських і палеозойських відкладах. 

За гідродинамічними і геохімічними особливостями в розрізі чітко 
виділяються чотири зони: активного, утрудненого, досить утрудненого 
водообміну і зона відсутності латерального руху вод. Всі вони розділені досить 
надійними водотривами і визначають відповідну гідрогеологічну обстановку 
для накопичення і збереження покладів вуглеводнів. 

Геологічна будова території, її геоструктурні і геоморфологічні 
особливості, а також кліматичні умови сприяють інтенсивному накопиченню 
підземних вод, поповнення яких здійснюється за рахунок інфільтрації 
атмосферних опадів. Розвантаження вод  здійснюється у долинах річок і балок. 

У межах зони активного водообміну виділяються наступні водоносні 
горизонти і комплекси [9]: 

– сучасні алювіальні відклади; 
– нерозчленовані нижньо-, середньо- та верхньочетвертинних еолово-

делювіальні відклади; 
– відклади полтавської світи; 
–  відклади харківської і берекської світ. 
Підземні води у сучасних алювіальних відкладах поширені у заплавах 

річок і днищах балок. Водовмісні породи представлені різнозернистими, часто 
глинистими пісками, мулистими супісками й суглинками. Покрівлею 
алювіальних відкладів служить ґрунтово-рослинний покрив, підошвою у 
долинах річок і балок- середньо- і верхньочетвертинні відклади. Глибина 
залягання водоносного горизонту рідко перевищує 1,5—5 м. Потужність 
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алювіальної товщі у середньому коливається від 1-2 м до 5-6 м. За хімічним 
складом води гідрокарбонатні кальцієві-магнієві і натрієво-магнієві, 
гідрокарбонатно-сульфатні натрієво-магнієві і гідрокарбо-натнохлоридні 
натрієві з мінералізацією від 0,4 г/дм3 до 2,2 г/дм3. Загальна жорсткість у 
середньому становить 2,3-12,4  мг-екв, рН 6,8-7,7.  

Грунтові води у нижньо-, верхньочетвертинних еолово-делювіальних 
відкладах мають широке поширення в районі.  

Водовмісні породи представлені бурими, червоно-бурими лесовидними 
суглинками з прошарками піску. Водовмісні відклади залягають на пліоцен-

верхньочетвертинних червоно-бурих і строкатих глинах. Водозбагаченою є 
нижня частина лесової товщі потужністю до 5 м. Глибина залягання рівня від 0 
до 17 м. У місцях, де цей водоносний горизонт дренується сучасною ерозійною 
мережею,  спостерігаються  виходи  джерел,  витрати  яких  не перевищують 
0,2 дм3/с (переважно 0,05 дм3/с). За хімічним складом переважають 
гідрокарбонатні кальцієві-магнієві сульфатно-гідрокарбопатні натрієві води з 
мінералізацією 0,6 - 1,1 г/дм3. Загальна жорсткість води змінюється у межах     6 
-13 мг-екв, рН 6,0-8,3. Завдяки неглибокому заляганню і переважно задовільній 
якості води водоносний горизонт у еолово-делювіальних відкладах широко 
використовується населенням у сільській місцевості для господарсько-

побутових потреб. Водоносний комплекс широко використовується за 
допомогою шахтних колодязів і неглибоких свердловин.  

Підземні води у відкладах полтавської світи приурочені до 

дрібнозернистих пісків з прошарками глин. Води прозорі, без кольору і запаху з 
температурою 7,6-9 °С. За хімічним складом переважно гідрокарбонатні 
кальцієво-натрієві, кальцієво-магнієві з мінералізацією 0,5 -0,6 г/дм3 . Загальна 
жорсткість води становить 6,5-8,0 мг-екв, рН 7,1-7,4. Порівняно висока 
водозбагаченість полтавського водоносного горизонту, добра якість води і 
неглибоке залягання дають змогу широко використовувати його як основний 
водоносний горизонт для централізованого водопостачання. 

Підземні води у відкладах харківської і берекської світ. Водовмісними 
породами є кварцово-глауконітові-, дрібно- і середньозернисті піски, з різним 
ступенем глинистості, у нижній частині розрізу - пісковики з прошарками глин 
і алевролітів. Загальна потужність комплексу становить від 25 до 95 м. 
Водоносний горизонт гідравлічно пов'язаний з вищезалягаючими водоносними 
горизонтами.  

За хімічним складом переважають води гідрокарбонатні кальцієво-

натрієві і кальцієво-магнієві та гідрокарбонатно-сульфатні натрієво-кальцієві з 
мінералізацією до 1 г/дм3. Жорсткість води коливається від 2,6 до 9,7 мг-екв,  
рН 6,8-7,6. 

Завдяки значній водозбагаченості, добрій якості води і неглибокому 
заляганню водоносний комплекс широко експлуатується місцевим населенням 
за допомогою шахтних колодязів і свердловин. 

Опробування і аналіз води нижньо-верхньочетвертинного водоносного 
горизонту в криниці селища Українське проведене хіміко-аналітичною 
лабораторією НГВУ в 2017-2018 року, показали, що забруднення вод цього 



 

 

33 

горизонту відсутнє. Результати аналізів води наведені в таблиці 3.3. Води цього 
горизонту по основних показниках, відповідають нормативним вимогам 
Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10). 

До зони утрудненого водообміну в районі Бережівського родовища 
відноситься нижня частина юрських і тріасові відклади. В цій зоні розвинуті 
напірні води з мінералізацією до 90-120 г/л. В юрських відкладах зустрічаються 
солонуваті і солені (до 9 г/л) води. 

Зона досить утрудненого водообміну включає відклади нижньої пермі, 
верхнього і частково середнього карбону, в загальному по району приблизно до 
глибини 3500 м. В цій зоні розвинуті високомінералізовані (до 200 г/л), 
метаморфізовані, мало сульфатні розсоли.  

Нижче глибини 3500 м виділяється четверта зона – зона відсутності 
латерального руху вод, до якої відносяться глибокозалягаючі середньо, - 

нижньокамяۥновугільні і девонські відклади. Ця зона характеризується водами 
високої мінералізації (більше 200 г/л), хлор-кальцієвого типу з низькою 
сульфатністю.  

Забір води з джерел водопостачання (водотік, криниця, свердловина) для 
задоволення виробничих та господарсько-побутових потреб Бережівського 
родовища на даний час не проводиться. Скид стічних вод не проводиться. 
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Таблиця 3.3 – Результати аналізу проб води з колодязя в смт. Українське, вул. Перемоги 19                       
 

Дата 

відбору 

рН 

Аніони, мг/дм3 Катіони, мг/дм3 Мінера-

лізація, 
мг/дм3 

Жорсткість, 
ммоль/дм3 

Cl- SO4
2- HCO3

- CO3
2- Na+K+ Ca2+ Mg2+ NH3

+ Fe2+ Fe2+ 

Норматив 
згідно 

ДСанПіН 
2.2.4-171-10 

6,5-8,5 <= 350 <= 500 не визна-чається  <= 

2,6 
<= 1,0    <= 1500 <= 10,0 

16.06.2017 8,19 21,28 9,88 439,34 24,0 53,59 92,18 20,67 2,4 - 0,9 660,54 8,2 

20.09.2017 7,52 70,92 89,71 646,81 - 61,04 102,2 128,9 2,7 - 0,9 1099,0 16,7 

15.03.2018 8,81 35,46 76,54 610,2 - 33,2 90,18 137,14 2,1 - 0,9 982,72 15,8 

19.06.2018 8,79 56,74 474,05 622,4 - 128,14 152,48 142,27 0,7 - 0,9 1576,0 16,0 
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3.1.3 Дані про стан ґрунту 

 

Територія Бережівського родовища за агрогрунтовим районуванням 
відноситься до північно-західної підпровінції лівобережної провінції 
лісостепової зони типових чорноземів та сірих опідзолених ґрунтів, за 
механічним складом – середньо- і важкосуглинкових. Належність до цієї зони, а 
також ландшафтні особливості площі, в основному й зумовили характер 
ґрунтового покриву. Вододільні місцевості та верхні частини схилів ярів 
займають чорноземи типові на лесоподібних суглинках, на схилах вони мають 
вигляд різного ступеню змитих різновидів. Між типовими чорноземами 
зустрічаються чорноземи опідзолені, які займають переважно рівні 
слабодреновані вододіли та їх схили. У нижній частині схилів та на днищах 
балок переважають лучно-черноземні ґрунти, які за морфологічними 
показниками дуже схожі на чорноземи, відрізняючись лише слабкою 
оглеєністю нижньої частини профілю. На днищах балок та в долині  
р. Лисогор також зустрічаються лучні та лучно-болотні ґрунти. Потужність 
ґрунтового покриву становить від 0,3 до 0,6 м. 

Глибина промерзання ґрунтів досягає 0,8-1,0 м. 
Згідно з тектонічним районуванням, Бережівська площа розміщена в 

північно-західній частині Дніпровсько-Донецької западини на крайньому 
південно-східному закінченні Плівсько-Лисогорського виступу кристалічного 
фундаменту.  

Абсолютна більшість виявлених до теперішнього часу родовищ 
вуглеводнів пов’язані з локальними підняттями, розвинутим у межах окремих 
антиклінальних зон. Бережівське нафтове родовище приурочене до 
Бережівського підняття в центральній частині Ярошівсько-Софіївської 
антиклінальної зони в безпосередній близькості до Ярошівського родовища. 

У геологічній будові Бережівського родовища беруть участь девонські, 
кам'яновугільні, пермські, тріасові, юрські, крейдові, палеогенові, неогенові і 
четвертинні відклади, що залягають на докембрійському кристалічному 
фундаменті.  

Промислово-нафтоносними на родовищі оцінюються відклади 
візейського ярусу нижнього карбону. Встановлена промислова нафтоносність 
горизонту В-21. 

Стан ґрунтів у процесі експлуатації родовища зазнав незначних змін і 
характеризується як прийнятний.  

У процесі експлуатації родовища природний стан ґрунтів на його 
території основних змін зазнав при будівництві об’єктів промислу: при 
спорудженні свердловин, прокладанні трубопроводів, доріг тощо. Відбувалось 
вилучення земель, що перебували у сільськогосподарському використанні, у 
тимчасове та довгострокове користування; порушення ґрунтово-рослинного 
шару на ділянках виконання робіт, зняття і зберігання ґрунту на смугах 
виробництва та у відвалах.  
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Проектами на виконання вказаних робіт передбачалась і була виконана у 
повному обсязі рекультивація порушених земель при бурінні свердловин і 
прокладанні трубопроводів, вилучених у тимчасове користування. 
Рекультивовані ділянки повернуто землекористувачу.  

На території родовища та прилеглих до нього ділянках звалища 
побутового сміття та промислових відходів відсутні – ґрунти не засмічені 
даними видами відходів. 

Контроль за хімічним та агрономічним станом ґрунтового покриву на 
родовищі не проводиться. 

При безпечній експлуатації родовища вплив на ґрунти та геологiчне 
середовища буде мінімальним. 

У силу кліматичних умов та особливостей рівнинного рельєфу місцевості  
процеси зсувів на території родовища мало ймовірні.  

 

3.1.4 Шумове забруднення 

 

Експлуатація видобувних свердловин у відповідності з технологічними 
режимами не створює шумового забруднення довкілля. 

 

3.1.5 Радіаційне забруднення та випромінювання 

 

З метою визначення радіаційного стану родовища силами відділу 
екологічної та радіаційної безпеки НГВУ "Чернігівнафтогаз" проводиться 
радіаційний контроль об’єкту щорічно. 

На території Бережівського родовища перевищення радіаційного 
випромінювання не спостерігається. Результати вимірів гамма-фону та 
радіаційного забруднення родовища наведені в п. 1.5.5 у таблиці 1.11. 

 

3.1.6  Опис рослинного та тваринного світу 

 

За геоботанічним районуванням територія Бережівського родовища 
знаходиться в Прилуцько-Лохвицькому геоботанічному районі Роменсько-

Полтавського геоботанічного округу лучних степів, дубових, грабово-дубових 
та дубово-соснових (на терасах річок) лісів і евтрофних боліт 
Лівобережнопридніпровської підпровінції Східноєвропейської провінції 
Європейсько-Сибірської лісостепової області Лісостепової зони [8]. 

Безпосередньо на території родовища є декілька невеликих за площею 
лісових масивів у верхів’ях р. Лисогор та балки Мужицький Яр. Деревостан 
лісів представлений дубом, грабом, кленом, сосною. На місці лучного степу, 
яким була територія до освоєння людиною, створені сільськогосподарські 
угіддя. Луки з чагарниками залишились лише по днищах та бортах балок. 
Основними деревними насадженнями декількох лісосмуг, що перетинають 
площу родовища є тополя і клен. 

У лісових насадженнях зустрічаються невеликі за чисельністю популяції 
таких видів фауни, як заєць, лисиця, сліпак звичайний, гадюки звичайна, жаба 
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трав′яна, шуліка чорний, яструби (великий, малий), дятел сивий, дрозди 
(чорний, співочий). У межах сільськогосподарських угідь фауна представлена 
гризунами різних видів. Серед птахів найпоширенішими є припутень, 
посмітюха, ворона, просянка, куріпка сіра, жайворонок. В очеретяних заростях 
ставків зустрічаються кутора (звичайна, мала), луні (болотяний, лучний), дика 
качка, курочка водяна, очеретянки (велика, лучна). У водах ставків 
зустрічається щука, окунь, йорж, плітка, краснопірка, короп, карасі (сріблястий, 
золотистий), пічкур.  

У період експлуатації родовища основними джерелами впливу на 
рослинний покрив є транспортні засоби, будівельна техніка і механізми. 
Найбільший вплив пов’язаний із підготовкою бурового майданчика, з 
монтажем бурового і допоміжного обладнання, будівництвом під’їзної дороги, 
трубопроводів та інших комунікацій. 

При підготовці ділянок під розміщення бурової установки, будівництво 
трубопроводів, ЛЕП та під’їзних доріг виділяються наступні можливі види 
впливів на рослинність: 

– знищення трав’яного покриву, в тому числі і при невпорядкованому 
русі транспортної техніки за межами виділених ділянок; 

– пошкодження рослинності внаслідок забруднення ґрунтового покриву 
хімічними речовинами; 

У штатному режимі роботи при умові дотримання екологічних вимог 
вплив на рослинний покрив буде в необхідно-допустимих межах і не призведе 
до незворотних наслідків. 

При будівництві експлуатаційної свердловини, проведенні робіт з її 
облаштування, будівництві інших виробничих об’єктів виникає ряд факторів, 
що створюють опосередкований вплив на стан тваринного світу. 

Цей вплив пов’язаний із різними змінами абіотичних та біотичних 
компонентів середовища проживання тварин, що впливає також на розподіл, 
чисельність і умови відтворення організмів. Провідними факторами 
опосередкованого впливу є вилучення і трансформація місць проживання 
тварин, шумовий вплив техніки, порушення існуючих шляхів щоденного та 
сезонного руху тварин, сама присутність людини. 

На відстані 5 км на південь від родовища, біля селища Тростянець, на 
площі 204,7 га розташований дендрологічний парк загальнодержавного 
значення "Тростянець". Дендропарк входить в структуру Ічнянського 
національного природного парку, основний масив якого знаходиться за 45 км 
на захід від родовища, в долині р. Удай поблизу районного центру Ічня.  

В межах Бережівського нафтового родовища частково знаходиться 
гідрологічний заказник місцевого значення "Южний", створений  рішенням 
Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979, площею 75 га (Додаток Л). 
Заказник даного типу відіграє цінне значення як регулятор гідрологічного 
режиму, збереження флори та фауни.  

Зважаючи на це, при подальшій експлуатації родовища, необхідно 
дотримуватись всіх природоохоронних вимог щодо збереження природно 
заповідних об’єктів та обмеження негативного впливу на них.  
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3.2 Ймовірні зміни базового сценарію без здійснення планованої 
діяльності 

 

Бережівське родовище є діючим об’єктом, дослідно-промислова розробка 
якого триває із 1984 року. Відповідно до вибраного оптимального варіанту 
розробки родовища заплановано буріння одної оціночно-експлуатаційної 
свердловини 31 глибиною 4230 м. (рисунок 1.1). 

В цілому з родовища станом на 01.01.2018 р. видобуто 98,476 тис. т нафти 
і 6,637 млн. м3 газу природного розчиненого в нафті – з єдиного продуктивного 
горизонту В-21.  

Бережівське нафтове родовище за величиною балансових запасів 
вуглеводнів відноситься до дрібних.  

Виходячи з даних попередніх розділів, результатів інструментальних 
замірів і лабораторних досліджень, тривалий період видобування нафти і газу, 
розчиненого в нафті, не призвів до суттєвого забруднення чи деградації 
компонентів довкілля на родовищі і прилеглих територіях. 

Починаючи з лютого 2013 року родовище не експлуатується і видобуток 
вуглеводнів не здійснюється. За останні п’ять років  процеси самовідновлення 
біосфери,  захисні механізми ландшафтного комплексу по відношенню до 
техногенного впливу безумовно забезпечили покращення стану навколишнього 

середовища.  

Без подальшої експлуатації родовища показники якості довкілля скоріш 
за все залишаться на рівні даних наведених у розділі 3. При цьому процес 
відновлення відбудеться за рахунок взаємодії комплексу ліквідаційних, 
відновлювальних і рекультиваційних робіт після завершення експлуатації 
родовища з процесами природного самовідновлення. 
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4 ОПИС ФАКТОРІВ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З 
БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ 

ВАРІАНТІВ 
 

Фактори довкілля умовно можна розділити на три групи: абіотичні, 
біотичні і антропогенні. До абіотичних відносять фактори неорганічної або 
неживої природи (світло, температура,  вода (вологість), повітря, ґрунт, рельєф, 
шум, магнітні поля, теплопровідність і теплоємність, радіоактивність, 

інтенсивність сонячного випромінення, хімічний склад атмосфери, прісних і 
морських вод, ґрунту тощо), до біотичних — вплив живої природи, а також 
людини (включають в себе весь комплекс впливу на даний живий організм, 
який виникає в результаті співіснування цього організму з іншими тваринами і 
рослинами). Антропогенні фактори зумовлені свідомою чи стихійною 

діяльністю людини.  
 

 

Кліматичні фактори. Клімат району помірно-континентальний. 
Середньорічна температура становить плюс 5 °С. Річна кількість опадів досягає 
450 – 500 мм. Осінньо-зимовий період триває 4 – 5 місяців.  Товщина 
промерзання ґрунту до 1 – 1,2 м. Напрям вітру, переважно, західний та 
південно-західний. Кліматична характеристика і коефіцієнти, які визначають 
умови розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, надані 
Чернігівським обласним центром з гідрометеорології (від 30.03.16 р. № 05/518-

13) приведені в таблиці 3.2. і в додатку Є. 

Фонові концентрації основних забруднюючих речовин, які 
характеризують стан атмосферного повітря в районі Бережівського родовища 
надано державним Чернігівським обласним центром з гідрометеорології (від 
30.03.16р. №01-27/519-13) наведені в таблиці 3.1. і в додатку Е.  

Через відсутність джерел викидів, викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, в тому числі парникових газів (діоксиду вуглецю, метану 
та азоту оксид) при роботі виробничого обладнання не відбуваються.  

В результаті провадження планованої діяльності відсутні виділення 
теплоти, інертних газів, вологи, світла. Вплив цих факторів на сформований 
мікроклімат території родовища не передбачається. Змін мікроклімату в 
результаті планованої діяльності не очікується.  

Особливості кліматичних умов, які б сприяли зростанню інтенсивності 
впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

Орографічний фактор (фактор рельєфоутворення). Поєднання  

поверхневих та  тих, що виникають в надрах Землі, процесів геологічного 
середовища, зіграло основну роль у формуванні рельєфу території родовища. 
На відміну від кліматичного фактору, який характеризується високим ступенем 
динамічності змін свої складових (температура, вологість, напрям і сила вітру 
тощо), орографічний фактор характеризуються дуже значним часовим терміном 
свого проявлення і не залежить від проведення планованої діяльності на 
родовищі. 

Механічний фактор. Пружні коливання. По своїй фізичній природі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%94%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
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проявляються у вигляді шуму, ультpазвуку, інфpазвуку та вібрації. В 
залежності вiд частоти коливань дiапазон 0 - 20 Гц займає інфpазвук,  3 - 100 Гц 
- вібрація; 20 Гц - 20 кГц – звук, більше 20 кГц - ультpазвук.   

Із перерахованих складових коливань на родовищі присутні лише шум та 
вібрація.  

Як уже зазначалося вище по тексту, на родовищі використовується 
технологічне обладнання виключно промислового виробництва, яке забезпечує 
нормативні значення допустимих рівнів звукового тиску, що забезпечує 
дотримання відповідних допустимих значень шумового забруднення на межі 
встановленої нормативної санітарно-захисної зони. З метою зменшення впливу 
вібрації обладнання встановлено на масивних фундаментах. 

Вплив механічного фактору в межах родовища відбувається на ґрунтовий 
покрив при бурінні свердловин, прокладанні трубопроводів і облаштуванні 
доріг до технологічних об’єктів. Це проявляється в порушенні верхнього шару 
ґрунту, ушкодженні рослинності. Проте, зняття та складування родючого шару 
ґрунту на території бурових майданчиках забезпечує його зберігання від 
можливого забруднення рідкими відходами буріння, що вміщують хімреагенти. 
Після закінчення бурових робіт на бурових майданчиках проведиться технічна 

рекультивацію земель і передача їх землевласникам (землекористувачам) для 
проведення біологічного етапу рекультивації, після чого землі 
використовуються за призначенням. При прокладанні трубопроводів для 
підключення свердловин також здійснюється зняття і наступне відновлення 
родючого шару ґрунту. Після закінчення будівельних робіт виконується 

технічна і біологічна рекультивація порушених земель. На наступний період 
планованої діяльності вплив механічного та хімічного факторів на ґрунтовий 
покрив буде мінімізований, оскільки подальша експлуатація родовища буде 
проводитись лише в межах відведених земельних ділянок. Негативний вплив на 
ґрунт може спричинити аварійний порив продуктопроводів. На такі випадки на 
підприємстві розроблений план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій 
(ПЛАС), який включає перелік необхідних заходів, які перешкоджають 
виникненню і розвитку аварії, а також технічних засобів локалізації аварій. 

На стан флори і фауни (описано в розділі 3) прямий негативний вплив 
планованої діяльності відсутній. При проведенні виробничої діяльності з 
видобутку та транспортування нафти і газу, при здійсненні ремонтних робіт на 
трасах трубопроводів виникає ряд факторів, що створюють опосередкований 
вплив на стан тваринного світу. Цей вплив пов’язаний із різними змінами 
абіотичних та біотичних компонентів середовища проживання тварин, що 
впливає також на розподіл, чисельність і умови відтворення організмів. 
Провідними факторами опосередкованого впливу є вилучення і трансформація 
місць проживання тварин і рослин, шумовий вплив техніки, порушення 
існуючих шляхів щоденного та сезонного руху тварин, сама присутність 
людини. 

Біотичні фактори. Створюються сукупністю організмів у результаті їх 
взаємодії. В межах родовища та прилеглих територіях біотичний фактор може 
проявитись в разі зараження хвороботворними формами мікробів підземних 
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вод, що використовуються для водозабепечення населення та господарсько-

питних потреб працюючого на родовищі персоналу. 
Антропогенні фактори. В процесі пошуків, розвідки, облаштування 

експлуатації родовища антропогенні фактори проявились у вигляді прямого і 
непрямого впливу.  

Прямий вплив цієї діяльності – видобуток нафти і газу, що призводить до  
скорочення запасів корисних копалин; Пору порушення ґрунтів при 
будівництві свердловин, технологічних об’єктів, трубопроводів та під’їздних 
шляхів в тій чи іншій мірі призвели до часткової їх деградації (зменшення вміст 
гумусу в результаті перемішування з підстелюючим субстратом, погіршення 
аерації і мікробіологічних показників)  

Надра зазнали певного геомеханічного впливу в процесі буріння кожної 
свердловини (порушення цілісності гірського масиву порід (виїмка керну і 
вибуреного шламу) та проникнення бурового розчину в процесі буріння в 
пристовбурний простір по тріщинах. З метою попередження забруднення 
водоносних горизонтів з прісними водами буріння під направлення та 
кондуктор здійснювалось на інертному глинистому розчині без добавок 
хімічних реагентів та речовин, конструкція свердловин включала спуск 
обсадних колон з наступним цементуванням затрубного простору 
високоміцними портландцементами, що попередило забруднення глибоких 
горизонтів.  

На період планованої діяльності вплив на надра буде мінімальним і буде 
обумовлений хімічними та фізичними факторами – короткочасними 
негативними змінами в масиві гірських порід при роботах з буріння, а також 
інтенсифікації припливу нафти (кислотна обробка, гідророзрив продуктивного 
пласта, ліквідація піщаних пробок); 

Непрямий вплив антропогенних факторів проявився у зміні ландшафту 
території  та у зменшенні естетичної привабливості сучасної сільської 
місцевості через присутність технологічного устаткування, господарських 
споруд та інженерних комунікацій (огороджень, ліній електропередач, мережею 

польових доріг до свердловин та ін.). При здійсненні планованої діяльності 
подальших негативних впливів на ландшафт не передбачається. З виведенням 
частини свердловин видобувного фонду з експлуатації їх ліквідація та 
рекультивація земельних ділянок поступово вестиме до поліпшення ландшафту 
території.  

Непрямий вплив антропогенних факторів проявляється також у частковій 
і незначній зміні хімічного складу атмосфери внаслідок викидів забруднюючих 
речовин при проведенні технологічних, ремонтних, бурових робіт з 
використанням автотехніки чи механізмів, які застосовують двигуни 
внутрішнього згоряння.  

Стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря на Бережівському родовищі відсутні. Ризик виникнення шкідливих 
ефектів планованої діяльності на здоров’я населення від забруднення 
атмосферного повітря відсутній. 
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Соціальний рівень ризику планованої діяльності (буріння однієї 
свердловини) оцінюється як “прийнятий” (розрахунки приведені в п. 5.3). 

 Ризики розвитку канцерогенних ефектів при експлуатації родовища 

відсутні, а ризики розвитку неканцерогенних ефектів вкрай малі. Соціальний 
рівень ризику відсутній. Шумове навантаження, вплив вібрації та інших 
негативних чинників на житлові території у межах норми. 

На матеріальні об’єкти, що включають архітектурну, археологічну та 
культурну спадщину - негативних впливів не передбачається через їхню 
відсутність в районі родовища. 

Вплив антропогенного фактору на соціально-економічні умови району 
очікується як позитивний. Позитивним впливом планованої діяльності на 
соціальні умови життєдіяльності населення є створення додаткових робочих 
місць, надходження коштів до місцевого бюджету, участь підприємства в 
розвитку соціально-економічних умов населених пунктів, забезпечення 
держави енергетичними ресурсами власного видобутку (нафта, газ). 
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5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Підготовка продукції свердловин безпосередньо на Бережівському 

родовищі не здійснюється. Продукція свердловин родовища по викидній лінії 
надходить на групову замірну установку ГЗУ-1 "Ярошівка" [3].  

Змінення технології ведення робіт або інших параметрів, які можуть 
впливати на довкілля, не передбачається.  

Подальша експлуатація родовища запланована за наявною технологічною 
схемою та спорудженням за оптимальним варіантом розробки [3] на родовищі 
однієї проектної розвідувальної свердловини.  

Дані щодо стану атмосферного повітря, утворення відходів, 
водоспоживання та водовідведення описані у розділах 1 та 3 даного звіту. 

Вплив на довкілля під час будівництва свердловини буде мати 
короткостроковий тимчасовий характер і, зважаючи на запланований тривалий 
період експлуатації родовища, буде суттєво розтягнутий у часі. 

 

5.1 Вплив на довкілля при споруджуванні свердловини 

 

Щодо спорудження нової свердловини, то вплив на довкілля під час 
будівництва буде мати короткостроковий тимчасовий характер.  

В процесі підготовки проектних документів на будівництво свердловини 
відповідно до вимог закону України "Про оцінку впливу на довкілля" буде 
здійснюватися процедура оцінки впливу на довкілля. 

Орієнтовні обсяги викидів забруднюючих речовин, перелік і 
характеристика хімреагентів, що використовуються при бурінні та 
рекультивації земельної ділянки, наводяться за аналогією буріння свердловини 
на Анастасівському родовищі зі схожою геологічною будовою та глибиною 
буріння свердловини [5]. 

Результати розрахунку максимальних приземних концентрацій 
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів під час спорудження 
свердловини розраховано з використанням програми ЕОЛ на прикладі 
спорудження свердловини наведено на рисунках 5.1 – 5.8. 
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Рисунок 5.1 – Максимальні приземні концентрації суміші насичених вуглеводнів С2 –  С8 
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Рисунок 5.2 – Максимальні приземні концентрації вуглеводнів граничних С12 – С19 
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Рисунок 5.3 – Максимальні приземні концентрації азоту діоксиду 
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Рисунок 5.4 – Максимальні приземні концентрації азоту оксиду 
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Рисунок 5.5 – Максимальні приземні концентрації сажі 
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Рисунок 5.6 – Максимальні приземні концентрації групи сумації 31 
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Рисунок 5.7 – Максимальні приземні концентрації ангідриду сірчистого 
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Рисунок 5.8 – Максимальні приземні концентрації вуглецю оксиду 
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Відведення земельних ділянок під майданчики для спорудження 
свердловин проводиться відповідно до вимог земельного законодавства. 
Розміри земельних ділянок визначаються за ВБН В.2.4-00013741-001:2008 

"Споруджування свердловин на газ і нафту. Основні положення". Документом 
передбачено відведення земельної ділянки для спорудження однієї свердловини 
загальною площею 2,10 га. 

Всі запроектовані об’єкти при бурінні розміщуватимуться з дотриманням 
відстаней, встановлених нормативними документами, тому кумулятивний 
вплив (в навколишньому середовищі різних речовин) на об’єкти довкілля 
малоймовірний.  

У процесі спорудження свердловин застосовують бурові промивальні 
рідини, забруднююча здатність яких залежить від кількості і токсикологічної 
характеристики хімічних реагентів, що застосовуються для їх обробки –
 переважно реагенти і речовини ІІІ і ІV класу токсичності, а бурові відходи, що 
містять в собі ці речовини, переважно відносяться до ІV класу небезпеки. 

По завершенню буріння свердловин буде проведено рекультивацію 
земель, яка включатиме технічну та біологічну рекультивацію у відповідності 
до стандартів Мінприроди України СОУ 73.1-41-11.00.02:2011  

"Охорона довкілля. Рекультивація земель, порушених під час споруджування 
свердловин на нафту і газ", Державної геологічної служби України  
СОУ 73.1-41-11.00.01:2005 "Охорона довкілля. Природоохоронні заходи під час 
спорудження свердловин на нафту та газ". 

Стисла характеристика хімічних реагентів, що переважно застосовуються 
під час спорудження свердловини і рекультивації земель, наведена в 
таблиці 5.1. 

Потреба води і водовідведення при бурінні свердловини наведено у 
розділі 1.4  відповідно у таблицях 1.5 і 1.6. 
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Таблиця 5.1 – Характеристика реагентів, що переважно застосовуються при бурінні і рекультивації 

№ п/п Найменування реагенту 

Стандарт або 
технічні умови на 

реагент 

Показники по  
ГОСТ 12.1005-88 

Стисла характеристика 

ГДК в повітрі 
робочої зони, 

мг/м3 

Клас  
небезпеки 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Глинопорошок 
бентонітовий 

ТУ 39-01-08-658-81 6,0 ІV Являє собою висушену і подрібнену глину з хімічними 
реагентами чи без них. Глинопорошок з бентонітової 
глини використовується для приготування промивних 
рідин. 
Клас токсичності - ІV. 

2 Графіт ТУ 17022-81 10,0 ІV Реагент являє собою кристалічний сріблястий порошок, 
нерозчинний у воді. Одержують його шляхом 
флотаційного збагачення руд природнього графіту. Клас 
токсичності - ІV. 

3 Сода кальцинована технічна 
(Na2CO3) 

ГОСТ 5100-85 2,0 ІІІ Порошок білого кольору густиною 2,5 г/см3. Одержують 
соду із СаСО3. Використовується для покращення 
змочування глинистих часток, як пептизатор глини. 
Добавки її складають до 0,5 % у сухому і 2-3 % у вигляді 
розчину 5-15 % концентрації. Клас токсичності - ІІІ. 

4 КМЦ 
(карбоксиметилцелюлоза) 

ТУ 6-09-2344-78 10,0 ІІІ Реагент являє собою білу або жовтувату ватоподібну 
масу вологістю 11-12 %. Одержують її шляхом обробки 
целюлози монохлороцетною кислотою. Використовують 
як реагент-стабілізатор промивальних рідин. Клас 
токсичності - ІІІ. 

5 Cавенол ТУ У 6-00205601 092 

2000 

не регл. ІV Савенол СПВ – пастоподібна маса, колір: від білого до 
жовтого, без запаху, у воді розчинний, негорюча 
речовина. 

6 Мастильна домішка СБР ТУ У 24.6-32860217-

001-04 

- IV В’язка рідина, що добре диспергується і само- 

емульгується. Клас токсичності - ІV. 
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Продовження таблиці 5.1 
1 2 3 4 5 6 

7 КССБ-МТ (порошок) ТУ 39-092-74 - ІV Розроблена в ГРОЗНДІ. Являє собою рідину темно-

коричневого кольору густиною 1,11-1,15 г/см3 із вмістом 
20-25 % сухих речовин. Одержують КССБ шляхом 
конденсації лігносульфонатів (ССБ), що підвищує 
ефективність реагенту як понижувача водовіддачі. 
Оптимальні добавки для прісних розчинів складають 5 % 

на сухий продукт, 5-25 % в рідкому вигляді. Клас 
токсичності - ІV. 

8 ПЕГ (поліетиленгліколь) ТУ У 6-

00205601.083-2000 

- ІV Прозора рідина без механічних домішок. Нетоксична. 
Використовується як інгібітор. 

9 Лігноксин ТУ 242.6-24709453-

003-2002 

0,42 ІV Буровий реагент “Лігноксин”-порошок від сірого до 
темно-бурого кольору, мало токсичний. 

10 Ca(OH)2 ДСТУ Б В.2.7-90 - - Згідно з ДСТУ Б В.2.7-90 являє собою порошкоподібний 
чи пастоподібний реагент білого кольору. Сильний луг. 
Надає розчинам підвищену глиноємкість, що дозволяє 
легко регулювати їх структурномеханічні властивості. 
Клас небезпеки II.  

11 Крейда мелена ГОСТ 17498 - - Згідно з ГОСТ 17498 являє собою різновидність 
слабозцементованої тонкозернистої карбонатної породи. 
Крейду використовують для обважнювання 
промивальної рідини. Відрізняється порівняно 
невеликою структуроутворюючою здатністю в 
промивальних рідинах. Використовують при розкритті 
продуктивних пластів. Нетоксична. 

12 Нафта ГОСТ 9965-76 10,0 ІV Змащувальна домішка. Являє собою суміш розчинених 
твердих вуглеводнів і смолистих речовин густиною 0,83-

0,89 г/см3. Домішки нафти в розчині складають 10 %. 
Клас токсичності - ІV. 

13 Барит ГОСТ 4682-84 6,0 ІV Обважнювач бурових розчинів. Клас токсичності - ІV. 
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Кінець таблиці 5.1 
1 2 3 4 5 6 

14 Сульфонол ТУ 6-01-862-75 

 

- 

 

ІІІ 
 

Являє собою синтетичну поверхнево-активну речовину 

жовтого кольору. Виготовляється у вигляді порошку, 
гранул, пасти, рідини. Перед введенням сульфонол 
попередньо розчиняють у воді до 30-40 % концентрації.  
Клас токсичності - ІІІ. 

15 Сульфатне мило ТУ У 00278801.009-

98 

- - Пастоподібна маса від темно-жовтого до світло-

коричневого кольору. Високі емульгуючі та мийні 
властивості. Нерозчинне. 

16 Каустична сода (NaОН) ГОСТ 2263-79 - - Являє собою безколірну непрозору кристалічну масу 
густиною 2,1 г/см3. Добре розчиняється у воді з 
виділенням великої кількості тепла. Випускається як в 
твердому, так і в рідкому вигляді.  

17 Хлорид калію (КСІ) ГОСТ 4568-83 5,0 ІІІ Добре розчинний у воді. Застосовується як інгібітор 
гідратації, набухання і дезінтеграції сланців і глинистих 
порід. Клас небезпеки III. 

18 Піногасник Пентакс ТУ У 24.6-32028975-

005-2004 

- ІV  Універсальний рідкий піногасник для різних типів 
бурових розчинів на водній основі. Призначений для 
запобігання або ліквідації піноутворення бурових 
розчинів. Клас токсичності - ІV. 
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5.2 Оцінка ризику планованої діяльності на Бережівському родовищі 
на здоров’я населення 

 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення від 
забруднення атмосферного повітря проводиться відповідно до методичних 
рекомендацій [11]. 

Для характеристики ризику розвитку неканцерогенних ефектів 
найчастіше використовують два показники: максимальна недіюча доза і 
мінімальна доза, що викликає пороговий ефект.  

Дані показники є основою для установлення рівнів мінімального ризику – 

референтних доз (RfD) і концентрації (RfC). Перевищення референтної дози не 
обов’язково пов’язане із розвитком шкідливого ефекту, але чим вища доза 

впливу і чим більше вона перевищує референтну, тим більша імовірність його 
виникнення, однак оцінити цю імовірність за даного методичного підходу 
неможливо. У зв’язку з цим кінцевими характеристиками оцінки експозиції на 
основі референтних доз і концентрацій є коефіцієнти (HQ) та індекси (HI) 

небезпеки. Якщо референтна доза не перевищена, то ніяких регулюючих 
втручань не потрібно. У випадку, коли вплив речовини перевищує (RfD), 

виникає небезпека, величину якої можна оцінити лише за допомогою вивчення 
залежності "доза-відповідь" та спектра шкідливих ефектів. 

Характеристику ризику розвитку неканцерогенних ефектів за 
комбінованого впливу хімічних речовин проводять на основі розрахунку 
індексу небезпеки (НІ) за формулою:  
 

 iHI HQ= ,  

   

 
де HQi  – коефіцієнти небезпеки для окремих компонентів суміші 

хімічних речовин, що впливають. 
 

За інгаляційного надходження розрахунок коефіцієнта небезпеки можна 
здійснювати за формулою:  
 

 
i

i

C
HQ

RfC
= ,  

   

 де HQi  – коефіцієнт небезпеки впливу і-тої речовини; 

 Сі  – рівень впливу і-тої речовини, мг/м3; 

 RfC  – безпечний рівень впливу, мг/м3. 

 

Для речовин, для яких не встановлено безпечно референтну 
концентрацію, приймається значення середньодобової граничнодопустимої 
концентрації (ГДК) або орієнтовних безпечних рівнів діяння (ОБРД). 

Критерії коефіцієнта небезпеки наведено у таблиці 5.2.  
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Таблиця 5.2 – Критерії неканцерогенного ризику 

Характеристика ризику 
Коефіцієнт 

небезпеки (HQ) 

Ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають як зневажливо малий < 1 

Гранична величина, що не потребує термінових заходів, однак не може 
розглядатися як досить прийнятна 

= 1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно 
збільшенню коефіцієнту небезпеки (HQ) > 1 

 

Гирлова арматура свердловин конструктивно герметична, тому 
свердловини не відносяться до джерел забруднення атмосферного повітря.  

Підготовка продукції свердловин безпосередньо на Бережівському 

родовищі не здійснюється. Продукція свердловин родовища по викидній лінії 
надходить на групову замірну установку ГЗУ-1 "Ярошівка" [3].  

Змінення технології ведення робіт або інших параметрів, які можуть 
впливати на довкілля, не передбачається.  

Починаючи з лютого 2013 року родовище не експлуатується і видобуток 
вуглеводнів не здійснюється. 

Стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря на Бережівському родовищі відсутні. 

Виходячи з вище наведеного ризик виникнення шкідливих ефектів 
планованої діяльності на здоров’я населення від забруднення атмосферного 
повітря відсутній. 

 

5.3 Оцінка соціального ризику планованої діяльності на 
промисловому майданчику  

 

Соціальний ризик планованої діяльності 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. Класифікація рівнів соціального ризику 

наведена у таблиці 5.3. 

 

Таблиця 5.3 – Класифікація рівнів соціального ризику 
Рівень ризику Ризик 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 
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Оціночне значення соціального ризику (Rs) визначається за формулою: 
 

 ( )1s a u p

N
R CR V N

T
=    −  

 

 

 де Rs  – соціальний ризик, чол/рік; 

 

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; 

 

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; 

 
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. 
   

Розраховуємо оціночне значення соціального ризику здійснення 
планованої діяльності – буріння одної свердловини: 

 𝑅𝑠 = 1 ∗ 10−6 ∗ 2,1 ∗ 104
916088

∗ 134
70

∗  1 − 0 = 0.0438 ∗ 10−6
 

 
 

де,    Rs  

  

 – соціальний ризик, чол/рік; 
   СRa   – приймаємо рівним 1·10-6, безрозмірний; 

Vu     – а) при споруджуванні свердловини в короткострокове 
користування відповідно до додатку Б ВБН В.2.4-00013741-

001:2008 передбачено відведення земельної ділянки 
загальною площею 2,10 га; 

   б) площа об’єкта (майданчик бурової розмірам 80 на 80 м із 

санітарно-захисною зоною 500 м) з санітарно-захисною зоною 
складає 916088 м2; 

   – чисельність населення с. Лисогор (найближчої житлової забудови)  
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N       за даними Інтернет ресурсів, складає 134 чол.; 
T    – приймаємо 70 років, чол./рік; 

Np    – приймаємо рівним 0. 
Отже, рівень соціального ризику планованої діяльності становить 

0,0438·10-6, що є значно менше 10-6 чол/рік (табл.5.3). Рівень соціального 
ризику – прийнятний. 
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6 ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ 
ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Основною метою прогнозу щодо наслідків дії факторів впливу 
планованої діяльності в процесі продовження видобутку вуглеводнів 
Бережівського родовища на складові компоненти довкілля (атмосферне 
повітря, ґрунти, рослинний і тваринний світ, поверхневу і підземну гідросферу 
тощо) у майбутньому є оцінка можливої реакції навколишнього природного та 
соціального середовища на прямий чи опосередкований вплив на них вказаної 
діяльності.  

Для оцінки впливів на довкілля в даній роботі застосовано такі  методи 

прогнозування: метод аналогій; метод екстраполяції; метод математичного 
моделювання 

Метод аналогій полягає в тому, що ряд характеристик та ознак одного 
об’єкту з певними поправками можна перенести на інший подібний об’єкт, для 
якого потрібно зробити прогноз. Даний метод застосовано при розрахунку 
викидів забруднюючих речовин від бурових майданчиків при запланованому 
бурінні свердловини 31 за аналогією таких розрахунків для буріння 
свердловини 135 на Анастасівському родовищі. Вказане родовище має подібну 
геологічну будову та глибини залягання продуктивних пластів з Бережівським і 
характеризується близькими до нього гірничо-геологічними умовами буріння 
свердловин. 

Метод екстраполяції є одним  із  найбільш  поширених  методів  
прогнозування. Він ґрунтується на  припущенні,  що  закономірності,  які  
склалися  в  минулому,  будуть зберігатися  і  в  майбутньому. Саме на основі 
цього методу прогнозується збереження відмінного стану атмосферного 
повітря в районі родовища при відсутності системи збору продукції видобувних 
свердловин.  

Метод математичного моделювання в даному звіті використовувався при 
прогнозуванні оцінки впливів на стан атмосферного повітря. За допомогою 
цього методу можливо кількісно оцінити величину значень та відносну участь 
різноманітних впливів. Суть методу 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. 

Прогнозна проектна оцінка впливу на довкілля визначалася як сума 
прогнозної фонової оцінки і оцінки впливу планованої діяльності. 

При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на 
навколишнє середовищу 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 
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шуму". ДСП 3.3.6.039-99 "Державні санітарні норми виробничої загальної та 
локальної вібрації"). 

Аналіз впливу на довкілля при здійсненні планованої діяльності з 
продовження експлуатації Бережівського родовища, проведений в розділі 5 
даного Звіту, показав, що основний вплив планованої діяльності очікується на 
атмосферне повітря. Тому оцінка «зони впливу» підприємства, а також оцінка 
ризиків розвитку неканцерогенннх ефектів при впливі планованої діяльності на 
навколишнє середовище визначалися за фактором забруднення атмосферного 
повітря. 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення 
виконана відповідно до "Методичних рекомендацій "Оцінка ризику для 
здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря", затверджених 
Наказом МОЗ України. № 184 від 13.04.2007. 

Зона впливу планованої діяльності визначалася згідно п. 2.19 ОНД-86 на 
підставі виконаних розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі. 

Крім того, для оцінки впливу на довкілля використано методи, які  
описані в методиках, що перелічені нижче: 

Розрахунок ризиків планової діяльності – згідно ДБН А.2.2-1-2003 Склад 
і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при 
проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд, - додаток И та Ж. 

Основні положення. Розрахунок викидів забруднюючих речовин – згідно 
методик: 
− Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных 

веществ и их распределение в воздухе. Справ. изд. – М.:Химия, 1991. 
− Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в 

выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы. – Донецк: 
УНЦТЭ, 1994. 
− Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами, т.1, 2 – Донецьк, 2004. 
− Методика розрахунку технологічних втрат газу в процесах видобутку, 

підготовки і транспортування. Затверджено наказом Міністерства палива та 
енергетики України. 
− Збірник методик розрахунку викидів в атмосферу забруднюючих речовин 

різними виробництвами. Гідрометеовидав, 1986. Розрахунок концентрацій 
забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони. 
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7 ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 
ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, 

УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Відповідно до Кодексу України про надра (стаття 24), Законів України 
"Про нафту і газ" (стаття 20), "Про охорону навколишнього природного 
середовища" (стаття 40), а також Правил розробки нафтових і газових родовищ, 
затверджених наказом Мінприроди України № 118 від 15.03.2017 р. і 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.06.2017 р. за № 692/30560, 
охорону навколишнього природного середовища під час промислової розробки 
родовищ нафти і газу повинен здійснювати користувач надрами. 

У відповідності до вимог вказаних законодавчих і нормативних 
документів під час подальшої промислової розробки Бережівського родовища 
буде виконуватись комплекс заходів з охорони навколишнього природного 
середовища, в т.ч.: захисні, відновлювальні, ресурсозберігаючі, охоронні та 
компенсаційні заходи.  

На основі зробленої оцінки впливів на навколишнє середовище та для 
забезпечення нормальної безпечної експлуатації об’єкту в подальшому 
передбачено наступні природоохоронні  заходи.  

Під час споруджування свердловини: 

– в робочих проектах на споруджування свердловин передбачити спуск 
направлення з метою створення обв’язки для циркуляції і запобігання розмиву 
гирла свердловини, для перекриття нестійких четвертинних відкладів та 
ізоляції ґрунтових вод з метою їх захисту від забруднення фільтратом бурового 
розчину при бурінні під кондуктор; 

– спуск кондуктора з метою перекриття верхніх водоносних горизонтів і 
захисту їх від забруднення фільтратом бурового розчину при бурінні під 
проміжну колону;  

– з метою захисту перших від поверхні водоносних горизонтів буріння 
під направлення та кондуктор здійснювати на хімічно необробленому 
буровому розчині (глинистому розчині на водній основі); 

– застосування новітніх рецептур бурового розчину з використанням 
реагентів і речовин переважно  ІІІ і ІV класу безпечності з метою зменшення 
об’ємів утворення бурових відходів, які відносяться до ІV класу 
небезпечності; 

– обсадні колони в границях підйому цементного розчину, з 
врахуванням фактичного стану стовбура свердловини і кільцевого простору, 
обладнуються центраторами, скребками, турбулізаторами та іншими 
елементами технічного оснащення, що забезпечує якісне кріплення 
свердловини;  

– якість цементування контролювати акустичним цементоміром (АКЦ) 
та перевіряти опресуванням колон; 

– режим спуску обсадних колон та гідравлічна програма цементування 
розраховується, виходячи з умов попередження гідророзриву пластів; 
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– спуск проміжної колони з метою перекриття нестійких поглинаючих 
відкладів крейди, юри та тріасу; 

– для попередження перетоків флюїдів і пластових вод в заколонному 
просторі цементний розчин за всіма обсадними колонами свердловин 
піднімається до устя; 

– густина бурового розчину передбачається такою, щоб гідростатичний 
тиск стовпа бурового розчину перевищував пластовий тиск на 7%; 

– для запобігання викиду пластових флюїдів на усті свердловини при 
бурінні під експлуатаційну колону встановлюється противикидне обладнання; 

– повторне використання води для приготування бурового розчину (30% 
від об’єму бурових стічних вод); 

– планування та гідроізоляція поверхні бурових майданчиків, що 
забезпечить непроникність бурового розчину у поверхневі, підземні, ґрунтові 
води; 

– очищення промивної рідини (бурового розчину), бурових стічних вод; 
– ведення обліку споживання свіжої води; 
– заходи щодо ліквідації аварійних розливів пластових флюїдів;  
– рекультивація порушених земель після спорудження свердловини; 
При проведенні видобутку вуглеводнів: 

– застосування закритої герметичної системи збору, промислової 
підготовки і транспортування продукції свердловин; 

– постійний контроль технічного стану експлуатаційних об’єктів 
(свердловин, викидних ліній, установки попередньої підготовки газу) та 
додержання технологічних режимів їх роботи; 

– застосування антикорозійного покриття, інгібіторів для запобігання 
корозії обладнання свердловин, іншого нафтопромислового обладнання і 
трубопроводів; 

– швидка ліквідація аварійних розливів пластових флюїдів; 
– заходи із запобігання потраплянню на землю, у поверхневі і підземні 

води питної якості кислот, лугів, поверхнево-активних речовин, полімерних 
розчинів та інших хімічних реагентів, що використовуються при роботах з 
інтенсифікації експлуатаційних свердловин під час видобування газу і 
конденсату; 

Крім зазначеного вище, на всіх етапах освоєння родовища здійснюються 
ресурсозберігаючі заходи. 

Для зменшення витрат води у процесі буріння свердловин необхідно: 
змащувати штоки бурових насосів машинним маслом; не допускати переливу 
води із ємностей; підтримувати арматуру водопровідних ліній у справному 
стані і використовувати воду тільки в межах технологічної необхідності; при 
проведенні спуско-підіймальниих операцій обладнувати ротор обтирачем 
свічок. 

Відновлювальні заходи: 

–  дотримання технологічного режиму роботи свердловин та 
регламенту використання техніки і обладнання. 
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–  виконання всіх регламентних робіт, пов’язаних з нормативною 
експлуатацією технологічного обладнання та устаткування (капітальні ремонти, 
поточні ремонти, повірка тощо); 

У процесі буріння свердловин та експлуатації родовища необхідно 
забезпечити захист поверхневих та підземних вод від забруднення. 

З цією метою запровадити наступні заходи: 
– застосовування безамбарного способу буріння; 
– збір, утилізація, нейтралізація відходів буріння, їх підготовка до 

транспортування і вивіз в місця захоронення; 
– збір, утилізація та ліквідація продуктів освоєння свердловини, відходів 

ПММ; 
– гідроізоляція технологічних площадок, амбарів, вигрібних ям; 
– відведення дощових вод з об`єкту за рахунок рельєфу і організації 

поверхневого стоку; 
– завантаження автотранспорту в спеціально відведених місцях; 
– водовідведення виробничих стічних вод у гідроізольовану ємність або 

ємність для збору бурових стічних вод. 
Крім того,  будуть здійснені наступні охоронні заходи: 
– організація регулярного контролю за станом свердловин і 

трубопроводів; 
– проведення систематичного контролю герметичності клапанів, 

сальників, фланців; 
– пофарбування зовнішньої поверхні обладнання променевідбиваю-

чими світлими фарбами; 
– гідромоніторинг стану поверхневих і підземних вод четвертинного 

водоносного горизонту та моніторинг стану ґрунтів в районі родовища; 
–  дозвільно-ліцензійне забезпечення господарської діяльності 
Компенсаційні заходи полягають у відшкодуванні втрат, спричинених 

процесом планованої діяльності. Розрахунки відшкодування втрат проводяться 
на основі спеціально затверджених методик згідно встановлених тарифів. 
Зокрема, це може бути оплата видатків на компенсацію вартості втрат 
сільськогосподарського виробництва, пов'язаних з відведенням в оренду земель 
та оплата вартості недоодержаних доходів, пов'язаних з тимчасовим зайняттям 
земель, витрати на проведення біологічної рекультивації. 

НГВУ "Чернігівнафтогаз" здійснює компенсаційні заходи, у вигляді 
плати збору за спеціальне використання водних ресурсів, екологічного податку 
згідно Податкового Кодексу та рентні платежі. 
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8 ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля, значного 
негативного впливу на довкілля в результаті видобування вуглеводнів на 
Бережівському родовищі при дотриманні технічних та технологічних 
нормативів і вимог нормативно-правових документів не очікується. 

Комплекс технологічних, технічних, організаційних рішень, забезпечує 
надійну безаварійну роботу технологічних об’єктів на родовищі. Проектні 
рішення забезпечують високий ступінь надійності функціонування 
технологічних споруд. 

Суттєвий вплив на довкілля можливий лише в результаті виникнення 
аварійних ситуацій, які можуть бути обумовлені, як природними так і 
технічними чинниками. До природних чинників відносяться – землетруси, 
сильний вітер (урагани), повені, сходження селевих потоків, інше. 

Оцінювання можливості виникнення аварійної ситуації на площадкових 
об’єктах внаслідок дії сейсмічного чинника можливе порівнянням бальності 
виникнення землетрусу в цій місцевості і ступеня руйнування обладнання при 
даній інтенсивності за шкалою MSK-64, яка аналогічна шкалі Ріхтера, але 
супроводжується описом можливих наслідків для кожного балу.  

Згідно ДБН В.1.1-12:2014 "Будівництво у сейсмічних районах України" 

(додаток А та додаток Б.3) територія Чернігівської області, де розташоване 
Бережівське родовище, за шкалою MSK-64 віднесена до 6-бальної сейсмічної 
зони 1 % ймовірності перевищення розрахункової інтенсивності протягом 50 
років, з періодом повторюваності таких сейсмічних коливань – 1 раз на 1000 

років. 
Наведені цифри свідчать про дуже низьку ймовірність аварійної 

ситуації на об’єкті внаслідок землетрусів. 
За даними електронного ресурсу (URL: https://pro.cn.ua/news/21928) за 

останні десятиліття в районі родовища відчувались підземні поштовхи силою 
4 бали за шкалою Ріхтера у 2016 році, які були пов’язані з потужними 
землетрусами у гірському масиві Вранча в Румунії. 

Потенційно аварійна ситуація можлива також у разі дії штормових та 
ураганних вітрів. Вона залежить від сили, яка вимірюється в балах, або 
швидкості переміщення повітряних мас. Згідно дванадцятибальної шкали 
Бофорта, яка прийнята Всесвітньою метеорологічною організацією для 
наближеної оцінки швидкості вітру по його дії на наземні предмети, при 
швидкості більше 20,8 м/с – це шторм, понад 32,6 м/с – ураган. Враховуючи 
статистичні дані (розділ 3, табл. 3.2 даного звіту)  про швидкість переміщення 
повітряних мас на території Чернігівської області, цей чинник також можна 
вважати малоймовірним. а, відповідно, і виникнення аварійних ситуацій через 
цю подію. 
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Небезпечні і аварійні ситуації при видобуванні і підготовці нафти і газу 
можуть виникати головним чином через порушення технологічного регламенту 
експлуатації обладнання, виконання ремонтних і вогневих робіт без 
дотримання інструкцій з техніки безпеки. 

Як зазначалось вище збору продукції свердловин на родовищі не 
передбачено. Бережівське родовище розробляється ЦВНГ Талалаївка. 
Продукція свердловин по викидним лініям поступає в нафтопровід Софіївка - 

Талалаївка і  разом з продукцією Софіївського родовища поступає на ДНС 
Ярошівка.  

На підприємстві наявний план ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС), що 
містить вказівки сповіщення відповідних служб організацій, які повинні брати 
участь у ліквідації аварій та їх наслідків, перелік необхідних технічних засобів, 
знешкоджуючих реагентів, способи збору і знешкодження забруднюючих 
речовин [14]  (Додаток Ж). 

Комплекс  обладнання,  який  встановлений  на  Ярошівському родовищі 
та складається з таких основних об’єктів: 
 - ГЗУ №1:  ”Супутника АМ-40”,  „ОЗНА Імпульс 40”, блоку реагентного 
господарства БР-25; 

 - ГЗУ № 2:  ”Супутника АМ-40”;  
 - площадки  підігріву  нафти з ПТ-16/150М та рампи  інертного  газу; 

 - сепараційної установки Є-2; 

 - ДНС  з  насосами ЦНС- 60/330 ( 2 шт. ) для перекачування нафти  на 
ДНС-Талалаївка. 
 - установки  попереднього  скиду пластової води V = 100 м3   ; 

 - системи ППТ . 
  Групові замірні установки “Супутник АМ-40-14-500”, „ОЗНА Імпульс 
40”, дотискувальна насосна станція, блок реагентного господарства БР-25, 

трубопровідний підігрівач ПТ-16/150М, УПС - це пожежовибухонебезпечні 
об’єкти. Попутний газ і нафтопродукти – легкозаймисті речовини.  

За матеріалами [14] в таблиці 8.1 приведено класифікацію об’єктів 
Ярошівського родовища та виробничих приміщень по пожежонебезпеці і 
вибухонебезпеці. 

До основних причин, що можуть спричинити аварії та нещасні випадки на 
ДНС, відносяться: 

- підвищення тиску в ємностях і комунікаціях вище допустимого рівня ; 
- загазованість на території; 
- несправність запобіжного клапана ; 
- несправність манометра ; 
- поява в елементах посудин і трубопроводів тріщин, вм’ятин, значного 

зменшення товщини стінок, пропусків або потіння в зварювальних 
швах; 

- розрив прокладок у фланцевих з’єднаннях. 
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Таблиця 8.1 – Класифікація об’єктів по пожежонебезпеці і вибухонебезпеці 

 

 Для запобігання причин, які можуть спричинити аварію та нещасний 
випадок, оператори з добування нафти і газу зобов’язані: 

1. Суворо дотримуватися технологічного режиму роботи. 
2. Постійно слідкувати за справністю посудин, газових колекторів, 

замірних дільниць і витратомірів газу. 
3. Своєчасно ліквідовувати пропуски нафти і газу в фланцевих 

з’єднаннях і сальникових ущільненнях запірного обладнання. 
4. Слідкувати за справністю всіх показуючих і регулюючих засобів КВП 

і А. 
5. Слідкувати за справністю запобіжних клапанів, встановлених на 

посудинах. 
6. Своєчасно виявляти місця загідрачування обладнання і ліквідовувати 

гідратні пробки відігріванням парою або введенням метанолу, 
додержуючись всіх правил з охорони праці. 

У разі аварійного розливу нафти і нафтопродуктів проводиться зрізання 
ґрунту на глибину забруднення (приблизно на 0,15 м). Забруднену ділянку слід 
оконтурити плугами з глибиною занурення лемеха 20-25см. При середніх і 
значних розливах по контуру ділянки необхідно будувати траншеї і 
облаштовувати їх захисними екранами для попередження інтенсивного 
просочування нафтопродуктів у ґрунт. Збір розливів необхідно здійснювати за 
допомогою спеціальної нафтозбірної техніки. На поверхню забруднених місць 

№ 
№ 

п/п 

Найменування об’єктів 

Категорія будівель, 
приміщень, установок  по 

вибухопожежній, пожежній 
безпеці відповідно з  
НАПБ Б 0.03.002-07 

Класифікація  
вибухо-небезпечних 

та пожежонебез-

печних  зон згідно 
ПУЕ - 2009 

1 Нафтові свердловини Аз 2 

2 ГЗУ(«Супутник», «ОЗНА») А 2 

3 Дренажна ємність Бз 2 

4 Факельне господарство Аз 2 

5 ДНС відкритого типу Аз 2 

6 Майданчик підігрівачів А 2 

7 Розподільча гребінка нафти А 2 

8 Майданчик насосів ЦНС Аз 2 

9 Пункт наливу води Д  

10 
УПСВ(установка 
попереднього скиду води 

Д  

11 Майданчик БР-10 Д  

12 Деемульгаторне господарство Б 2 

13 
Майданчик ППТ (розхідна 
ємність V=50м3) 

Бз 2 

14 

КНС системи ППТ (відкрита). 
Скидова та нагнітальна 
свердловини. 

Д  
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перед нанесенням родючого шару ґрунту наносять адсорбент (гідрофобізований 
перліт, вермикуліт) із розрахунку 0,1-0,2 кг на 1 м2 забрудненої території. Після 
того, як забруднюючі речовини будуть зібрані з поверхні ґрунту, виконується 
технічна і біологічна рекультивація території, які регламентовані відповідними 
нормативними документами.  

Згідно з проведеною оцінкою впливу на довкілля значного негативного 
впливу на складові компоненти навколишнього середовища  від  провадження 
планованої діяльності не прогнозується. 

Найбільш відчутний, але, в той же час, далекий від порогових критичних 
значень, очікується вплив на атмосферне повітря при бурінні свердловини. 

Незначний та допустимий вплив прогнозується також на ґрунтовий покрив, 
стан фауни і флори. Впливу на кліматичні фактори та  матеріальні об’єкти не 
передбачається зовсім, а на  соціальне середовище очікується позитивний 
вплив (збереження робочих місць, платежі до місцевого та державного 
бюджетів, участь у соціально-економічному розвитку місцевої громади, внесок 
у зміцнення паливно-енергетичної бази держави). 
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9 ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, 
ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), 

ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ 

 

При підготовці Звіту з ОВД були виявлені труднощі, які, в першу чергу, 
стосуються вибору критеріїв оцінки та їх поділу за ступенем важливості по 
кожному із факторів впливу, виявлених до початку складання звіту. 

На даний час немає порівняльного медико-біологічного аналізу щодо 
"питомої ваги" того, чи іншого фактору впливу на здоров’я людини, чи 
пріоритетності кожного з факторів, які впливають на природні компоненти 
довкілля та ступеню їхньої кумулятивної дії. Без відповідної методики 
визначення цих величин прогнозні оцінки щодо розвитку подій у майбутньому 
на кожному із об’єктів носитиме дещо декларативний характер. 

Ще один важливий момент прогнозу для процесу експлуатації родовищ 
вуглеводнів на завершальній стадії – це відсутність методики щодо комплексу 
необхідних робіт та досліджень після завершення розробки та ліквідації 
родовища. 

Зважаючи на те, що в даний час розпочались масові роботи по 
складанню звітів з ОВД, виникає нагальна потреба у якнайшвидшому 
забезпеченні робіт з підготовки таких звітів стандартами та нормативно-

методичними документами, які б стосувались питань комплексного 
прогнозування впливу планованої діяльності на довкілля, проведення оцінки за 
видами впливів на нього та залишкові впливи після завершення розробки 
(ліквідації) родовища. По завершенню розробки родовища повинна пройти його 
ліквідація. Згідно статті 38 Закону України "Про нафту і газ" (вступив у дію в 
2001 році) та розділу XVIІ "Правил розробки нафтових та газових родовищ" 

(затверджені наказом Мінприроди України  від 15.03.2017  № 118, що 
зареєстрований в Мінюсті України 02 06. 2017 р. за № 692/30560) виведення 
родовищ нафти і газу з промислової розробки, а також контроль за впливом 
ліквідованих при цьому промислових об'єктів на довкілля здійснюються в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з додержанням вимог 
чинного законодавства. 

На сьогоднішній день проект постанови КМУ  "Про затвердження 
Порядку виведення родовищ нафти і газу з промислової розробки" знаходиться 
на погодженні в зацікавлених державних органах (електронний ресурс, режим 
доступу: http://www.dkrp.gov.ua/print-act/1707).   

Відсутність нормативного документу щодо ліквідації родовищ  створює 
труднощі при оцінці стану навколишнього природного середовища в 
постліквідаційний період. 

При проведенні оцінки впливу на довкілля виникають труднощі через: 
    – відсутність методик, які дозволяють здійснювати прогнозування змін 
навколишнього середовища, особливо в контексті довгострокових перспектив 
розробки родовищ (з урахуванням розвитку і удосконалення в технологіях, 
обладнанні, методах і підходах оцінки, інше); 

http://www.dkrp.gov.ua/print-act/1707).%20Відсутність
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    – відсутність методик, які дозволяють здійснювати оцінку впливу 
конкретних підприємств з урахуванням їх специфіки виробництва; 
    – відсутність даних регулярних моніторингових досліджень для невеликих 
територій, що  не дає можливості оцінити вплив конкретних виробництв на 
зміни факторів довкілля в конкретному прилеглому до виробництва місця; 
    – відсутність регулярних досліджень явищ чи процесів, які відбуваються в 
навколишньому середовищі зміни, яких можуть бути помітні тільки на протязі 
тривалого терміну негативного впливу. 

 

 

10  УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ 

ДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД 
опубліковано в газетах: "Град Прилуки" № 5 (844) від 31.01.18 р, "Трибуна 
хлібороба" № 3(9319) від 19.01.18 р., а також на сайті Міністерства екології та 
природних ресурсів України (реєстраційний номер 201812466 в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля).  

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 (22.02.18 р.) 

повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, 
зауважень і пропозицій від громадськості не надходило (лист Департаменту 

екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА № 04-11/490 від 
22.02.2018 р. наведений у додатку З). 
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11 СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА 

КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Починаючи з лютого 2013 року видобуток вуглеводнів на родовищі не 
здійснюється. Підготовка продукції свердловин безпосередньо на Бережівському 
родовищі не здійснюється. 

Стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря відсутні; джерела утворення зворотних вод відсутні; утворення відходів 
не відбувається, місця зберігання відходів відсутні; джерела теплового, 
світлового випромінювання відсутні. Також на родовищі відсутні нагнітальні 
свердловини та система підтримання пластового тиску і не використовується 
вода на виробничі та побутові потреби.  

На території родовища відсутня система моніторингових спостережень за 
якістю природних вод. З початку експлуатації родовища вимірювання 
показників складу та властивостей природних вод на його території не 
проводилися. 

Основний вплив на ґрунти здійснювався під час спорудження 
свердловин. На території родовища відсутня система моніторингових 
спостережень за станом ґрунтів. З початку експлуатації родовища вимірювання 
показників складу та властивостей ґрунтів на його території не проводилися. 

Загальна оцінка радіаційного стану на території Бережівського родовища 
виконується щорічно. Результати радіаційного контролю наведені у         

таблиці 1.10 розділу 1.5.5. На території Бережівського родовища перевищення 
радіаційного випромінювання не спостерігається. 

Змінення технології ведення робіт або інших параметрів, які можуть 
впливати на довкілля, не передбачається.  

Зміни існуючої системи контролю та моніторингу щодо впливу на 
довкілля не плануються. 
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12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Бережівське нафтове родовище знаходиться на території Ічнянського 
району Чернігівської області, на відстані 30 км на схід від районного центру – 

селища Ічня. 
Найбільшими населеними пунктами, що розташовані поблизу родовища, 

є районні центри Ічня, Прилуки і Талалаївка, а також села Кропивне, 
Українське, Верескуни, Тростянець, Бережівка, Рими, Южне, Пролетарське. В 
межі ліцензійної ділянки родовища, в її північно-західну частину, входить 
південно-східна частина с. Лисогор.  

Поряд з родовищем проходить залізнична колія Бахмач-Ромни-Рамодан. 
Найближчими залізничними станціями є станції Парафієвка, Дмитріївка, Ічня. 

На південь і південний схід від Бережівського родовища знаходяться 
Петрушівське, Тростянецьке, Ярошівське та Північно-Ярошівське родовища 
вуглеводнів, що розробляються НГВУ Чернігівнафтогаз ПАТ "Укрнафта". 

В Бережівському нафтовому родовищі частково знаходиться 
гідрологічний заказник місцевого значення "Южний", створений рішенням 
Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979 року № 561, площею 75 га, 
охоронною зоною - 250 га (лист Департаменту агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів №12-09 від 23.07.2018р. наведений у додатку Л).   

На відстані 5 км на південь від родовища, біля селища Тростянець, на 
площі 204,7 га розташований дендрологічний парк загальнодержавного 
значення "Тростянець". Дендропарк входить в структуру Ічнянського 
національного природного парку, основний масив якого знаходиться за 45 км 
на захід від родовища, в долині р. Удай поблизу районного центру Ічня.  

Мета планової діяльності - продовження видобування вуглеводнів на 
Бережівському нафтовому родовищі а саме: основні – нафти та газу природного 

розчиненого у нафті, а також експлуатація обладнання, що забезпечує 
видобування нафти і газу. Загальна площа відведених земельних ділянок під 
існуючі об’єкти Бережівського родовища складає – 20,1 км2. 

Бережівське родовище відкрито в 1978 р., в промислову розробку введене 
у 1984 р.  

Нафтогазоносність Бережівського родовища пов’язана з теригенними 
колекторами горизонту В-21 візейського ярусу нижнього карбону. 

За весь період розробки на родовищі пробурено вісім свердловин, з яких 
п’ять пошукових (1, 2, 3, 4, 6), дві розвідувальні (5, 7) та одна експлуатаційна 
свердловина 30. Промисловий приплив нафти отримано в чотирьох 
свердловинах (1, 3, 5, 7), три свердловини (2, 4, 6) виявились непродуктивними.  

Починаючи з лютого 2013 року родовище не експлуатується і видобуток 
вуглеводнів не здійснюється. 

Станом на 01.01.2018 р. на родовищі вилучено: нафти – 98,476 тис. т; 

рідини – 210,176 тис. т; газу – 6,637 млн. м3. Досягнутий коефіцієнт 
нафтовилучення – 0,105.  

Вуглеводнева продукція, видобута на Бережівському родовищі, по 
нафтопроводу подається на ГЗУ Ярошівка, де проходить попередню підготовку 
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з подальшою відкачкою в нафтопровід Талалаївка – Гнідинцівській ГПЗ 
(рисунок 1.2). 

Згідно другого (найбільш оптимального) варіанту розробки родовища, 
подальша експлуатація об’єкту пропонується здійснюватися існуючим фондом 
свердлдовин - свердловиною 7 та проектною оціночно-експлуатаційною 
свердловиною 31.  

Рівень соціального ризику планової діяльності – прийнятний. 
Всі технологічні об’єкти родовища – збірні колектори та елементи 

гирлового обладнання свердловин, трубопроводи – герметичні, що забезпечує 
відсутність викидів забруднюючих речовин в атмосферу. 

Стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
на Бережівському родовищі відсутні, тому спостереження за станом повітря не 
проводяться. 

На Бережівському родовищі відсутні нагнітальні свердловини та система 
підтримання пластового тиску і не використовується вода на виробничі та 
побутові потреби. На території родовища відсутня система моніторингових 
спостережень за якістю природних вод. З початку експлуатації родовища 
вимірювання показників складу та властивостей природних вод на його 
території не проводилися. 

Основний вплив на ґрунти здійснювався під час спорудження 
свердловин. На території родовища відсутня система моніторингових 
спостережень за станом ґрунтів. З початку експлуатації родовища вимірювання 
показників складу та властивостей ґрунтів на його території не проводилися. 

Загальна оцінка радіаційного стану на території Бережівського родовища 
виконується щорічно. Результати радіаційного контролю наведені у         

таблиці 1.10 розділу 1.5.5. На території Бережівського родовища перевищення 
радіаційного випромінювання не спостерігається. 

Зміни існуючої системи контролю та моніторингу щодо впливу на 
довкілля не плануються. 

Змінення технології ведення робіт або інших параметрів, які можуть 
впливати на довкілля, не передбачається.  

При здійснені планованої діяльності – продовженні промислової 
розробки родовища із видобутку вуглеводневої сировини – змін існуючого 
стану довкілля не відбудеться. 

Результати проведеної оцінки впливу на довкілля свідчать, що 
негативного впливу на довкілля в результаті видобування вуглеводнів на 
Бережівському родовищі при дотриманні технічних та технологічних 
нормативів і вимог нормативно-правових документів не очікується. 
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Рисунок А.1 − Державний акт на право постійного користування землею 

(Южненська сільська Рада) (лист 1) 
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Рисунок А.2 − Державний акт на право постійного користування землею 

(Южненська сільська Рада) (лист 2) 
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Рисунок А.3 − Державний акт на право постійного користування землею (Южненська сільська Рада) (лист 3) 
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Рисунок А.4 − Державний акт на право постійного користування землею (Южненська сільська Рада) (лист 4) 
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