


 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

АТ – Акціонерне товариство; 

ГДВ – гранично допустимий викид; 

ГДК – гранично допустима концентрація; 

ГКР – газоконденсатне родовище; 

ГПАА – гідролізований поліакриламід; 

ГПУ – газопромислове управління; 

ДБН – державні будівельні норми; 

ДВЗ – двигун внутрішнього згорання; 

ДДЗ – Дніпровсько-Донецька западина; 

ДКЗ – Державна комісія запасів; 

ДСТУ – державний стандарт України; 

ЗСО – зона санітарної охорони; 

КМУ – Кабінет Міністрів України; 

ЛЕП – лінія електропередач; 

НДР – науково-дослідна робота; 

НМУ –  несприятливі метеорологічні умови; 

НТС – низькотемпературна сепарація; 

ОБРД – орієнтовний небезпечний рівень діяння; 

ОБРВ – орієнтовний небезпечний рівень впливу; 

ОВД – оцінка впливу на довкілля; 

ОДК – орієнтовні допустимі концентрації; 

ПВО – противикидне обладнання; 

ПЗФ – природно-заповідний фонд; 

ПММ – паливно-мастильні матеріали; 

ППР – планово-попереджувальний ремонт; 

СЗЗ – санітарно-захисна зона; 

СОУ – стандарт організацій України; 

СПВ – супутньо-пластові води; 

ТПВ – тверді побутові відходи. 

УКПГ – установка комплексної підготовки газу; 

ШР – штуцер регулюючий; 

ШРУ – шафова газорегулююча установка; 

ЦВНГК – цех з видобутку нафти, газу та конденсату; 

ЦКР – центральна комісія; 

ЮНГКР – Юліївське нафтогазоконденсатне родовище. 
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1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Метою звіту є оцінка впливу на довкілля планованої діяльності 

Акціонерного товариства (АТ) «Укргазвидобування», а саме видобування 

вуглеводнів (нафта, газ природний, газ, розчинений у нафті, конденсат, 

супутні компоненти – корисні копалини загальнодержавного значення) 

Кузьмичівсько-Недільного родовища. 

АТ «Укргазвидобування» володіє спеціальним дозволом від 31.05.2006 

року №2793 на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому 

числі дослідно-промислової розробки корисних копалин Північно-

Скворцівської площі, термін дії якого закінчується 31.05.2021 року  

(додаток А). 

 За час володіння спеціальним дозволом Товариством було відкрито два 

родовища Недільне та Кузьмичівське, які введено в дослідно-промислову 

розробку (ДПР). Визнано за доцільне вважати Кузьмичівську (родовище), 

Недільну (родовище), Північно-Кузьмичівську, Північно-Скворцівську та 

Східно-Кузьмичівську ділянки нафтогазонакопичення, як складовими 

частинами Кузьмичівсько-Недільного родовища, розташованого в межах 

Північно-Скворцівського спеціального дозволу. 

Роботи по провадженню планованої діяльності, які буде здійснювати 

філія Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» 

Акціонерного товариства «Укргазвидобування»  

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої 

діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля підлягає оцінці 

впливу на довкілля (ст.3 п.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

№ 2059-VІІІ) [1]. 

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) спрямована на запобігання 

виникнення негативного впливу на навколишнє природне середовище, 

забезпечення екологічної безпеки, охорону довкілля, раціональне 

використання і відтворення природних ресурсів у процесі прийняття 

управлінських рішень про провадження планованої діяльності, яка може 

мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та 

приватних інтересів. 

 

1.1  Опис місця провадження планованої діяльності 

 

В адміністративному відношенні Кузьмичівсько-Недільне родовище 

знаходиться на території Богодухівського району Харківської області 

України за 30 км на захід від м. Харків та за 2 км на південний схід від 

м. Богодухів. Межі ділянки спеціального дозволу на користування надрами 

визначаються наступними географічними координатами (таблиця 1.1). 
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Таблиця 1.1 – Координати кутових точок площі робіт 

 

№ кутових 

точок 

Координати 

північна широта східна довгота 

1 5008'45'' 3533'29'' 

2 5009'20'' 3536'30'' 

3 5003'58'' 3546'57'' 

4 5002'50'' 3547'00'' 

5 5002'37'' 3546'19'' 

6 5006'00'' 3532'00'' 

Площа ділянки спецдозволу 98,07 км2 

 

На площі робіт та поряд з нею знаходяться населені пункти: селища 

Крисине, Максимівка, Бабенки, Балабанівка, Новоселівка, Гавриші, Яблучне, 

Петропавлівка, Ріпки, Лозова, Мусійки, Вертіївка та ін., які сполучені між 

собою шосейними і грунтовими дорогами. Районний центр та залізнична 

станція Богодухів розташовані за 2 км на північний захід від площі. Через 

район робіт проходить залізнична колія Харків-Суми-Київ з залізничними 

станціями Максимівка і Гавриші, розташованими на залізничній гілці 

Богодухів-Люботин та автошлях регіонального значення Р46 Харків-

Богодухів-Охтирка (відрізок траси Богодухів-Вільшани).  

В орогідрографічному відношенні територія являє собою горбисту 

рівнину, розчленовану долинами рік, ярами і балками. Гідрографічну сітку 

площі складають р. Мерла з притокою р. Крисинка та р. Мерчик з притокою 

р. Сухий Мерчик. Долини рік заболочені, вкриті чагарниками і болотяною 

рослинністю. 

Максимальні абсолютні відмітки поверхні рельєфу (до 223,7 м) 

приурочені до вододілів рік, мінімальні пов’язані з річковими долинами і 

становлять 140-150 м. Більш підвищена східна частина району. 

Клімат району помірно-континентальний із середньорічною 

температурою повітря +6-7 С. Мінімальна температура – -30-31 С, 

характерна для січня, максимальна – +25-30 С для липня. Глибина 

промерзання ґрунту – 0,8-1,2 м, інколи до 1,5 м. Середньорічна кількість 

атмосферних опадів – 450-600 мм, максимальна їхня кількість випадає в 

літньо-осінній період. Переважають вітри східного, західного і північно-

західного напрямків. 

У межах району поширені чорноземи типові потужні опідзолені, 

вилугувані та сірі лісові ґрунти. За своїми особливостями ґрунтового покриву 

територія відноситься до лісостепового ґрунтового району. 

Згідно схеми лісорослинного районування України район досліджень 

розташований у межах Середньоруської лісостепової фізико-географічної 

провінції. Зональними типами рослинності району являються широколисті 

змішані ліси, лучні степи. Крім зональних типів рослинності зустрічаються 

соснові та дубово-соснові ліси, заплавні луки. Тваринний світ району 
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представлений великим різноманіттям диких тварин і птахів. Фауна лісів 

району дуже багата. 

Місцевість густонаселена, переважаюча більшість населення зайнята в 

сільському господарстві (землеробство, тваринництво), більшість 

промислових підприємств дрібні, місцевого значення.  

Богодухівський район характеризується розвинутою нафтогазовою 

промисловістю, що обумовило наявність газопроводів, збиральних пунктів та 

нафтогазовидобувних промислів. Поблизу Кузьмичівсько-Недільного НГКР 

знаходяться Скворцівське і Юліївське НГКР. Найближчим до Кузьмичівсько-

Недільного НГКР є Юліївський нафтогазовидобувний промисел.  

Корисні копалини, крім відкритих покладів вуглеводнів, представлені 

будівельним матеріалом (пісками, глинами, суглинками), торфом, невеликі 

поклади якого зустрічаються в долинах рік, а також підземними водами, що 

використовуються для питного і технічного водопостачання. 

На території Кузьмичівсько-Недільного нафтогазоконденсатного 

родовища об’єкти природньо-заповідного фонду відсутні, несприятливих 

фізико-геологічних процесів і явищ не відмічається.  

 

Оглядова карта району планованих робіт наведена на рисунку 1.1. 

Ситуаційний план з нанесеними межами ділянки робіт та 

географічними координатами її кутових точок  наведено на рис. 1.2. 
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Рис. 1.1 - Оглядова карта району планованих робіт 

10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 - Ситуаційний план з нанесеними межами ділянки робіт та географічними координатами її кутових 

точок 
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1.2  Цілі планованої діяльності 

 

Акціонерне товариство «Укргазвидобування» − вертикально 

інтегрована компанія з замкнутим циклом виробництва − від пошуку та 

розвідки родовищ нафти і газу до їх розробки, а також видобутку, 

транспортування, переробки вуглеводневої сировини і реалізації 

нафтопродуктів. 

АТ «Укргазвидобування» веде розробку газових, нафтогазових і 

нафтогазоконденсатних площ в Харківській, Полтавській, Сумській, 

Донецькій, Луганській, Дніпропетрівській, Львівській, Івано-Франківській, 

Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях. Геологорозвідувальні 

роботи компанії з пошуку нових площ вуглеводнів ведуться в Дніпровсько-

Донецькій западині, у Карпатському регіоні. 

Сьогодні АТ «Укргазвидобування» – основна компанiя з видобування 

природного газу i газового конденсату в Україні. Товариство видобуває 75% 

природного газу в Україні.  

Пріоритетним напрямком роботи АТ «Укргазвидобування» є створення 

прозорої, ефективної, сучасної державної Компанії за найкращими 

європейськими зразками, забезпечення екологічно-стабільного рівня 

виробництва, мінімізації впливу господарської діяльності АТ 

«Укргазвидобування» на стан навколишнього природного середовища. 

Ціль планованої діяльності – видобування вуглеводнів (нафта, газ 

природний, газ, розчинений у нафті, конденсат, супутні компоненти - корисні 

копалини загальнодержавного значення) Кузьмичівсько-Недільного 

родовища, експлуатація газових покладів для забезпечення держави 

енергетичними ресурсами власного видобутку та виконання програми 

енергетичної незалежності України. 

 

1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

 

Геолого-геофізична вивченість  

Геологічна будова Кузьмичівсько-Недільного нафтогазоконденсатного 

родовища на теперішній час вивчена доволі значним комплексом геолого-

геофізичних досліджень, що включає гравіметричні, магнітометричні, 

електророзвідувальні і сейсморозвідувальні роботи, геохімічні і 

аерокосмогеологічні дослідження, геологічну зйомку, пошукове і 

розвідувальне буріння та випробування свердловин, дослідно-промислову 

розробку, науково-дослідні і тематичні дослідження, їх аналіз та 

узагальнення. Це обумовлено розташуванням Кузьмичівсько-Недільного 

НГКР в безпосередній близькості від відомих Скворцівського і Юліївського 

нафтогазоконденсатних родовищ.  

Систематичні геологічні дослідження території Кузьмичівсько-

Недільного нафтогазоконденсатного родовища, як складової центральної 

частини Північного борту ДДЗ, належать п’ятдесятим рокам двадцятого 
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століття і пов’язані з відкриттям у межах западини цілого ряду 

газоконденсатних і нафтогазових родовищ, зокрема Шебелинського ГКР. 

Більш ранній період досліджень характеризується формуванням загальних 

уявлень про геологічну будову і головні закономірності нафтогазоносності 

надр ДДЗ, які лягли в основу створення і розвитку нафтогазопошукових 

концепцій. З 1952 р. дослідження були направлені переважно на пошуки 

антиклінальних структур і підготовки їх до глибокого пошукового буріння на 

нафту та газ, що знайшло відображення у великій кількості опублікованих і 

науково-дослідних робіт, основні з яких, стосовно досліджуваної площі.  

Роботи на площі проводились відповідно до спеціального дозволу на 

користування надрами (спеціальний дозвіл на геологічне вивчення, у тому 

числі дослідно-промислову розробку за № 2793 від 31.05.2006 р.), який 

видано АТ «Укргазвидобування» терміном на 15 років (додаток А). 

У процесі геологічного вивчення спецдозволу Північно-Скворцівської 

площі протягом 2006-2020 рр. за результатами сейсморозвідувальних 

досліджень, проведеними за 2D та 3D методиками (2000, 2016 рр.) та даних 

буріння 17 пошуково-розвідувальних свердловин в його межах оконтурені 

п’ять ділянок нафтогазонасичення, які характеризуються різним ступенем 

геолого-геофізичного вивчення. 

На двох ділянках (Недільна та Кузьмичівська) встановлені 

газоконденсатні поклади у відкладах московського та башкирського ярусів, 

які введено в ДПР, а запаси ВВ поставлено на облік до Держбалансу в 2008 р. 

та 2011 р., як Недільне та Кузьмичівське родовища, відповідно. 

За результатами пошукового буріння та випробування в межах 

Північно-Кузьмичівської та Північно-Скворцівської ділянок у 

верхньовізейських відкладах, відповідно. Поклади у ДПР не вводились. 

За результатами інтерпретації сейсморозвідки 3D до глибокого буріння 

підготовлена та паспортизована Східно-Кузьмичівська ділянка. 

За структурно-тектонічними та літолого-фаціальними умовами 

формування та розвитку усі п’ять ділянок, які оконтурені в межах Північно-

Скворцівського спеціального дозволу, характеризуються єдиними умовами 

утворення, формування та збереження покладів газу та нафти. 

Виявлені в межах ділянок поклади ВВ об’єднані єдиною системою 

збору вуглеводневої продукції та її обліку. 

За результатом розгляду геолого-економічної оцінки запасів 

вуглеводнів Північно-Скворцівської площі (спеціальний дозвіл) на геолого-

технічній нараді АТ «Укргазвидобування», враховуючи наведені в НДР 

геологічні побудови, геологічні та техніко-економічні показники, визнано за 

доцільне вважати Кузьмичівську (родовище), Недільну (родовище), 

Північно-Кузьмичівську, Північно-Скворцівську та Східно-Кузьмичівську 

ділянки нафтогазонакопичення, як складовими частинами Кузьмичівсько-

Недільного нафтогазоконденсатного родовища, розташованого в межах 

Північно-Скворцівського спеціального дозволу. 

Недільна ділянка як родовище відкрита в 2008 р. свердловиною № 1, в 

якій з відкладів горизонту Б-3-5 башкирського ярусу середнього карбону 
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отримано приплив газу дебітом 101,5 тис. м3/добу на штуцері діаметром 

6 мм. У тому ж році ділянка як родовище включена до Державного балансу 

корисних копалин України. У 2009 році об’єкт введений в ДПР 

свердловиною № 1 на поклад горизонту Б-3-5. Подальшими роботами 

встановлена нафтогазоносність горизонтів М-4, М-5, М-7, Б-1, Б-2 

московського та башкирського ярусів середнього відділу кам’яновугільної 

системи. За виключенням нафтового покладу горизонту Б-1, всі поклади 

газоконденсатні. На поточний час в розробці перебуває лише один 

експлуатаційний об’єкт – поклад горизонту Б-2, який розробляється 

свердловиною № 1. 

Кузьмичівська ділянка як родовище відкрита в 2011 р. свердловиною 

№ 10, в якій при випробуванні горизонту Б-2н1 башкирського ярусу 

середнього карбону, отримано приплив газу дебітом 77,8 тис. м3/добу та 

конденсату – 2,82-3,1 м3/добу на штуцері діаметром 5 мм. Того року ділянка 

як родовище поставлена на облік до Державного балансу. Об’єкт введений в 

ДПР у 2015 р. свердловиною № 10 на поклад горизонту Б-2н1. Виявлена на 

теперішній час продуктивність пов’язана з горизонтами М-6, Б-1, Б-2в, Б-2н1, 

Б-2н2, Б-3, Б-6, В-18 московського, башкирського і візейського ярусів 

середнього і нижнього відділу кам’яновугільної системи, де встановлено 

газоконденсатні поклади та один газоконденсатний поклад з нафтовою 

облямівкою. На поточний час в розробці перебувають поклади ВВ горизонтів 

Б-1, Б-2, Б-3, які розробляються свердловинами №№ 10, 12, 13, 14, 17. 

На Північно-Кузьмичівській ділянці встановлена нафтоносність 

візейських відкладів, в яких виявлений один нафтовий поклад у горизонті 

В-20 (свердловина № 16). 

На Північно-Скворцівській ділянці у 2019 р. при випробуванні у 

свердловині № 24 відкладів горизонту В-16 візейського ярусу нижнього 

карбону отримано приплив газу дебітом 132 тис. м3/добу на штуцері 

діаметром 7,0 мм. Встановлений газоконденсатний поклад горизонту В-16 

характеризується як обмежений за площею і непромисловий. 

За результатами геолого-геофізичних досліджень та випробування 

свердловин у межах Кузьмичівсько-Недільного родовища встановлено 19 

покладів ВВ у відкладах московського (продуктивні горизонти М-4, М-5, 

М-6, М-7), башкирського (продуктивні горизонти Б-1, Б-2, Б-2в, Б-2н1, Б-2н2, 

Б-3, Б-3-5, Б-6) та візейського (продуктивні горизонти В-16, В-18, В-20) 

ярусів середнього і нижнього карбону. На Східно-Кузьмичівській ділянці 

прогнозуються чотири газоконденсатні поклади у потенційно-перспективних 

горизонтах М-6 московського, Б-1, Б-3 башкирського та горизонту В-18 

візейського ярусів середнього і нижнього карбону. У цілому по покладах ВВ 

Кузьмичівсько-Недільного родовища здійснено підрахунок запасів та оцінка 

ресурсів ВВ по двадцяти трьох підрахункових об’єктах. 

За величиною видобувних (балансових) запасів ВВ поклади віднесені 

до групи дуже дрібних, за складністю геологічної будови, фазового стану 

вуглеводнів, умовами залягання і мінливістю продуктивних горизонтів до 

складної будови. Поклади ВВ за типом переважно пластові, рідше масивно-
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пластові тектонічно (у більшості випадків) та літологічно екрановані та 

обмежені. Колектори представлені пісковиками, пісковиками глинистими, 

рідше алевролітами. 

На Державному балансі корисних копалин України станом на 

01.01.2020 р. на Кузьмичівській ділянці (родовищу) по продуктивних пластах 

Б-1с (Б-1 прийнятий в ГЕО), Б-2в, Б-2н (Б-2н1), Б-3, Б-6 обліковані початкові 

загальні/видобувні запаси ВВ в наступних обсягах: газу за категорією С1 

(коди класів 121+221/121) 957/940 млн м3, конденсату за категоріями С1+С2 

(коди класів 121+122+221+222/121+122) 50/37 тис. т. З початку розробки 

видобуто 175 млн м3 газу та 4 тис. т конденсату, 37 т нафти. 

На обліку в Державному балансі, станом на 01.01.2020 р., по Недільній 

ділянці (родовищу) по горизонтах М-4, Б-2, Б-3-4 (Б-3-5) числяться 

загальні/видобувні запаси ВВ в об’ємі: газу за категорією С1 (коди класів 

121+221/121) 141/141 млн м3, конденсату 5/5 тис. т. З початку розробки 

видобуто 119 млн м3 газу, 5 тис. т конденсату, 21 т нафти. 

Крім того, у межах Кузьмичівсько-Недільного родовища на 

Державному балансі у нижньо- та середньокам᾽яновугільних відкладах 

обліковуються перспективні ресурси газу категорії С3 (код класу 333) в 

об’ємі 1550 млн м3 по Східно-Кузьмичівській ділянці та 935 млн м3 – по 

Північно-Скворцівській ділянці. 

Запаси ВВ поставлені на Державний баланс за результатами приростів, 

виконаних УкрНДІгазом у 2011, 2012, 2016, 2018 рр. по Кузьмичівській і в 

2008-2012, 2015, 2016, 2018 рр. по Недільній ділянках (родовищах). 

У 2016 р. ТОВ «Вікоіл ЛТД» (польові сейсмічні дослідження) і «ТОВ 

«Тутковський геофізика» (обробка і інтерпретація матеріалів 3D сейсміки) на 

замовлення АТ «Укргазвидобування» виконані сейсмічні дослідження МСГТ 

за технологією 3D, за результатами яких деталізована будова Кузьмичівської 

і Недільної ділянок, виявлені і підготовлені до глибокого буріння по 

кам’яновугільних відкладах та паспортизовані Східно-Кузьмичівська і 

Північно-Скворцівська структури. У 2017 р. УкрНДІгазом на основі аналізу 

матеріалів сейсморозвідки 3D оконтурена Північно-Кузьмичівська структура. 

Впродовж 1993 - початку 2020 років у межах ліцензійної ділянки 

пробурено 17 пошукових і розвідувальних свердловин, з них шість (№№ 1, 2, 

2-біс, 3, 4, 5) на Недільній ділянці, вісім (№№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17) на 

Кузьмичівській ділянці, дві (№№ 16, 18) на Північно-Кузьмичівській ділянці 

і одна (№ 24) на Північно-Скворцівській ділянці. З геологічних причин 

ліквідовано 6 свердловин, передано до експлуатації 10 свердловин, одна 

свердловина очікує ліквідації. На Східно-Кузьмичівській ділянці бурові 

роботи не проводились. 

За результатами виконаних робіт проведено аналіз геолого-геофізичних 

матеріалів, обґрунтовано підрахункові параметри покладів ВВ за даними 

ГДС та вперше виконана геолого-економічна оцінка запасів та ресурсів газу, 

конденсату, нафти та супутніх компонентів для Кузьмичівської, Недільної, 

Північно-Кузьмичівської, Північно-Скворцівської та Східно-Кузьмичівської 

ділянок. 
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Процес спорудження свердловин 

Спорудження свердловини складається з наступних етапів: підготовчі і 

вишкомонтажні роботи (ВМР), тобто монтаж бурового верстату; буріння та 

кріплення ствола свердловини обсадними колонами і їх цементування; 

випробовування свердловини на наявність промислового припливу газу; 

демонтаж бурового верстату та проведення рекультивації земельної ділянки. 

Застосовується типова схема обв’язки устя свердловин. Буде обрано 

оптимальні маршрути і довжини трас газопроводів з урахуванням рельєфу та 

існуючих комунікацій. В залежності від довжини газопроводу роботи по 

підключенню свердловин розраховані на термін до чотирьох місяців. У 

будівельних роботах буде задіяно від 5 до 15 одиниць техніки.  

Наземний комплекс бурового обладнання і привежових споруд, що 

використовуються при спорудженні свердловин, відносяться до тимчасових 

споруд. Комплекс включає бурову вежу з металічною основою, блок 

силового приводу лебідки, циркуляційну систему з блоком очистки бурового 

розчину, насосний блок з силовим приводом. Головний привід бурового 

верстату використовується для спускопідіймальних операцій, обертання 

бурильної колони з долотом за допомогою ротора при поглибленні 

свердловини, для приводу бурових насосів. Бурова вежа забезпечує спуск і 

підйом обладнання для буріння, кріплення і випробування свердловини. 

Підвишкова основа служить опорою для бурової вежі. Обладнання для 

спуско-підйомних операцій складається із лебідки, талевої системи і талевого 

канату. Це обладнання використовується для піднімання і опускання 

обладнання у свердловину. Бурові насоси забезпечують циркуляцію бурового 

розчину через бурильні труби до вибою свердловини з метою виносу 

вибуреної породи на поверхню, забезпечення стійкості стінок ствола 

свердловини, створення протитиску на нафто- та газоносні горизонти, 

охолодження долота, руйнування гірських порід. Противикидне обладнання 

(превентори) встановлюються на усті свердловини і призначене для 

перекриття устя при нафтогазоводопроявленнях. Випробування свердловини 

включає в себе перфорацію експлуатаційної колони навпроти продуктивного 

горизонту, виклику припливу продукції методом зниження протитиску на 

пласт і освоєнні свердловини на семи режимах з одночасним спалюванням 

газу на факелі. Факельні викиди монтуються в протилежний бік від 

належного пункту.  Після проведення комплексу геофізичних досліджень і 

виклику припливу пластового флюїду, у випадку отримання промислового 

припливу, устя свердловини обладнується фонтанною арматурою, 

підключається з допомогою газопроводу (шлейфу) до установки підготовки 

вуглеводневої сировини і передається в експлуатацію. При відсутності 

промислового припливу пластового флюїду свердловина ліквідовується. 

Існуюча технологія буріння свердловин застосовується в усьому світі і 

альтернативи немає. 

Для спорудження свердловини, як надійного об'єкту по видобуванню 

вуглеводнів передбачається відповідна її конструкція. Конструкцію 

свердловини буде розроблено згідно діючих нормативних документів з 
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врахуванням гірничо-геологічних умов проводки свердловини на даній 

площі, економічних міркувань, а також природоохоронних вимог.  

Кількість і глибину спуску колон буде визначено виходячи з умов 

можливості успішного проведення розкриття горизонтів, які складають 

розріз свердловини, вимог щодо охорони надр і навколишнього середовища 

по існуючих технологіях.  

Направлення відповідного діаметру встановлюється до глибини 10 м і 

облаштовується з метою створення замкнутої системи циркуляції бурового 

розчину.  

Кондуктор спускається на проектну глибину з метою перекриття 

нестійких, поглинаючих кайнозойських відкладів для попередження 

забруднення водоносних горизонтів, що використовуються для пиття, 

хімічними реагентами бурових розчинів. Цементується кондуктор по всій 

довжині спуску високоміцним портландцементом.  

Технічна колона спускається на проектну глибину з метою перекриття 

відкладів крейди, схильних до набухання і товщі теригенних порід, де 

можливі обвалоутворення і часткове поглинання бурового розчину.  

Колона необхідна для надійного обладнання устя свердловини 

противикидним обладнанням для безпечного розкриття очікуваних 

продуктивних горизонтів. Цементується колона по всій довжині 

високоміцним портландцементом.  

Експлуатаційна колона спускається до проектної глибини з метою 

роздільного випробування перспективних горизонтів. Колона спускається з 

метою зменшення гідростатичних тисків на продуктивні горизонти при 

цементуванні. Колона цементується по всій довжині високоміцним 

портландцементом. 

Експлуатаційна фільтрова колона спускається до проектної глибини з 

метою випробування перспективних горизонтів фундаменту.  

Земельні ділянки, які у встановленому порядку будуть відведені для 

спорудження свердловин повинні відповідати наступним умовам: мати 

площу достатню для розміщення необхідного обладнання; в межах 

майданчиків проведення робіт не повинні спостерігатися несприятливі 

фізико-геологічні процеси та явища; розмір нормативної санітарно-захисної 

зони (СЗЗ) складає 300 м, якщо буріння здійснюється буровим верстатом з 

електричним приводом та 500 м, якщо буріння здійснюється буровим 

верстатом з дизельним приводом (Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів, затверджені наказом МОЗ України від 

19.06.1996 р. №173); бурові майданчики повинні бути вільні від забудов; в 

межах майданчиків повинні бути відсутні будівельні, промислові, а також 

природно-заповідні об’єкти; бурові майданчики повинні відповідати нормам 

санітарії та пожежної безпеки.  
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1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема 

виробничих процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та 

природних ресурсів (води, земель, грунтів, біорізноманіття), які 

планується використовувати 

 

Ресурси, які будуть використані при спорудженні однієї свердловини: 

- земельні (площа під один буровий верстат);  

- водні (технологічна вода та питна вода);  

- енергетичні (дизпаливо);  

- сировинні (обсадні та бурильні труби, цемент, хімреагенти);  

- трудові (вахта 12-16 осіб). 

Згідно чинного законодавства для проведення робіт по бурінню кожної 

свердловини мають бути відведені земельні ділянки під бурові майданчики, 

кожна з яких повинна мати площу достатню для розміщення бурового 

обладнання, привишкових споруд, службових та побутових приміщень з 

урахуванням екологічних, санітарних, протипожежних вимог.  

Кількість земельних дилянок встановлюється після визначення 

розташування геологічно-обумовленої точки свердловини. 

На період спорудження свердловин площа відводу земель у 

довгострокове користування на період експлуатації свердловин, під’їзних 

ґрунтових доріг становить 0,8-1,0 га для однієї свердловини та 

передбачається укладання угоди на займання земельної ділянки із 

землекористувачем (за погодженням з її власником). Після закінчення робіт 

земельні ресурси повертаються землекористувачу в стані придатному для 

подальшого використання за попереднім призначенням.  

Видобування вуглеводнів не здійснюється шахтним, або карьерним 

способом. При видобуванні вуглеводнів не виникають пустоти. Газ займає 

поровий простір газоносних порід. 

В процесі спорудження свердловин передбачається використання 

прісної води для технологічних потреб (приготування бурового розчину та 

ін.). Технологічна і питна вода – привозна. Питна вода завозиться щоденно 

спецавтотранспортом та зберігається у чистій тарі.  

Енергетичні ресурси – дизпаливо для роботи дизель-електростанції, яке 

зберігатиметься на буровій площадці, в спеціально облаштованих ємкостях. 

Електроенергія для забезпечення внутрішнього електропостачання – від 

власної дизель-електростанції.  

Згідно технології буріння використання альтернативних джерел енергії 

не можливо у зв'язку з низкою енергетичною потужністю, що не відповідає 

технології буріння. 

Для обробки бурового розчину з метою надання йому реологічних 

властивостей, які відповідають умовам буріння, використовуються хімічні 

реагенти: глинопорошок, графіт, крейда, сода кальцинована, КМЦ, 

хлористий калій та інші, які характеризуються наступними властивостями.  

Глинопорошок (ТУ 39-01-08-658) – висушена і подрібнена глина з 

хімічними реагентами чи без них. Для приготування промивних рідин 
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використовують в основному глинопорошки з бентонітових, гідрослюдистих 

і палигорськітових глин, кожна з яких містить різні домішки інших 

мінералів.  

Графіт (ГОСТ 17022-81) – кристалічний сріблястий порошок, 

нерозчинний у воді. Одержують шляхом флотаційного збагачення руд 

природного графіту і доменних екранів. ГДК у воді - 0,1 мг/л, ОДК у ґрунті – 

5000 мг/кг. Використовується як мастильна добавка до бурового розчину.  

Сода кальцинована технічна Na2CO3 (ГОСТ 5100-85Е) – 

порошкоподібна речовина білого кольору щільністю 2,5 г/см3. Одержують з 

карбонату кальцію СаСО3. Домішка її в промивній рідині становить до 0,5% 

в сухому вигляді і до 3% у вигляді водного розчину 5-15% концентрації. ОДК 

у ґрунті – 200 мг/кг. Використовується при розбурюванні цементних стаканів 

для зв’язування іонів кальцію.  

КМЦ – карбоксиметилцелюлоза за ОСТ 6-05-3-86 являє собою білу чи 

жовту ватоподібну масу вологістю 11-12%. Одержують її шляхом обробки 

целюлози монохромоцтовою кислотою.  

Калій хлористий (КСІ) – являє собою кристалічну речовину білого або 

цегляно-червоного кольору. Йому властива інгібуюча дія, що позитивно 

впливає на збереження стійкості ствола свердловини. Транспортується в 

контейнерах та мішках. Пожежо- та вибухонебезпечний. Використовується 

як мінеральне добриво в сільському господарстві.  

Крейда (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, наприклад, тріщинуватих вапняків. 

Крейда належить до нетоксичних матеріалів.  

 

1.4.1 Планована діяльність 

 

АТ «Укргазвидобування» планує видобування вуглеводнів (нафта, газ 

природний, газ, розчинений у нафті, конденсат, супутні компоненти - корисні 

копалини загальнодержавного значення) Кузьмичівсько-Недільного 

родовища. 

АТ «Укргазвидобування» володіє спеціальним дозволом від 31.05.2006 

року №2793 на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому 

числі дослідно-промислової розробки корисних копалин Північно-

Скворцівської площі, термін дії якого закінчується 31.05.2021 року. 

 За час володіння спеціальним дозволом Товариством було відкрито два 

родовища Недільне та Кузьмичівське, які введено в ДПР. Визнано за 

доцільне вважати Кузьмичівську (родовище), Недільну (родовище), 

Північно-Кузьмичівську, Північно-Скворцівську та Східно-Кузьмичівську 

ділянки нафтогазонакопичення, як складовими частинами Кузьмичівсько-

Недільного родовища, розташованого в межах Північно-Скворцівського 

спеціального дозволу. 
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Роботи по провадженню планованої діяльності буде здійснювати філія 

Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» Акціонерного 

товариства «Укргазвидобування». 

У відповідності до перспективної оцінки покладів, протягом дії 

спецдозволу планується будівництво 2 свердловин кожен рік (глибиною до 

4000 м) і підключення цих свердловин (довжина шлейфу до 13000 м), згідно 

правил розробки та експлуатації родовищ, у відповідності до галузевих 

стандартів і норм, природоохоронного законодавства України, мінімізації 

впливу на навколишнє середовище.  

Конструкцію свердловини наведено у таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 - Конструкція свердловини (типова) 

 

Назва колони 
Інтервал спуску, 

м 

Ø долота,  

мм 

Подовжене направлення 0-15 583 

Кондуктор 0-270 393,7 

Проміжна колона 0-2500 295,3 

Експлуатаційна колона 0-4000 215,9 

 

У випадку отримання промислового припливу вуглеводнів, планується 

підключення свердловин до існуючої чи перспективної установки підготовки 

вуглеводневої сировини (УКПГ, УПГ та інші) (довжина шлейфу до 13000 м), 

експлуатацію наявного технологічного обладнання в сталому режимі, у 

відповідності до правил розробки та експлуатації родовищ та галузевих 

стандартів і норм природоохоронного законодавства України, для мінімізації 

впливу на навколишнє середовище. 

АТ «Укргазвидобування» сертифіковано на систему екологічного 

управління згідно ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. 

Вимоги та настанови щодо застосування» (ISO 14001:2015, IDT). Система 

екологічного управління Товариства призначена для аналізування та 

актуалізації екологічної політики підприємства і направлена на управління 

екологічними ризиками та  виконання прийнятих зобов’язань. 

 

1.5 Перелік видів впливу планованої діяльності на довкілля,  

їх коротка характеристика  

 

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:  

Геологічне середовище: Вплив на геологічне середовище виявляється у 

вигляді порушення нормативного стану геологічного розрізу в процесі 

буріння свердловин до проектних глибин та під час застосування методів 

підвищення вилучення нафти, газу, конденсату із пластів. 

Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що 

створює значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим 

ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і 

20



 

мікроклімат в прилеглій місцевості.  

Повітряне середовище: Повітряне середовище зазнає впливу при 

спорудженні всіх типів свердловин під час монтажних робіт, продуктами 

згорання дизельного палива при роботі ДВЗ бурового верстата, дизель-

електростанції та спецтехніки, продуктами згорання електродів при 

зварюванні, пилевикидами при приготуванні бурового розчину, продуктами 

випаровування з ємностей для зберігання дизельного палива, продуктами 

вільного випаровування з поверхні гідроізольованих шламових амбарів, 

продуктами згорання природного газу при роботі енергетичних установок, 

що забезпечують підігрів теплоносія і обігрів приміщень на промислових 

майданчиках і працюють на природному газі. При отриманні промислового 

припливу вуглеводневої сировини повітряне середовище зазнає впливу 

продуктами згорання природного газу на факелі при випробуванні 

свердловин. 

Під час облаштування родовищ, облаштування та підключення 

свердловин до установок переробки та підготовки вуглеводневої сировини, 

прокладання трубопроводів, утворюватимуться викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел – автотранспортної та 

будівельної техніки, зварювальних та фарбувальних агрегатів.  

Викиди мають тимчасовий характер, обмежений часом процесу 

спорудження свердловин та підключення свердловин. Джерела викидів 

нестаціонарні. 

При експлуатації установок підготовки вуглеводневої сировини 

атмосферне повітря зазнає впливу при роботі енергетичних установок, при 

продувках обладнання, при випаровуванні парів рідин із ємностей, при 

роботі насосів, одоризаційних установок, дожимних компресорних станцій. 
Охорона повітряного басейну забезпечується, в першу чергу, 

застосуванням надійного високогерметичного обладнання, створенням 
системи контролю за забрудненням атмосфери і спеціальних служб 
спостереження і ліквідації загазованості. 

При роботі будівельної техніки під час буріння свердловин і 

прокладанні газопроводів може виникнути шумове навантаження на житлові 

території. З урахуванням реалізації природоохоронних заходів, очікуваний 

вплив характеризується як екологічно допустимий. 

Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в 

грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в 

атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України [18]). 

Водне середовище: Водне середовище може зазнати впливу бурового 

розчину при проходженні підземних горизонтів з прісними водами в процесі 

буріння та попаданні забруднюючих речовин в поверхневі і грунтові води.  

Охорона водного середовища передбачає дотримання основ водного 

законодавства і нормативних документів в області використання та охорони 

водних ресурсів; здійснення заходів для запобігання і ліквідації стічних вод і 

забруднюючих речовин у поверхневі і грунтові води, а також горизонти 
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підземних вод, застосування бурових розчинів без шкідливих для питної 

води речовин, ізоляцію в процесі буріння інтервалів залягання горизонтів з 

питною водою декількома колонами з обов’язковим цементуванням 

заколонного і міжколонного простору. 

При штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням 

впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохоронних 

заходів – вплив на водне середовище характеризується як екологічно 

допустимий.  

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при 

спорудженні свердловин, при облаштуванні свердловин та будівельних 

роботах по прокладанню газопроводів для підключення свердловин. Роботи 

планується проводити у відповідності до статті 97 Земельного кодексу 

України. Грунтовий покрив в межах бурових і будівельних майданчиків 

зазнає впливу від техніки, що використовується для монтажних, підіймально-

транспортних та землекопальних робіт, а також у випадку забруднення 

рідкими відходами буріння, що вміщують хімреагенти. На період 

будівництва свердловин для збору і тимчасового збереження 

відпрацьованого бурового розчину з хімреагентами передбачено 

спорудження земляного шламового амбару в глинистому грунті. 

Відпрацьовані бурові розчини, шлам та інші відходи утилізуються (або 

знешкоджуються). Місця їх поховання погоджуються з державними 

контролюючими органами. 

Газопроводи-шлейфи частково прокладаються по землях, що мають  

сільськогосподарське призначення, при цьому передбачене зняття і наступне 

відновлення родючого шару ґрунту.  

Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі 

експлуатації мінімальний, і може бути помітним в разі порушення 

технологічних процесів. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного 

управління діяльністю, забезпеченням привильного поводження з 

небезпечними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-

фізичних та інших властивостей ґрунтів.  

Природно-заповідний фонд: В межах Кузмичівсько-Недільного 

родовища, об'єкти природно-заповідного фонду відсутні. Проте, на 

ліцензійній плоці знаходиться територія, зарезервована для наступного 

заповідання, ботаніний заказник біля с. Крисине, орієнтовною площею 3 га. 

На землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

або історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, 

яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та 

історико-культурних комплексів та об’єктів чи перешкоджає їх 

використанню за цільовим призначенням (згідно ст. 7 Закону України «Про 

природно-заповідний фонд України»). 

У деяких випадках, коли продуктивні горизонти залягають у пластах, 

які розташовані під об’єктами природно-заповідного фонду, застосовується 

похило-спрямована технологія буріння свердловин (забій знаходиться на 

території охоронної зони, устя  – за межами). 
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Рослинний, тваринний світ:  

Рослинність - прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового 

та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні 

на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного 

покриву.  

Тваринний світ - вплив опосередкований за рахунок викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря.  

Планована діяльність буде здійснюватись з дотриманням вимог законів 

«Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про Червону книгу України». 

Вплив об'єкту на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти 

характеризується як екологічно допустимий.  

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний 

аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в 

економіку району). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у 

розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.  

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не 

спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов 

комплексного дотримання правил експлуатації. Пам'ятки архітектури, історії 

і культури (як об'єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та 

інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.  

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 

вимогами Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних ситуацій 

кількісний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх 

утворення у порядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).  

Діяльність філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ 

«Укргазвидобування» здійснюється у відповідності до вимог 

природоохоронного законодавства України, з метою збереження 

нормативного стану довкілля та запобігання негативного впливу на нього на 

всіх етапах планованої діяльності.  

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої 

діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці 

впливу на довкілля згідно п.1 та 3 ч.3 ст. 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року [1]. 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля  

немає. 

 

1.6 Перелік екологічних, санітарно-епідеміологічних, 

протипожежних і містобудівних обмежень 

 

Охорона навколишнього природного середовища під час проведення 

пошуково-розвідувальних робіт, влаштування свердловин, облаштування і 

розробки родовищ газу здійснюється відповідно до Законів України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» [2], «Про охорону 

атмосферного повітря» [3], «Водного кодексу України» [17], «Земельного 

кодексу України» [16], Закону України «Про надра» [5], законодавства про 
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охорону і використання рослинного і тваринного світу та інших нормативно-

правових актів, які стосуються охорони навколишнього природного 

середовища, чинних будівельних, санітарних, протипожежних норм і правил. 

Процес розробки родовища  має повністю забезпечувати безпеку життя 

та здоров’я працівників підприємств та населення, які проживають в зоні 

впливу об’єктів розробки, відповідно до Закону України «Про охорону 

праці» та діючих нормативно-технічних документів щодо безпеки робіт в 

нафтогазовій галузі. 

Охорону навколишнього природного середовища та надр необхідно 

здійснювати під час усіх етапів геологорозвідувальних робіт на газ, 

промислової розробки родовища та під час виведення його з розробки. 

Заходи з охорони навколишнього природного середовища під час 

буріння параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних 

свердловин мають бути спрямовані на запобігання забрудненню всіх 

складових навколишнього природного середовища (ґрунтів, поверхневих і 

підземних вод, атмосферного повітря) промивальними рідинами і хімічними 

реагентами, продуктами освоєння свердловин (газом, газовим конденсатом і 

пластовою водою), вибуреною породою (шламом), стічними водами, 

паливно-мастильними матеріалами (дизельним пальним і мастилами), 

продуктами згорання природного газу під час випробування свердловин на 

приплив (спалювання газу на факелі) та іншими забруднюючими 

речовинами. 

Заходи з охорони навколишнього природного середовища під час 

буріння мають включати: 

 - вирівнювання та обвалування бурових майданчиків, ємностей з 

нафтопродуктами і хімічними реагентами; 

 - планування бурового майданчика з відведенням поверхневого стоку в 

бік шламових амбарів; 

 - застосування розбірних металевих ємностей або спеціально 

обладнаних земляних амбарів з обов’язковою гідроізоляцією їх стінок і 

днища для зберігання промивальної рідини і вибуреної породи (шламу); 

 -  багаторазове використання промивальної рідини; 

 - нейтралізацію та захоронення відпрацьованих бурових стічних вод, 

промивальних рідин та бурового шламу на території бурового майданчика у 

шламових амбарах за умови надійної гідроізоляції амбарів та III або IV класу 

небезпеки відходів, що захороняються. В іншому випадку зазначені відходи 

мають бути зібрані та вивезені на утилізацію або остаточне розміщення 

підприємствами, що мають відповідні ліцензії на цей вид діяльності; 

 - під час розкриття водоносних горизонтів прісних вод використання 

бурових розчинів, які не містять хімічних реагентів І та ІІ класу небезпеки 

відповідно до чинного законодавства; 

 - збір, очищення і/або повторне використання бурових стічних вод та 

їх утилізацію після закінчення влаштування свердловини, де це є можливим; 

 - знімання та роздільне складування родючого та мінерального ґрунтів 

у буртах на території бурового майданчика для потреб подальшої 
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рекультивації; 

 - раціональне використання і обов’язкову рекультивацію землі після 

ліквідації свердловини; 

 - створення мережі контрольних пунктів для спостереження за складом 

поверхневих і підземних вод, приземного шару атмосфери, а також, за 

необхідності, ґрунтів у межах санітарно-захисних зон свердловин, що 

створюються. 

Для запобігання забрудненню підземних горизонтів питної води під час 

буріння параметричних, пошукових, розвідувальних і експлуатаційних 

свердловин водоносний горизонт має розкриватись на спеціальних розчинах, 

які не містять хімічних реагентів І та ІІ класів небезпеки, відповідно до 

чинних стандартів, з наступним перекриттям його кондуктором. 

Охорона навколишнього природного середовища та надр під час 

пробної експлуатації свердловин, дослідно-промислової та промислової 

розробки родовищ нафти і газу передбачає вживання комплексу 

організаційних і геолого-технічних заходів, спрямованих на 

-  комплексне геологічне вивчення надр, будови родовищ; 

- отримання необхідних даних по запасам вуглеводнів; 

- запобігання втратам газу в надрах внаслідок низької якості проводки 

свердловин, порушення запроектованої технології розробки покладів 

вуглеводнів, експлуатації свердловин, які призводять до передчасного 

обводнення пластів, перетоків флюїдів між продуктивними і сусідніми 

горизонтами, тощо; 

 - запобігання передчасному виснаженню родовищ (покладів) під час 

дослідно-промислової і промислової розробок; 

 - зведення до мінімуму випуску газу при пробній експлуатації, 

освоєнні свердловин та їх продувках; 

 - недопущення шкідливого впливу розробки родовища (покладу) на 

населення, навколишнє природне середовище, сусідні ділянки надр, а також 

існуючі будівлі та споруди. 

Під час буріння свердловин на родовищах газу, заходи з охорони надр 

спрямовуються на забезпечення: 

 -  запобігання відкритому фонтануванню,  

 - розкриття продуктивних горизонтів, випробування, пробної 

експлуатації і подальшої експлуатації свердловин; 

 -  надійної ізоляції в пробурених свердловинах усіх пластів в усьому 

розкритому розрізі; 

 - необхідної герметичності всіх обсадних колон труб, спущених у 

свердловину, їх якісного цементування. 

Проектування, розміщення і влаштування параметричних, пошукових, 

розвідувальних, експлуатаційних свердловин та експлуатаційних споруд 

повинно здійснюватись на відстані, встановленої чинним законодавством 

санітарно-захисної зони: з використанням дизельних двигунів - не менше 

500 м, з використанням електроприводів та газових свердловин, що 

вводяться в експлуатацію з підключенням до газопроводу, - не менше 300 м 
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від житлових будинків та громадських споруд населених пунктів за умов 

виконання усіх екологічних вимог чинного законодавства. 

Розробку родовищ вуглеводнів загалом і кожного їх окремого пласта 

або покладу потрібно здійснювати згідно з чинним проектом (технологічною 

схемою). Для запобігання втратам вуглеводнів (нафти, газу і конденсату) під 

час розробки родовищ у проекті (технологічній схемі) повинно бути 

передбачено впровадження передових технологій і техніки, які забезпечать 

оптимальне вилучення вуглеводнів із пластів (покладів). 

Охорона навколишнього природного середовища має здійснюватись на 

всіх етапах геологічного вивчення, геологорозвідувальних робіт включно з 

пробною експлуатацією свердловин, дослідно-промисловою розробкою та 

під час промислової розробки родовищ (покладів). 

Заходи з охорони навколишнього природного середовища під час 

експлуатації видобувних і нагнітальних свердловин, проведення на них 

підземних і капітальних ремонтів, застосування методів інтенсифікації 

припливів газу під час збору, промислової підготовки і транспортування їх 

продукції мають бути спрямовані на запобігання забрудненню землі, 

поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, рослинного і тваринного 

світу (флори і фауни) газом, промисловими стічними і попутними 

пластовими водами, хімічними реагентами і поверхнево-активними 

речовинами, які застосовують в технологічних процесах видобутку газу, та 

іншими забруднювачами, а також на раціональне використання землі й 

прісної води. 

Заходи з охорони навколишнього природного середовища мають 

включати: 

 - застосування закритої герметичної системи збору, промислової 

підготовки і транспорту продукції свердловин; 

 -  повну утилізацію попутного (розчиненого) та газліфтного газів; 

 - повну утилізацію супутньо-пластових вод нагнітанням їх в 

продуктивні пласти з метою підтримання пластового тиску або в підземні 

поглинальні горизонти; 

 - обладнання видобувних і нагнітальних свердловин вибійними та 

устьовими відсікачами з метою запобігання газу, закачуваних в свердловину 

агентів впливу на випадок розгерметизації устьового обладнання і прориву 

трубопроводів; 

 -  застосування антикорозійного покриття, інгібіторів для запобігання 

корозії обладнання свердловин, іншого промислового обладнання і 

трубопроводів, бактерицидів для обробки закачуваної в продуктивні пласти 

води з метою пригнічення сульфатовідновлювальних бактерій; 

-  заходи із запобігання потраплянню на землю, у поверхневі і підземні 

води питного водопостачання кислот, лугів, поверхнево-активних речовин, 

полімерних розчинів та інших хімічних реагентів, що використовують під час 

видобування газу; 

 - організацію регулярного контролю за станом свердловин і 

трубопроводів; 
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 - екологічний моніторинг усього процесу розробки родовищ. 

На підприємстві буде передбачено ряд організаційно-технічних 

заходів, з метою недопущення виникнення аварійних ситуацій, можливості 

забезпечення оперативного локалізування та ліквідації аварійних ситуацій, 

забезпечення мінімізації можливого негативного впливу на довкілля.  

Впроваджуються заходи з метою додержання вимог Закону України 

«Про об’єкти підвищеної небезпеки». 

 

1.7 Сейсморозвідувальні роботи 

 

Пошук, розвідка корисних копалин передбачає проведення 

сейсморозвідувальних робіт, які в комплексі з пошуково-розвідувальним 

бурінням дають змогу більш інформативно досягти цілей прогнозування 

локальних скупчень вуглеводнів, визначити перспективні дільниці і 

орієнтовні глибини розташування пасток вуглеводнів. 

Сейсморозвідка – геофізичний метод розвідки, який базується на 

вивченні розповсюдження в земній корі пружних хвиль, джерелом яких є 

удар. Пружні хвилі розповсюджуються в усі сторони від джерела і 

проникають в товщу земної кори. Тут вони піддаються відбиттю та 

заломленню і частково повертаються до поверхні землі, де реєструються 

сейсморозвідувальною станцією. При вимірюванні часу розповсюдження 

пружних хвиль та вивчаючи характер коливань, можна визначити глибину 

залягання і форму тих геологічних границь, на яких пройшло заломлення і 

відбиття хвилі. Крім того за такими даними можна зробити висновки про 

склад гірських порід, через які пройшла хвиля. Сейсмічні методи знайшли 

широке використання при вирішенні широкого кругу задач геологорозвідки і 

займають провідне місце при пошуках родовищ нафти і природного газу.  

Першочерговими цілями проведення сейсморозвідувальних робіт є: 

- дослідження геологічної будови площі вуглеводнів, виділення 

перспективних та виявлення стратиграфічних, літологічних та літолого-

стратиграфічних пасток у всіх нафтогазових комплексах; 

- оконтурювання зон потенційних пасток вуглеводнів, локалізація та 

підготовка об'єктів до пошукового буріння; 

- оцінка запасів перспективної досліджуваної площі. 

Для вирішення задач пошукового етапу на перспективній ділянці в 

межах спеціального дозволу на користування надрами, необхідно проведення 

сейсморозвідувальних робіт 2D, 3D. 

Основні геологічні задачі, які будуть вирішуватися на основі 

отриманих матеріалів сейсморозвідки: 

- вивчення регіональних особливостей формування осадочного 

басейну, його структурної еволюції, аналіз умов седиментації в 

потенційно-перспективних інтервалах розрізу, побудова сейсмо-

фаціальних картрегіонального масштабу; 

- оцінка генераційних умов газо-нафто-конденсатоутворення, 

факторів, що впливають на акумуляцію і міграцію вуглеводнів; 
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- комплексний аналіз інтепритації даних сейсморозвідки і результатів 

аналізу даних керну, ГІС і апріорної регіональної геологічної 

інформації на сусідніх родовищах. Обгрунтування аналогів. 

Побудова попередньої геологічної моделі; 

- прогноз колекторських і фільтраційно-ємкісних властивостей порід. 

Уточнена оцінка перспективних ресурсів запасів вуглеводнів. 

Проведення сейсморозвідувальних робіт виконується з використанням 

невибухових, віброційних джерел збудження упругих сейсмічних коливань. 

Само використання невибухових джерел при проведенні робіт має на увазі 

принцип мінімізованого втручання у навколишнє середовище. Основним 

джерелом збудження сейсмічних коливань при сейсморозвідувальних 

роботах є вібратори (МОГТ-2 або аналоги), використовуються сучасні 

вібраційні установки. 

Аналіз альтернативних сейсмічних джерел енергії з точки зору 

технології, екології і безпеки робіт показав, що пневматичні джерела є 

найбільш технологічно прийнятний і екологічно найбільш безпечний 

джерелом акустичних коливань при проведенні сейсморозвідки. 

Використання невибухових джерел при проведенні робіт переслідує принцип 

більш безпечного втручання у навколишнє середовище, тому що не 

передбачає впливу у структуру грунтів, чим обумовлюється екологічна 

чистота джерел, при умові виконання природоохоронних заходів. 

Роботи організовуються таким чином, щоб скоротити час впливу і 

просторовий охват, за рахунок оптимальних параметрів проведення робіт. 

Відмова від планованої діяльності по геологічному вивченню надр буде 

порушенням умов надання спецдозволу на користування надрами, і як слід, 

державної політики в області пошуку, розвідки, оцінки і освоєння родовищ 

вуглеводнів, згортання планів створення нових робочих місць і скорочення 

перспектив економічного розвитку районів проведення планованої 

діяльності. 

Сейсморозвідувальні роботи проводяться у всіх країнах світу. Роботи 

регламентуються законодавчими нормами країни (як і радіозв'язок, 

мобільний зв’язок та ін.)  

Сейсморозвідувальні роботи не впливають на стан флори та фауни,  

підземних та поверхневих вод, худоби, довкілля та навколишнього 

середовища в цілому. 

Пружні хвилі (коливання) широко використовуються в медицині 

(метод діагностики УЗД), в техніці при дефектоскопії, у роботі таких 

музичних інструментів як орган і камертон, в геофізиці — комплекс наук, які 

вивчають будову Землі. Пружні хвилі певної частоти і використовує 

сейсморозвідка. Особливо підкреслимо: цей метод дослідження так само 

безпечний для землі та її жителів, як УЗД – для плода вагітної жінки і самої 

майбутньої мами. 
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2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Провадження планованої діяльності передбачається на території 

Богодухівського району Харківської області в межах діючого спеціального 

дозволу на користування надрами. 

Розташування устя свердловин обумовлюється оптимальними 

геологічними умовами розкриття перспективних продуктивних горизонтів і 

поверхневими умовами, територіальні альтернативи для яких відсутні. 

Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. Розробка 

родовища здійснюється у відповідності до Правил розробки родовищ. При 

розробці родовища передбачено пошук та розвідку нових покладів 

вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним 

приводом наявної потужності. 

Технологічна альтернатива 1 

Альтернативним технологічним варіантом провадження планованої 

діяльності з видобування вуглеводнів є буріння свердловин з використанням 

верстату з електричним приводом. 

Для застосування схеми видобування вуглеводнів з електричними 

приводом необхідне підведення додаткових мереж електричного живлення 

(ЛЕП) від електромереж найближчого населеного пункту. Відстань до 

найближчої точки підключення може сягати до 13 км. Для будівництва 

необхідно: монтаж розподільчого пристрою на території спорудження 

свердловини, встановлення опор у кількості до 250 шт., більше 25 одиниць 

будівельної та монтажної техніки, електрокабель з розрахунку на 13000 м 

лінії електропостачання. 

Підведення додаткової лінії електропередачі до 10 кВ потребує 

додаткового відводу земель по всій протяжності мережі для влаштування 

опор лінії електропередачі та охоронної зони 10 м згідно постанови Кабінету 

міністрів України № 209 від 04.03.1997 року. 

Згідно умов використання земель в межах охоронних зон повітряних 

ліній електропередач, в тому числі забороняється виконувати наступну 

діяльність: - розміщення будь-яких споруд і будинків (дозволяється лише за 

письмовою згодою і дотриманні правил ПУЕ); - будівництво житлових та 

громадських будинків; - будівництво дачних будинків; - садівництво дерев та 

інших багаторічних насаджень; - будівництво, реконструкція, капітальний 

ремонт, знесення будівель та споруд; - розташування польових станів, загонів 

для худоби; - риболовля, збирання рослин, влаштування водопою (за 

письмовою згодою з організацією, що експлуатує ЛЕП); - земляні роботи на 

глибині більше 0,3 м, на ораних землях – на глибині більше 0,45м, а також 

розрівнювання ґрунту (за письмовою згодою з організацією, що експлуатує 

ЛЕП); - проведення с/г робіт що потребують ручного: обробітку ґрунту та 

збирання урожаю. 

Виходячи з режиму використання земель, які знаходяться в охоронних 

зонах ліній електропередач можно стверджувати, що при влаштуванні ЛЕП 
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протяжністю (по прямій лінії від меж проектованого підприємства до точки 

підключення електромережі) до 13000 м та охоронною зоною 10 м буде 

здійснюватись відчуження земель на площі 130 тис. м2 (або 13 га) на яких 

буде діяти суворе обмеження по веденню будівельної, сільськогосподарської 

та рекреаційної діяльності.  

Серед факторів довкілля, які можуть зазнавати впливу під час 

будівництва та експлуатації ЛЕП слід виділити наступні: 

- геологічне середовище, ґрунт, земельні ресурси; 

- атмосферне повітря (хімічне забруднення, фізичні впливи); 

- водне середовище; 

- вплив на довкілля в результаті утворення відходів; 

- тваринний та рослинний світ. 

Основні негативні впливи, зумовлені роботою ЛЕП – це шум, 

потенційний вплив на птахів та рукокрилих, при будівництві ЛЕП – викиди 

до атмосферного повітря, ступінь шуму від роботи будівельної техніки, 

вплив на грунт. 

Атмосферне повітря 

Основним фактором шкідливого впливу на навколишнє середовище в 

процесі монтажу опор є запилення, що утворюється при розробці грунту під 

фундаменти. 

Крім того, забруднення навколишнього середовища при будівництві 

відбувається при експлуатації будівельних машин з двигунами внутрішнього 

згоряння, під час зварювальних робіт. 

Виходячи, з аналізу технології організації будівництва, типу 

застосовуваної будівельної техніки встановлено, що джерелами викидів 

забруднюючих речовин в атмосферу є двигуни внутрішнього згоряння 

будівельних машин, що задіяні. При роботі двигунів автотранспортних 

засобів виділяються такі забруднюючі речовини як: оксид вуглецю (СО), 

вуглеводні (СН), оксиди азоту (NOX), сажа, ангідрид сірчистий.  

При здійсненні зварювальних робіт в атмосферне повітря потрапляє 

заліза оксид, марганець і його сполуки, кремнію діоксид аморфний, фториди 

добре розчинні неорганічні, фториди погано розчинні неорганічні, фтористий 

водень, діоксид азоту, оксид вуглецю.  

При будівельних роботах, пов'язаних з розробкою грунту під 

фундаменти та траншеї, зворотним засипанням його, підсипанням щебеню та 

піску, в атмосферне повітря виділяється пил неорганічий, що містить SiO2 

(70-20)% (суспендовані тверді частки). 

При будівництві ЛЕП збільшується шумове навантаження за рахунок 

роботи автотранспорту та будівельної техніки. 

Буріння свердловин верстатом з електричним приводом збільшує час 

буріння у кілька разів, тобто і час впливу на довкілля. 

Водні ресурси 

Будівництво та експлуатація ЛЕП не передбачає будь-якого 

довгострокового впливу на поверхневі або підземні водні ресурси. 

Розміщення ЛЕП не чинитиме негативного впливу на роботу водопровідних 
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та каналізаційних мереж, та не може порушити існуючий гідрологічний та 

гідробіологічний режим поверхневих та підземних вод. 

Грунти та геологічне середовище 

В ході розміщення ЛЕП можливий вплив створюватиметься земляними 

роботами, необхідними для облаштування фундаментів. Вони припускають 

виїмку ґрунту. Частина ґрунту (найбільш родюча) буде змішана з родючим 

ґрунтом і використана для покриття фундаментів ЛЕП. Інша частина 

використовуватиметься для відновлення ділянок, з яких здійснюється виїмка 

матеріалу для облаштування фундаментів або для відновлення інших 

пошкоджених ділянок території. 

Шумове навантаження 

В період будівництва ЛЕП, основна шумова дія виникатиме від 

будівельних механізмів. Середні рівні шуму для звичайного будівельного 

устаткування знаходяться в межах від 74 дБ(А) для катка, до 85 дБ(А) для 

бульдозера, до 101 дБ (А) від забивки паль. 

Утворення відходів 

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт по прокладці 

ЛЕП передбачається утворення побутових та виробничих відходів. 

Тверді побутові відходи (ТПВ). Згідно з класифікатором відходів ДК 

005-96 код ТПВ - 7720.3.1.01 - відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн. До цього виду відносяться побутові відходи, що утворюються в 

процесі життєдіяльності працюючого персоналу. 

Також утворюються будівельні відходи, а саме: відходи матеріалів 

будівництва, металоконструкцій, галька, гравій, щебень, гіпсоцементи, 

мастика гідроізоляційна, матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені та інше.  

Враховуючи можливі впливи на довкілля при будівництві тимчасової 

ЛЕП, яка потребує додаткових капіталовкладень та додаткового втручання у 

довкілля, відведення земельних ділянок, збільшення часу буріння у декілька 

разів, тому дана альтернатива не розглядається. Обрано варіант буріння 

свердловин з використанням бурових верстатів з дизельним приводом, що 

дозволить зменшити час буріння свердловин, скоротити вплив на довкілля, 

знизити навантаження на електромережу та уникнути ускладнень, пов’язаних 

із аварійними відключеннями електроенергії.   
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3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) 

ТА ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ПРОВАДЖЕННЯ  

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Впровадження планованої діяльності з видобування вуглеводнів 

Кузьмичівсько-Недільного родовища родовища передбачається на території 

Богодухівського району Харківської області. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про інформацію» [8] інформація 

про стан довкілля (екологічна інформація) - відомості та/або дані про стан 

складових довкілля та його компоненти, включаючи: генетично модифіковані 

організми, та взаємодію між цими складовими; фактори, що впливають або 

можуть впливати на складові довкілля (речовини, енергія, шум і 

випромінювання, а також діяльність або заходи, включаючи адміністративні, 

угоди в галузі навколишнього природного середовища, політику, 

законодавство, плани і програми); стан здоров’я та безпеки людей, умови життя 

людей, стан об’єктів культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або 

може вплинути стан складових довкілля; інші відомості та/або дані. 

Інформація про стан довкілля, крім інформації про місце розташування 

військових об’єктів, не може бути віднесена до інформації з обмеженим 

доступом. 

На основі доступної екологічної інформації, яка викладена у 

«Екологічному паспорті Харківської області» за 2019р. [25], «Регіональній 

доповіді про стан навколишнього природного середовища в Харківській 

області у 2019 році», у наукових працях зокрема Харківського національного 

університету ім. В.Н.Каразіна, інтернет-ресурсу Українського лісового 

порталу, порталу «Nova ecologia» та ін. встановлено:  

У орографічному відношенні район Кузьмичівсько-Недільного 

родовища являє собою погорбковану рівнину, що приурочена до заплави  

р. Мерчик, заболочена і ускладнена густою сіткою ярів і балок. Максимальні 

відмітки рельєфу спостерігаються на водороздільних ділянках і досягають 

195 м, мінімальні – на заплавах річки, де вони коливаються від 140 до 150 м. 

Долина річки асиметрична: праві схили – круті, ліві – більш пологі. 

Клімат району помірно-континентальний з середньорічною 

температурою +6 °С. Мінімальна температура -30–31 °С, характерна для 

січня, максимальна +25-30 °С – для липня. Глибина промерзання ґрунту – 

0,8-1,2 м, інколи до 1,5 м. Середньорічна кількість опадів – 450-600 мм. 

Харківська область розташована на північному сході України на 

території двох природних зон Лівобережної України – Лісостепу і Степу в 

межах водорозділу, що відокремлює басейни Дону і Дніпра. На півночі 

Харківщина межує з Бєлгородською областю Росії, на сході – з Луганською, 

на південному сході – з Донецькою, на півдні – з Дніпропетровською, на 

заході – з Полтавською та на північному заході – з Сумською областями 

України.  
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Площа території Харківщини складає 31,4 тис.км2, що становить 5,2% 

території України, відстань із сходу на захід – 225 км, з півночі на південь – 

200  км. 

Рельєф Харківщини – хвиляста рівнина, яка розмежована річковими 

долинами, ярами та балками. Основні його риси визначаються 

приуроченістю території до басейнів рік Дону та Дніпра. Басейн Дону 

складає 75% території області, басейн Дніпра – 25%. 

Ріка Сіверський Донець – головна водна артерія Харківщини – є 

притокою Дона, на території області ця річка несе свої води протяжністю 375 

км (загальна її довжина 1053 км). Її основні притоки на території області – 

ріки Оскіл, Уди, Берека, Харків, Лопань, Сухий Торець, Балаклійка, Вовча, 

Великий Бурлук та ін. 

Клімат області помірно континентальний. Так як протяжність території 

області з заходу на схід і коливання висот незначні, то варіації клімату в 

межах області досить несуттєві. 

Область розділена на 27 адміністративних районів, до її складу входить 

17 міст, з них 7 міст обласного підпорядкування, 59 селищ міського типу,  

1 673 сільських населених пункти. Вигідне географічне розташування області 

є сприятливою передумовою для розвитку зовнішньої та внутрішньої 

торгівлі, транспортних послуг. Харківщина має потужний промисловий, 

аграрний і науковий потенціал. На території області обліковується 420 

родовищ (в тому числі 90 об'єктів обліку комплексних родовищ) 

різноманітних корисних копалин, з яких 180 родовищ (в тому числі 63 

об'єкти обліку) експлуатується. Мінерально-сировинна база області на 

41,65% складається з корисних копалин паливно-енергетичного напрямку 

(нафта, газ вільний, газ розчинений, конденсат, газ газових шапок, кам'яне та 

буре вугілля, торф, сапропель), на 39,53% – із сировини для виробництва 

будівельних матеріалів, по 0,71% припадає на гірничо-хімічні та нерудні 

корисні копалини для металургії, 16,71% – питні, технічні та мінеральні 

підземні води, решта – по 0,23% припадає на розсіяні елементи, гірничорудні 

корисні копалини та бітум. 

Богодухівський район – район  розташований на північному заході 

області. На півночі межує з Великописарівським і Охтирським районами 

Сумської області, на півдні – з Валківським, на заході – із Краснокутським, 

та із Золочівським і Дергачівським районами Харківської області на сході. 

Районний центр – місто Богодухів. 

Територією району протікають 10 річок: Мерла (найбільша), Крисинка, 

Рябина, Мерчик, Мокрий Мерчик, Братениця, Куп'єваха, Івани, Мандричина, 

Криворотівка. 

Рельєф Богодухівського району в цілому як і Харківської області є 

вирівняно-континентальним. Територія району має нахил: з північного сходу 

на південний захід.  

Більшу частину району займають чорноземи звичайні середньогумусні, 

слабовилужені та чорноземи слабозмиті. Гумусовий горизонт в середньому 

становить 0,7-0,8 м. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%27%D1%94%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
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Територія Богодухівського району – 1160,31 км² (або 116 031 га). Це 

3,7 % загальної площі Харківської області. 

Територія Богодухівського району, де знаходиться земельна ділянка 

відведена під спорудження свердловин відноситься до Середньоруської 

лісостепової фізико-географічної провінції.   

Зональними типами рослинності району являються широколисті-

змішані ліси, лучні степи. Крім зональних типів рослинності зустрічаються 

соснові та дубово-соснові ліси, заплавні луки.  

Найбільші лісові масиви на Харківщині – це залишки дібров, де чистих 

дубняків в природних насадженнях залишилося дуже мало. На території 

Богодухівського району переважають дубові та соснові насадження.   

Супутніми деревами для дубів являються липа, клен, ясен. 

Зустрічається також тополя, верба, береза, вільха, берест, та акація біла. В 

більш вологих місцях росте в’яз.  

З чагарникових порід в дібровах багато ліщини, клена татарського. На 

узліссях ростуть терен, глід та шипшина.  

Трав’яний покрив дібров представлений проліскою, хохлаткою Галера, 

фіалкою, осокою волосистою, папороттю та інш.  

В дубово-соснових лісах до основних порід примішуються береза, 

осика, черемха та інш. На великих галявинах та узліссях розвинута типово 

лучна рослинність з перевагою злаків.  

У листяних лісах і лісопосадках часто зустрічаються равлики, що 

володіють раковиною, (наприклад, виноградні).  

Численні в лісах птахи, що заселяють його від нижнього до верхнього 

ярусу. На землі влаштовують гнізда соловей звичайний, лісовий коник 

(щеврик), дрімлюга, лісовий жайворонок (дзиґа), вівсянка звичайна. У 

чагарниках споруджують гнізда славки (яструбина, чорноголова, садова, 

сіра), сорокопуд-жулан, дрозди, зеленушка. У дуплах дерев гніздяться 

строкаті дятли (великий, середній і малий), сивий дятел, вертишийка, шпак 

звичайний, синиці, повзик звичайний, мухоловки. Крони дерев заселяють 

іволга, дубоніс, сойка, ворон, горлиця звичайна, сорокопуд. У лісах живуть 

кажани, що селяться в дуплах і щілинах дерев.  

Серед лісових звірів також звичайні заєць-русак і гризуни – миші 

(лісова), полівка лісова руда, соня лісова і білка звичайна; з комахоїдних - 

кріт звичайний, землерийки (бурозубка і білозубка), їжак звичайний. Хижаки 

представлені лисицею, ласкою, кам'яною куницею, лісовим тхором і 

борсуком.   

Основу рослинності степу складають ковила та типчак - степові 

дерновидні злаки, а також ряд видів різнотрав'я і степових чагарників - 

карагана, спирея, вишня степова, мигдаль низький. У складі степової флори 

особливо коштовні: ковильники, серед яких зустрічається багато зникаючих 

типово степових видів - півонія вузьколиста чи воронець, гіацинтик 

блідуватий, горицвіт весняний, астрагал волосистоквітковий, вітрогонка 

лісова. Також досить добре представлена група рано розквітаючих - шафран, 

брандушка, іриси, сон-трава й ін. В даний час ковильники не займають 
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великих просторів серед степових просторів, а такі види, як ковила 

волосиста, ковила Лессинга, ковила найкрасивіша і ін. знаходяться на грані 

зникнення. У літній період скрізь зустрічається шавлія, конюшина, 

материнка, звіробій.  

Рослинність заплавних луків дуже різноманітна. Серед конюшини та 

тонконогів зустрічаються шавлія лучна, вероніка дубравна. Ближче до води 

зустрічається осока, жовтець.  

З птахів в степу поширені жайворонки (польовий, степовий, малий), 

перепел і сіра куріпка.  

Із ссавців, що населяють степ ведуче місце належить гризунам - 

сліпаку, східному сірому ховрашку, сірому хом'ячку. До степових хижаків 

відносяться тхір степовий і перев'язка звичайна.  

Степова фауна не дуже різноманітна, оскільки збіднена внаслідок 

господарської діяльності людини, насамперед оранки цілинних ділянок степу 

і випасу худоби.  

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

практично не залишилось степових цілинних ландшафтів. Навіть на схилах 

балок природна рослинність видозмінена через безконтрольне випасання 

худоби і сінокоси. 

Згідно «Переліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Харківської області в розрізі адміністративних утворень станом на 16.02.2020 

р» Департаменту екології та природних ресурсів Харківської областної 

державної адміністрації, на території району, де розташоване Кузьмичівсько-

Недільне родовище, налічуються наступні об'єкти природно-заповідного 

фонду (таблиця 3.1). 

Згідно зі ст. 7 та 26, Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України»: «на землях природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного або історико-культурного призначення забороняється 

будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на 

стан природних та історико-культурних комплексів та об'єктів чи 

перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням». 

На території Кузьмичівсько-Недільного родовища відсутні об’єкти 

архітектурної спадщини. 

Підприємство, в разі необхідності, звертається до Державного 

підприємства «Науково-дослідний центр» «Охоронна археологічна служба 

України» за результатами науково-археологічної експертизи ділянок під 

майбутню плановану діяльність. 

Відповідно до ст.36, 37 Закону України будь-які земляні роботи на 

території археологічної спадщини можливі лише після проведення 

охоронних археологічних досліджень. 

Земляні та інші роботи, реалізація яких може призвести до руйнування, 

знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться 

тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовника 

зазначених робіт (абз. 1 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини» [13]).  
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Таблиця 3.1 – Території та об'єкти природно-заповідного фонду 

Богодухівського району Харківської області 

 
Назва /(номер на рис.3.1) Площа, 

га 

Місце розташування Рік 

створен

ня 

Богодухівський район 

І. Загальнодержавного значення 

Парк Пам'ятка природи садово-

паркового мистецтва 

«Шарівський парк» / (5) 

39,3 Обласний туберкульозний 

санаторій «Шарівка», смт. 

Шарівка-1  

1960 

ІІ. Місцевого значення 

Ботанічний заказник 

«Гутянський» / (32) 

134,0 Богодухівський район 

Гутянське лісництво 

кв.47,53,57,64 

1984 

Ботанічний заказник 

«Шарівський» / (128) 

146,0 Богодухівський район 

Шарівське лісництво кв.17 -19 

1984 

Загальнозоологічний заказник 

«Джерельне» / (170) 

21,0 Богодухівський район 

с. Ульянівка 

1998 

Ентомологічний заказник 

«Шейчина балка» / (129) 

4,0 Богодухівський район с.Сінне 1984 

 

Ентомологічний заказник 

«Степовий» / (115) 

5,0 Богодухівський район 

с.Степне 

1984 

Ботанічна Пам'ятка природи 

«Гутянський дуб-велетень»  

/ (31) 

0,1 Богодухівський район 

Гутянське лісництво кв.77 

(вид.22) 

1984 

 

Ботанічна Пам'ятка природи 

«Полянський дуб -велетень» 

/ (97) 

0,1 Богодухівський район 

Гутянське лісництво кв.88 

(вид.13) 

1984 

Перспективні території ПЗФ 

Заказник ботанічний / (29) 3,0 Богодухівський район, біля  

с. Крисине 

 

Заказник ботанічний / (31) 

 

30,0 Богодухівський район, 

Мерчанське л-во, ур. Байрак 

 

Заказник ентомологічний / (26) 22,0 Богодухівський район, біля  

с. Полкова Микитівка 

 

Заказник грунтовий / (27) 23,0 Богодухівський район, біля  

с. Полкова Микитівка 

 

Пам'ятка природи ботанічна  

/ (137) 

19,0 Шарівське л-во, кв.28  

Заказник орнітологічний / (31) 8,6 Богодухівський район, 

Мерчанське л -во урочище 

Лоханя, кв. 132, діл. 1 - 6 
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Рис. 3.1 – Об'єкти природно-заповідного фонду Богодухівського району 

Харківської області 

 

У листі Харківського регіонального центру з гідрометеорології від 

13.07.2018 р. №36-09/850 надано характеристику кліматичних умов (Додаток 

Б) та у листі від 13.07.2018 р. №36-12/851 надано фонові концентрації 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (Додаток В). 

Родючий шар грунту на всіх бурових майданчиках підлягає зняттю з 

метою наступної рекультивації згідно вимог ГСТУ- 41 00032626-00-023-2000 

[32]. Не допускається змішування родючого ґрунту з мінеральним ґрунтом. 

Глибина зняття родючого шару 0,5-1,0 м.  

Несприятливі фізико-геологічні процеси і явища в межах бурових та 

промислових  майданчиків не спостерігаються. 

Загальний стан навколишнього середовища потрібно вважати 

задовільним. Зміна поточного стану довкілля без провадження планованої 

діяльності обумовлюється глобальними кліматичними змінами. Але слід 
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зазначити, що при проведенні планованої діяльності суттєвого забруднення 

компонентів довкілля не передбачається, що і буде розглянуто в наступних 

розділах. 

 

3.1 Моніторингові дослідження стану поверхневих вод 

 

Моніторингові дослідження у межах ліцензійної ділянки 

Кузьмичівського родовища та на прилеглих до неї територіях виконувалися у 

липні 2015 року. Після вивчення топографічних матеріалів і рекогностування 

на місцевості, було визначено 32 точки відбору проб води (рисунок 3.2, 

таблиця 3.2). Для відбору проб поверхневих вод було обрано три створи на 

р. Крисинка (с. Новоселівка, с. Крисине), та п’ять ставків (с. Новоселівка, 

с. Лозова, с. Крисине, с. Пусте, с. Максимівка). Підземні води 

досліджувалися у колодязях (16 точок відбору) і свердловинах (8 точок 

відбору). 

Проби поверхневих вод мали незначну мінералізацію (0,64-1,06 г/дм3) 

та величину рН 7,5-8,0. Дані проби характеризувалися малою концентрацією 

натрій- та калій-іону (0,49-0,74 ГДК), хлорид-іону (0,05-0,10 ГДК) та 

сульфат-іону (0,19-0,38 ГДК). При цьому, вміст нітрит-іону становив – до 

1,52 ГДК, а нітрат-іону – до 1,51 ГДК. 

Можливою причиною перевищення ГДК визначених компонентів у 

пробах поверхневих вод зі створу № 2, ставків № 2, № 4 та № 5, є використання 

органічних добрив у межах сільськогосподарських угідь та потрапляння до 

водойм побутових стоків населених пунктів і тваринницьких ферм. 

За результатами хімічних аналізів проб підземних вод, встановлено їх 

часткову невідповідність нормам питного призначення (ДСанПіН 2.24-171-

10). 

Ґрунтові води за хімічним складом та мінералізацією подібні до 

поверхневих. Проби води з колодязів характеризувалися помірною 

мінералізацією (0,72-2,02 г/дм3) та незначною концентрацією натрій- та 

калій-іону, кальцій-іону, магній-іону, хлорид-іону (0,03-0,69 ГДК), сульфат-

іону (0,17-0,70 ГДК), гідрокарбонат-іону. При цьому, вміст нітрит-іону 

становив – до 1,21 ГДК, а нітрат-іону – 0,87-11,66 ГДК. 
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Таблиця 3.2 - Перелік точок відбору проб поверхневих та підземних вод у 

межах ліцензійної ділянки Кузьмичівського родовища та на прилеглих 

територіях 

 
№№ 

п/п Точки відбору проб води 

  Створи на водотоках 

1 СТВОР № 1 (ст-р 1) с. Новоселівка, р. Крисинка, створ на зх. окраїні села 

2 СТВОР № 2 (ст-р 2) с. Крисине, р. Крисинка, створ у зх. частині села 

3 СТВОР № 3 (ст-р 3) с. Крисине, р. Крисинка, створ у центральній частині села 

 
 

 

 
 Ставки 

4 СТАВОК № 1 (ст-1) с. Новоселівка, ставок на пн. окраїні села 

5 СТАВОК № 2 (ст-2) с. Лозова, ставок на пд-сх. окраїні села 

6 СТАВОК № 3 (ст-3) с. Крисине, ставок на пд-зх. окраїні села 

7 СТАВОК № 4 (ст-4) с. Пусте, ставок у центральній частині села 

8 СТАВОК № 5 (ст-5) с. Максимівка, ставок у пн. частині села 

 
 

 

 
 Колодязі 

9 КОЛОДЯЗЬ № 1 (к-1) с. Лозова, вул. Центральна, 31 

10 КОЛОДЯЗЬ № 2 (к-2) с. Лозова, вул. Центральна, 39 

11 КОЛОДЯЗЬ № 3 (к-3) с. Мусійки, вул. Руднєва, 143 

12 КОЛОДЯЗЬ № 4 (к-4) с. Радгосп Богодухівський, буд. 17 

13 КОЛОДЯЗЬ № 5 (к-5) с. Гавриші, вул. Залізнодорожна, поруч з переїздом 

14 КОЛОДЯЗЬ № 6 (к-6) с. Крисине, вул. Набережна, 30 

15 КОЛОДЯЗЬ № 7 (к-7) с. Крисине, вул. Космічна, 42 

16 КОЛОДЯЗЬ № 8 (к-8) с. Крисине, вул. Чалого, 11 

17 КОЛОДЯЗЬ № 9 (к-9) с. Крисине, вул. Східна, 20 

18 КОЛОДЯЗЬ № 10 (к-10) с. Крисине, вул. Робоча, 53 

19 КОЛОДЯЗЬ № 11 (к-11) с. Бабенки, вул. Центральна, 2 

20 КОЛОДЯЗЬ № 12 (к-12) с. Бабенки, вул. Лісна, 4 

21 КОЛОДЯЗЬ № 13 (к-13) с. Максимівка, вул. Харківська, 73 

22 КОЛОДЯЗЬ № 14 (к-14) с. Максимівка, вул. Дачна, 10 

23 КОЛОДЯЗЬ № 15 (к-15) с. Пусте, вул. Таверівська 

24 КОЛОДЯЗЬ № 16 (к-16) с. Таверівка, вул. Таверівська, 58 

 
 

 

 
 Свердловини 

25 СВЕРДЛОВИНА № 1 (св-1) с. Лозова, водопостачання МТС 

26 СВЕРДЛОВИНА № 2 (св-2) с. Мусійки, глибина – 30 м, вул. Руднєва, 66 

27 СВЕРДЛОВИНА № 3 (св-3) с. Радгосп Богодухівський, водогін, буд. 6 

28 СВЕРДЛОВИНА № 4 (св-4) с. Гавриші, водогін, вул. Центральна, 4 

29 СВЕРДЛОВИНА № 5 (св-5) с. Крисине, водопостачання оздоровчого табору 

30 СВЕРДЛОВИНА № 6 (св-6) с. Крисине, водопостачання ПТФ 

31 СВЕРДЛОВИНА № 7 (св-7) с. Крисине, водогін 

32 СВЕРДЛОВИНА № 8 (св-8) с. Таверівка, водогін, вул. Таверівська, 55 
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Рисунок 3.2 - Схема розташування точок відбору проб поверхневих та 

підземних вод у межах ліцензійної ділянки Кузьмичівського родовища та на 

прилеглих територіях 
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Можливою причиною перевищення ГДК визначених компонентів у 

вказаних пробах є надходження забруднюючих речовин за рахунок фільтрації 

забруднених ґрунтових вод із території сільськогосподарських угідь, населених 

пунктів і тваринницьких ферм. 

Проба води зі свердловини водопостачання № 2 (четвертинний 

водоносний комплекс) мала мінералізацію 0,96 г/дм3 та величину рН 7,0. 

Дана проба характеризувалася незначною концентрацією натрій- та калій-

іону (0,07 ГДК), кальцій-іону, магній-іону, хлорид-іону (0,17ГДК), сульфат-

іону (0,33 ГДК), гідрокарбонат-іону. Вміст нітрат-іону становив 4,71 ГДК. 

Проби води з інших свердловин водопостачання (межигірсько-

обухівський та бучацько-канівський водоносні горизонти) мали мінералізацію 

0,78-1,08 г/дм3 та величину рН 7,5-8,0. Дані проби характеризувалися 

незначною концентрацією натрій- та калій-іону (0,44-0,62 ГДК), кальцій-іону, 

магній-іону, хлорид-іону (0,04-0,33 ГДК), сульфат-іону (0,24-0,47 ГДК), 

гідрокарбонат-іону. При цьому, вміст нітрит-іону становив – до 8,00 ГДК, а 

нітрат-іону – 0,50-1,49 ГДК. Можливими причинами перевищення гранично 

допустимої концентрації вказаних іонів, у пробах води зі свердловин, може 

бути потрапляння забруднюючих речовин сільськогосподарського та 

побутового походження до ліній водопостачання, або ж безпосередньо до 

водоносних горизонтів. 

Таким чином, у межах ліцензійної ділянки Кузьмичівського родовища 

та на прилеглих до неї територіях, спостерігається вплив 

сільськогосподарської та побутової діяльності людини на формування 

хімічного складу поверхневих та підземних вод. 

 

Таблиця 3.3 – Нормативи хімічного складу води для питного та 

культурно-побутового використання 

 

Показник 
Норматив ДСанПіН 2.24-171-10 

(водогін/колодязь, джерело) 

рН 6,5-8,5 

Сухий залишок, мг/дм3 1000-1500/1500 

Na+, мг/дм3 200/- 

Ca2+, мг/дм3 - 

Mg2+, мг/дм3 - 

Cl-, мг/дм3 250-350/350 

SO4
2-, мг/дм3 250-500/500 

HCO3
-, мг/дм3 - 

Fe, мг/дм3 0,2-1,0/1,0 

NO2
-, мг/дм3 0,5/3,3 

NO3
-, мг/дм3 50 

Нафтопродукти, мг/дм3 0,1/- 
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Таблиця 3.4 - Хімічний склад проб поверхневих вод відібраних у межах 

ліцензійної ділянки Кузьмичівського родовища та на прилеглих територіях, 

станом на липень 2015 року 

 

Точка відбору 

проби 

ρ рН М Na++K+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- HCO3

- CO3
2- Fe2+ Fe3+ NO2

- NO3
- 

г/см3 од. г/дм3 мг/дм3 

СТВОР № 1, 

с. Новоселівка 
0,997 8,0 0,94 161,92 61,32 26,02 25,18 135,76 530,70 - відс. відс. відс. 24,80 

СТВОР № 2, 

с. Крисине 
0,996 8,0 1,06 159,62 82,16 35,26 28,01 180,19 573,40 - відс. відс. 5,00 24,80 

СТВОР № 3, 

с. Крисине 
0,996 8,0 0,94 137,31 80,16 26,75 29,08 93,80 573,40 - 0,28 відс. 0,10 18,60 

СТАВОК № 1, 

с. Новоселівка 
0,995 8,0 0,84 149,27 48,90 27,48 27,30 188,42 396,50 - відс. відс. відс. 24,80 

СТАВОК № 2, 

с. Лозова 
0,996 7,5 0,83 126,04 62,93 26,27 24,82 109,43 475,80 - 2,23 відс. 1,00 49,60 

СТАВОК № 3, 

с. Крисине 
0,995 8,0 0,68 132,25 28,46 21,64 15,60 130,00 353,80 - відс. відс. 0,05 відс. 

СТАВОК № 4, 

с. Пусте 
0,996 7,5 0,80 123,51 55,31 30,89 33,69 125,89 433,10 - відс. 7,82 0,01 68,20 

СТАВОК № 5, 

с. Максимівка 
0,996 7,5 0,64 107,41 34,87 25,05 18,44 112,72 341,60 - 2,79 відс. відс. 62,00 
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Таблиця 3.5 - Хімічний склад проб підземних вод відібраних з колодязів і 

свердловин водопостачання у межах ліцензійної ділянки Кузьмичівського 

родовища та на прилеглих територіях, станом на липень 2015 року 

 
Точка відбору 

проби 

ρ рН М Na++K+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- HCO3

- CO3
2- Fe2+ Fe3+ NO2

- NO3
- 

г/см3 од. г/дм3 мг/дм3 

КОЛОДЯЗЬ № 1, 

с. Лозова 
0,996 8,0 0,77 120,06 56,91 23,83 10,64 130,83 427,00 - відс. відс. відс. 43,4

0 
КОЛОДЯЗЬ № 2, 

с. Лозова 
0,998 7,5 0,95 24,61 192,38 26,75 52,48 162,91 488,00 - відс. 10,05 3,00 229,

40 
КОЛОДЯЗЬ № 3, 

с. Мусійки 
0,998 8,0 0,86 108,79 76,15 38,91 39,01 174,43 427,00 - відс. 4,47 відс. 111,

60 
КОЛОДЯЗЬ № 4, 

с. Радгосп Богод. 
0,998 8,0 1,13 222,41 69,34 32,10 141,84 181,02 488,00 - відс. 4,47 0,20 384,

40 
КОЛОДЯЗЬ № 5, 

с. Гавриші 
0,996 7,5 1,16 97,29 132,26 60,80 70,92 174,43 622,20 - відс. відс. 3,00 136,

40 
КОЛОДЯЗЬ № 6, 

с. Крисине 
0,996 7,0 0,97 101,89 106,21 35,26 15,25 125,07 585,60 - 3,63 відс. 0,05 49,6

0 
КОЛОДЯЗЬ № 7, 

с. Крисине 
0,999 8,0 1,50 62,56 236,47 75,39 116,31 213,11 793,00 - відс. відс. 2,00 582,

80 
КОЛОДЯЗЬ № 8, 

с. Крисине 
0,996 8,0 1,29 148,12 160,32 41,34 75,18 351,34 512,40 - відс. відс. 0,10 99,2

0 
КОЛОДЯЗЬ № 9, 

с. Крисине 
0,998 8,0 1,06 172,27 84,17 30,40 17,73 306,90 445,30 - відс. відс. 4,00 93,0

0 
КОЛОДЯЗЬ № 10, 

с. Крисине 
0,998 7,0 1,27 31,51 176,35 92,42 79,79 217,22 671,00 - відс. відс. 2,50 322,

40 
КОЛОДЯЗЬ № 11, 

с. Бабенки 
0,998 7,0 0,86 160,77 52,91 16,54 11,70 103,67 518,50 - відс. відс. 0,02 74,4

0 
КОЛОДЯЗЬ № 12, 

с. Бабенки 
0,996 8,0 0,72 59,34 86,17 32,83 28,37 85,57 427,00 - відс. 0,28 відс. 136,

40 
КОЛОДЯЗЬ № 13, 

с. Максимівка 
0,998 8,0 1,44 3,68 190,38 133,76 106,38 257,54 750,30 - 0,28 відс. 0,20 434,

00 
КОЛОДЯЗЬ № 14, 

с. Максимівка 
0,998 8,0 0,78 32,20 140,28 24,32 16,31 160,45 402,60 - відс. відс. 1,00 161,

20 
КОЛОДЯЗЬ № 15, 

с. Пусте 
0,997 8,0 1,03 119,37 104,21 42,56 31,56 206,52 530,70 - відс. відс. 2,00 111,

60 
КОЛОДЯЗЬ № 16, 

с. Таверівка 
0,998 8,0 2,02 120,98 310,62 92,42 241,13 228,74 1024,8 - відс. відс. 0,05 322,

40 
СВЕРДЛОВИНА № 1, 

с. Лозова 
0,995 7,5 1,03 118,45 102,60 43,53 37,23 196,65 530,70 - відс. відс. відс. 49,6

0 
СВЕРДЛОВИНА № 2, 

с. Мусійки 
0,998 7,0 0,96 16,10 142,28 69,31 60,99 167,03 506,30 - відс. відс. відс. 235,

60 
СВЕРДЛОВИНА № 3, 

с. Радгосп Богод. 
0,996 8,0 0,95 135,70 98,20 27,97 97,52 146,46 396,50 - відс відс 0,02 74,4

0 
СВЕРДЛОВИНА № 4, 

с. Гавриші 
0,997 8,0 0,78 97,29 70,14 40,13 74,47 164,56 335,50 - відс 14,52 4,00 49,6

0 
СВЕРДЛОВИНА № 5, 

с. Крисине 
0,996 8,0 1,08 116,61 136,27 30,40 53,19 157,15 585,60 - відс відс відс 24,8

0 
СВЕРДЛОВИНА № 6, 

с. Крисине 
0,998 8,0 0,86 102,58 92,18 41,34 109,22 195,83 323,30 - відс 0,28 0,30 31,0

0 
СВЕРДЛОВИНА № 7, 

с. Крисине 
0,995 8,0 0,94 114,54 100,20 43,78 117,02 234,50 329,40 - відс 0,56 1,00 74,4

0 
СВЕРДЛОВИНА № 8, 

с. Таверівка 
0,996 8,0 0,82 132,94 60,12 22,62 13,12 118,48 475,80 - відс відс 0,05 62,0

0 
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Моніторингові дослідження у межах ліцензійної ділянки Недільного 

родовища та на прилеглих до неї територіях виконувалися у липні 2015 року. 

Після вивчення топографічних матеріалів і рекогностування на місцевості, 

було визначено 13 точок відбору проб води (рисунок 3.3, таблиця 3.6). Для 

відбору проб поверхневих вод було обрано три ставки (с. Петропавлівка, 

с. Балабанівка). Підземні води досліджувалися у колодязях (6 точок відбору) 

і свердловинах (3 точки відбору). Також для проведення аналізу була 

відібрана проба води з джерела поблизу с. Ріпки. 

 

Таблиця 3.6 - Перелік точок відбору проб поверхневих та підземних вод 

у межах ліцензійної ділянки Недільного родовища та на прилеглих 

територіях 

 
№№ 

п/п Точки відбору проб води 

  Ставки 

1 СТАВОК № 1 (ст-1) с. Петропавлівка, ставок на пд. окраїні села 

2 СТАВОК № 2 (ст-2) с. Петропавлівка, ставок у центральній частині села 

3 СТАВОК № 3 (ст-3) с. Балабанівка, ставок на сх. окраїні села 

 
 

 

 
 Джерело 

4 ДЖЕРЕЛО № 1 (дж-1) с. Ріпки, джерело на зх. окраїні села 

 
 

 

 
 Колодязі 

5 КОЛОДЯЗЬ № 1 (к-1) с. Петропавлівка, вул. Дачна, 13 

6 КОЛОДЯЗЬ № 2 (к-2) с. Балабанівка, вул. Визволительна, 22 

7 КОЛОДЯЗЬ № 3 (к-3) с. Максимівка, колодязь на сх. окраїні села 

8 КОЛОДЯЗЬ № 4 (к-4) с. Балабанівка, ст. з/д Ріпки, вул. Ріпчанська, 21 

9 КОЛОДЯЗЬ № 5 (к-5) с. Балабанівка, 1 км на пд-зх. від ст. з/д Ріпки, вул. Ріпчанська 

10 КОЛОДЯЗЬ № 6 (к-6) с. Ріпки, вул. Куйбишева 

 
 

 

 
 Свердловини 

11 СВЕРДЛОВИНА № 1 (св-1) с. Балабанівка, водопостачання МТС 

12 СВЕРДЛОВИНА № 2 (св-2) с. Максимівка, водогін, вул. Молодіжна, 1 

13 СВЕРДЛОВИНА № 3 (св-3) с. Ріпки, глибина – 40 м, вул. Куйбишева, 9 
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Рисунок 3.3 - Схема розташування точок відбору проб поверхневих та 

підземних вод у межах ліцензійної ділянки Недільного родовища та на 

прилеглих територіях 
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Проби поверхневих вод мали мінералізацію 0,64-1,09 г/дм3 та величину 

рН 8,0. Дані проби характеризувалися незначною концентрацією натрій- та 

калій-іону (0,58-1,01 ГДК), кальцій-іону, магній-іону, хлорид-іону (0,05-

0,17 ГДК) та сульфат-іону (0,28-0,52 ГДК), гідрокарбонат-іону. При цьому, 

вміст нітрит-іону становив – до 0,30 ГДК, а нітрат-іону – 1,10-1,93 ГДК. 

Можливою причиною перевищення ГДК визначених компонентів у пробах 

поверхневих вод, є використання органічних добрив у межах 

сільськогосподарських угідь та потрапляння до водойм побутових стоків 

населених пунктів і тваринницьких ферм. 

За результатами хімічних аналізів проб підземних вод, встановлено їх 

часткову невідповідність нормам питного призначення (ДСанПіН 2.24-171-

10). 

Ґрунтові води за хімічним складом та мінералізацією подібні до 

поверхневих. Проби води з колодязів характеризувалися незначною 

мінералізацією (0,80-1,27 г/дм3) та концентрацією натрій- та калій-іону, 

кальцій-іону, магній-іону, хлорид-іону (0,10-0,36 ГДК), сульфат-іону (0,15-

0,53 ГДК), гідрокарбонат-іону. При цьому, вміст нітрит-іону становив – до 

0,06 ГДК, а нітрат-іону – 0,50-3,22 ГДК. Вода з джерела поблизу с. Ріпки, за 

визначеними показниками, відрізнялася відсутністю азот-вмісних 

компонентів. 

Можливою причиною перевищення ГДК визначених компонентів у вказаних 

пробах є надходження забруднюючих речовин за рахунок фільтрації забруднених 

ґрунтових вод із території сільськогосподарських угідь, населених пунктів і 

тваринницьких ферм. 

Проба води зі свердловини водопостачання № 3 (четвертинний 

водоносний комплекс) мала мінералізацію 0,72 г/дм3 та величину рН 7,0. Дана 

проба характеризувалася незначною концентрацією натрій- та калій-

іону (0,27 ГДК), кальцій-іону, магній-іону, хлорид-іону (0,14 ГДК), сульфат-

іону (0,15 ГДК), гідрокарбонат-іону. Вміст нітрит-іону становив 0,04 ГДК. 

Проби води з інших свердловин водопостачання (межигірсько-

обухівський та бучацько-канівський водоносні горизонти) мали мінералізацію 

0,78-0,83 г/дм3 та величину рН 7,0-8,0. Дані проби характеризувалися 

незначною концентрацією натрій- та калій-іону (0,44-0,51 ГДК), кальцій-іону, 

магній-іону, хлорид-іону (0,03-0,22 ГДК), сульфат-іону (0,30-0,32 ГДК), 

гідрокарбонат-іону. При цьому, вміст нітрит-іону становив – до 1,00 ГДК, а 

нітрат-іону – 1,24-1,49 ГДК. Можливими причинами перевищення гранично 

допустимої концентрації нітрат-іону, у пробах води зі свердловин, може бути 

потрапляння забруднюючих речовин сільськогосподарського та побутового 

походження до ліній водопостачання, або ж безпосередньо до водоносних 

горизонтів. 

Таким чином, у межах ліцензійної ділянки Недільного родовища та на 

прилеглих до неї територіях, спостерігається вплив сільськогосподарської та 

побутової діяльності людини на формування хімічного складу поверхневих та 

підземних вод. 
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Таблиця 3.7 - Хімічний склад проб поверхневих вод відібраних у межах 

ліцензійної ділянки Недільного родовища та на прилеглих територіях, станом 

на липень 2015 року 

 
Точка відбору 

проби 

ρ рН М Na++K+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- HCO3

- CO3
2- Fe2+ Fe3+ NO2

- NO3
- 

г/см3 од. г/дм3 мг/дм3 

СТАВОК № 1, 

с. Петропавлівка 
0996 8,0 0,64 136,85 26,05 16,54 16,31 199,12 244,00 - відс. 3,63 відс. 49,60 

СТАВОК № 2, 

с. Петропавлівка 
0,997 8,0 0,97 223,10 22,44 25,29 29,08 258,36 408,70 - відс. відс. відс. 80,60 

СТАВОК № 3, 

с. Балабанівка 
0,997 8,0 1,09 128,34 120,24 36,48 59,57 139,05 610,00 - 0,84 0,56 1,00 86,80 

 

Таблиця 3.8 - Хімічний склад проб підземних вод відібраних з колодязів і 

свердловин водопостачання у межах ліцензійної ділянки Недільного родовища 

та на прилеглих територіях, станом на липень 2015 року 

 
Точка відбору 

проби 

ρ рН М Na++K+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- HCO3

- CO3
2- Fe2+ Fe3+ NO2

- NO3
- 

г/см3 од. г/дм3 мг/дм3 

ДЖЕРЕЛО № 1, 

с. Ріпки 
0,998 7,0 0,78 46,23 80,16 58,37 35,46 125,10 439,20 - відс. відс. відс. відс. 

КОЛОДЯЗЬ № 1, 

с. Петропавлівка 
0,998 8,0 1,15 160,54 108,22 36,48 34,75 235,32 579,50 - відс. відс. відс. 136,40 

КОЛОДЯЗЬ № 2, 

с. Балабанівка 
0,996 8,0 1,21 198,72 126,25 18,24 90,07 264,12 512,40 - відс. 2,79 відс. 74,40 

КОЛОДЯЗЬ № 3, 

с. Максимівка 
0,996 8,0 1,27 91,31 108,22 107,01 127,66 209,81 622,20 - відс. відс. відс. 86,80 

КОЛОДЯЗЬ № 4, 

с. Балабанівка 
0,995 7,0 1,16 38,64 204,41 53,50 92,20 243,61 524,60 - відс. відс. 0,20 99,20 

КОЛОДЯЗЬ № 5, 

с. Балабанівка 
0,997 7,0 0,84 48,30 116,23 46,21 78,01 120,16 427,00 - відс. 5,58 0,05 161,20 

КОЛОДЯЗЬ № 6, 

с. Ріпки 
0,996 7,0 0,80 7,59 116,23 60,80 56,74 73,25 488,00 - відс. відс. 0,10 24,80 

СВЕРДЛОВИНА № 1, 

с. Балабанівка 
0,996 7,0 0,78 96,37 80,16 32,83 75,53 161,27 329,40 - відс. 4,47 0,50 62,00 

СВЕРДЛОВИНА № 2, 

с. Максимівка 
0,996 8,0 0,83 111,32 82,16 23,10 12,06 148,93 451,40 - відс. 2,23 відс. 74,40 

СВЕРДЛОВИНА № 3, 

с. Ріпки 
0,997 7,0 0,72 60,03 80,16 38,91 49,64 77,36 414,80 - відс. 22,34 0,02 відс. 
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4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ  

ВПЛИВУ З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

При провадженні планованої діяльності ймовірно зазнають впливу такі 

фактори довкілля: 

- атмосферне повітря – очікуваний допустимий вплив.  

Повітряне середовище зазнає впливу при експлуатації установок 

підготовки вуглеводневої сировини при здійсненні технологічних операцій з 

підігріву теплоносія, продувок технологічного обладнання, при спалюванням 

газу на факельній установці, випаровуванні технологічних речовин при 

зберіганні в ємностях, роботі аварійних дизельних електростанцій, 

одоризаційних установок, насосів.  

Згідно розрахунків, експлуатація Кузьмичівської УПГ та УКПГ-2 

Юліївського НГКР здійснюється у відповідності до технологічних регламентів. 

Концентрація забруднюючих речовин на межі СЗЗ, яка дорівнює для 

Кузьмичівської УПГ – 1000 м в усіх інших напрямках, для УКПГ-2 Юліївського 

НГКР – 1000 м по всім напрямкам, не перевищує ГДК (розрахунки наведені в 

розділі 5.1).  

Повітряне середовище зазнає впливу при бурінні свердловин усіх типів 

на всіх етапах розробки родовищ продуктами згорання електродів при 

зварюванні під час монтажних робіт; продуктами згорання дизельного палива 

при роботі ДВЗ бурового верстата, дизель-електростанції та автомобіля КРАЗ 

65101 (або аналог автоспецтехніки); продуктами згорання природного газу на 

факелі при випробуванні свердловини; пилевикидами при приготуванні 

бурового розчину; продуктами випаровування з ємності для зберігання 

дизельного палива; продуктами вільного випаровування з поверхні 

гідроізольованих шламових амбарів. 

На межі нормативної СЗЗ (500 м) і житлової забудови найближчого 

населеного пункту від кожного бурового майданчика значення концентрацій 

по всіх забруднюючих речовинах, що викидаються в повітряне середовище 

вищезазначеними джерелами, будуть меншими, ніж значення ГДК (аналіз 

розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

виконаний при бурінні свердловини глибиною до 4000 м, наведений п. 5.2). 

Операцій по інтенсифікації вилучення вуглеводневої сировини аналогічні 

частині операцій при бурінні свердловин, тобто викиди у атмосферне повітря 

при виконання цих операцій будуть також у межах норми.  

Під час облаштування свердловин та прокладання трубопроводів 

утворюватимуться викиди забруднюючих речовин в атмосферу при 

експлуатації автотранспорту та будівельної техніки, при проведенні 

зварювальних та фарбувальних робіт (розрахунки, в основу яких покладені 

максимальні, на даний час довжини трубопроводів та, відповідно, термін 

проведення будівельних робіт і витрати матеріалів, наведені в розділі 5.3). 

Вплив носить тимчасовий характер. 

Повітряне середовище зазнає також впливу при експлуатації 

свердловин, розрахунки показують, що максимальні концентрації 
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забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони (300 м) з 

урахуванням фонових концентрацій при експлуатації свердловин не 

перевищать ГДК (розділ 5.4). 

- кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди 

парникових газів) – негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату 

в результаті планованої діяльності не очікується. У зв’язку з короткочасністю 

спалювання газу на факелі в процесі випробування свердловин після буріння 

та при проведенні продувок, дослідженні, ремонтних роботах при експлуатації 

свердловин теплове забруднення навколишнього середовища буде вкрай 

незначним. В результаті провадження планованої діяльності відсутні значні 

виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які 

сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на 

навколишнє середовище, відсутні; 

- геологічне середовище та підземні горизонти з прісними водами – 

підлягають впливу в процесі буріння кожної свердловини, а раціональна 

конструкція свердловини, яка включає спуск обсадних колон з наступним 

цементуванням високоміцними портландцементами дозволяє попередити 

забруднення горизонтів з прісними водами та інші негативні наслідки у 

вигляді техногенних змін, деформацію земної поверхні; 

- ґрунт – вплив на грунт та земельні ресурси буде здійснюватись 

при видобувних роботах, родючий шар ґрунту в межах бурових майданчиків 

зазнає впливу від техніки, що використовується для монтажних, підіймально-

транспортних та землекопальних робіт, а також у випадку забруднення 

рідкими відходами буріння, що вміщують хімреагенти. Зняття та складування 

в кагати родючого шару ґрунту на бурових майданчиках забезпечує його 

зберігання від забруднення. Родючий шар ґрунту на всіх бурових майданчиках 

підлягає зняттю з метою наступної рекультивації згідно вимог згідно ГСТУ - 

41 00032626-00-023-2000 [32]. Не допускається змішування родючого ґрунту з 

мінеральним ґрунтом. Глибина зняття родючого шару 0,5-1,0 м. Для 

розміщення бурового обладнання, привишкових споруд, службових та 

побутових приміщень та інш. на період спорудження кожної свердловини 

передбачається тимчасове відведення земельної ділянки площею 3,5 га 

(оптимальна площа бурового майданчика). Після закінчення бурових робіт 

передбачається проведення технічної рекультивації земель і передання їх 

землевласникам (землекористувачам) для проведення біологічного етапу 

рекультивації, після чого землі використовуються за призначенням. 

При прокладанні газопроводів для підключення свердловин 

передбачається зняття і наступне відновлення родючого шару ґрунту. Після 

закінчення будівельних робіт передбачена технічна і біологічна рекультивація 

порушених земель У випадку отримання промислового припливу пластового 

флюїду у довгострокове користування для майданчика облаштування 

свердловини та під’їзної дороги відводиться ділянка площею до 0,5 га, по 

трасах прокладання газопроводів відвід землі носить тимчасовий характер на 

період будівництва. Земля, на якій облаштовуються установки підготовки 
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вуглеводневої сировини, передається у довгострокове користування на період 

експлуатації родовища. 

- стан фауни, флори, – значного впливу не передбачається. 

Технологія підготовки та виконання робіт по спорудженню свердловин 

передбачає, що бурові майданчики мають бути вільними від рослинності та 

зелених насаджень. У випадку необхідності звільнення земельних ділянок, які 

мають бути відведені під бурові майданчики, від рослинності або зелених 

насаджень суб’єкт господарювання зобов'язаний відшкодовувати власникам 

землі та землекористувачам усі збитки, в тому числі неодержані доходи, а 

також за свій рахунок привести займані земельні ділянки у попередній стан. 

Земельні ділянки, які передбачається відводити під розміщення бурових 

майданчиків, не знаходяться на територіях природно-заповідного фонду. В 

межах території, що прилягає до майданчиків облаштування свердловин та 

установок підготовки вуглеводневої сировини, також відсутній природно-

заповідний фонд, немає цінних мисливських видів фауни, мисливських угідь, 

рідкісних та зникаючих видів тварин. Цінні лісові і заповідні рослини в межах 

нормативних СЗЗ повинні бути відсутні. Немає також в наявності на землях, 

що прилягають до території майданчиків, рідкісних і зникаючих видів рослин, 

які охороняються. Істотний вплив не передбачається.  

- здоров’я населення – допустимий вплив. Виконані розрахунки 

розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при спорудженні 

свердловин (аналіз розрахунків приведений п. 5.2.) показали, що максимальні 

приземні концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-

захисної зони (500 м від найближчого до населеного пункту джерела викиду - 

майданчика для розміщення автоспецтехніки, що знаходиться на буровому 

майданчику кожної свердловини) складуть менше, ніж значення ГДК (з 

урахуванням фону), що відповідає санітарним та екологічним вимогам. 

Розрахункові ризики розвитку неканцерогенних і індивідуального 

канцерогенного ефектів для здоров’я населення при впливі забруднюючих 

речовин, що викидаються джерелами викидів на буровому майданчику кожної 

свердловини, є припустимими, ймовірність виникнення шкідливих ефектів у 

населення надзвичайно мала. Соціальний рівень ризику оцінюється як 

“прийнятний” (розрахунки приведені в п. 5.4.). Розрахунки розсіювання 

забруднюючих атмосферне повітря речовин при експлуатації свердловин та 

об'єктів показують, що максимальні концентрації забруднюючих речовин на 

межі нормативної санітарно-захисної зони (300 м) з урахуванням фонових 

концентрацій не перевищать ГДК, рівні концентрації забруднюючих речовин 

на межі СЗЗ Кузьмичівської УПГ та УКПГ-2 Юліївського НГКР (1000 м) не 

перевищують ГДК. Ризики розвитку канцерогенних ефектів при експлуатації 

свердловин, УПГ та УКПГ-2 відсутні, а ризики розвитку неканцерогенних 

ефектів вкрай малі. Соціальний рівень ризику відсутній. Шумове 

навантаження, вплив вібрації та інших негативних чинників на житлові 

території при спорудженні свердловин, їх експлуатації, а також при 

проведенні будівельних робіт у межах норми; 

- матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 
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культурну спадщину – негативних впливів не передбачається. Об’єкти 

архітектурної, археологічної та культурної спадщини в районі розташування 

бурових майданчиків та по трасах газопроводів відсутні; 

- ландшафт – негативних впливів не передбачається; 

- соціально-економічні умови – позитивний вплив. Позитивним 

впливом планованої діяльності на соціальні умови життєдіяльності населення 

є створення додаткових робочих місць та забезпечення держави 

енергетичними ресурсами власного видобутку (газ природний, нафта, 

конденсат). Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидобувної 

галузі оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає 2% 

рентної плати за користування надрами до районних бюджетів, 3% до 

бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% до обласних бюджетів за 

місцезнаходженням (місцем видобутку). 

В разі необхідності, місцеве населення може бути залучено до діяльності 

в разі наявності відповідної освіти і кваліфікації. 

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці 

впливу на довкілля згідно ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на 

довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.  

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

немає. 

Альтернативний варіант планованої діяльності (буріння 

електроприводом) також може впливати на навколишнє середовище і надра: 

Впливу можуть зазнати: геологічне середовище; водне середовище; 

повітряне середовище; ґрунт; рослинний і тваринний світ. 

Вплив на геологічне середовище виявляється у вигляді порушення 

нормативного стану геологічного розрізу в процесі буріння свердловин до 

проектних глибин. 

Водне середовище зазнає впливу від забруднення буровим розчином при 

розкритті підземних горизонтів із прісними водами та рідиною після 

гідровипробувань газопроводів. 

Родючий шар грунту в межах бурових майданчиків зазнає впливу від 

техніки, що використовується для монтажних, підіймально-транспортних та 

землекопальних робіт, а також у випадку забруднення рідкими відходами 

буріння, що вміщують хімреагенти та мінералізованих вод при відкритому 

фонтануванні та прокладанні газопроводів; 

Повітряне середовище, під час монтажних робіт, зазнає впливу 

продуктами згорання електродів при зварюванні; вихлопних газів від ДВЗ 

автотранспортної та будівельної техніки. 

При цьому, відповідно до нормативної документації, в атмосферу будуть 

виділятись наступні забруднюючі речовини: 

- при зварюванні електродами: залізо та його сполуки, манган та його 

сполуки, кремнію діоксид, фтористий водень, фториди добре і погано 

розчинні, оксиди азоту, оксид вуглецю; 

- при роботі автотранспорту: оксид вуглецю, оксиди азоту, діоксид 
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сірки, вуглеводні граничні, сажа. 

Повітряне середовище, під час бурових робіт зазнає впливу продуктами 

згорання додаткового дизель-генератора та спеціального автомобіля; 

продуктами згорання дизельного палива при роботі парових котлів; 

продуктами згорання продуктами згорання природного газу на факелі при 

випробуванні свердловини; речовинами суспендованими при приготуванні 

бурового розчину; продуктами випаровування із ємностей для зберігання 

дизельного палива; продуктами вільного випаровування із поверхні 

гідроізольованих шламових амбарів. 

Повітряне середовище, під час облаштування свердловин та 

підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини, 

зазнає впливу продуктами згорання природного газу на факелі, димовими 

газами від водяних підігрівачів, дизель-електрогенератору, продуктами 

випаровування конденсату та метанолу із ємностей; продуктами 

випаровування із ємностей для зберігання дизельного палива та бензину; 

забруднюючими речовинами, які утворюються під час перекачування 

конденсату та газу насосами. 

Під час будівельних робіт будуть проводитися роботи по грунтуванню 

та фарбуванню поверхонь. При цьому в атмосферне повітря будуть виділятися 

розчинники та аерозоль лакофарбових матеріалів. 

При експлуатації газоконденсатних свердловин, джерелом утворення 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу є горизонтальна факельна 

установка, на якій планується спалювання газу при продувках свердловин та 

шлейфу, при дослідженнях свердловин з метою визначення параметрів 

експлуатації та при ремонтних роботах на свердловинах. При спалюванні 

природного газу на горизонтальній факельній установці, забруднюючими 

речовинами, що надходять до атмосфери, є: оксиди азоту, оксид вуглецю, 

парникові гази. 

При роботі будівельної техніки може виникнути шумове навантаження 

на житлові території. Під час продувки свердловини на факельну установку 

може виникнути акустичне навантаження на житлові території та окремі 

приміщення. 

Утворюється також деяка кількість відходів III та ІV класу. 

Вплив на рослинний і тваринний світ виявляється у вигляді порушення 

нормативного стану в процесі спорудження та підключення свердловин. 

Для застосування схеми видобування вуглеводнів з електричними 

приводом необхідне підведення додаткових мереж електричного живлення 

(ЛЕП) від електромереж найближчого населеного пункту. Відстань до 

найближчої точки підключення може сягати до 10 км. Можливий вплив на 

компоненти довкілля при будівництві додаткової ЛЕП розглянутий у розділі 2 

Звіту.  

Враховуючи можливі впливи на довкілля при будівництві тимчасової 

ЛЕП, яка потребує додаткових капіталовкладень та додаткового втручання у 

довкілля, відведення земельних ділянок, збільшення часу буріння у декілька 

разів, а також можливий вплив на довкілля під час буріння свердловин 
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електричним приводом,  альтернативний варіант буріння електроприводом не 

розглядається.  

Обрано варіант буріння свердловин з використанням бурових верстатів з 

дизельним приводом, що дозволить зменшити час буріння свердловин, 

скоротити вплив на довкілля, знизити навантаження на електромережу та 

уникнути ускладнень, пов’язаних із аварійними відключеннями 

електроенергії. 

 

 

5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Плановану діяльність здійснює АТ «Укргазвидобування» в особі філії 

ГПУ «Шебелинкагазвидобування» з дотриманням вимог щодо технологічного 

стану обладнання, законодавства з охорони праці і безпеки робіт.   

 

5.1 Опис і оцінка можливого впливу існуючої діяльності 

 

У межах родовища встановлено п’ять ділянок: Кузьмичівська, Недільна, 

Північно-Скворцівська, Північно-Кузьмичівська і Східно-Кузьмичівська.  

Станом на 01.01.2020 р. на Кузьмичівсько-Недільному НГКР пробурено 

17 свердловин – 11 пошукових (№№ 1, 2, 2-біс, 5-Недільні і 1, 10, 13, 15, 

16-Кузьмичівські, 24-Пн.-Скворцівська, 18-Пн.-Кузьмичівська) та 6 

розвідувальні (№№ 3, 4 - Недільні, 11, 12, 14, 17 - Кузьмичівські). 

Ліквідовані з геологічних причин свердловини №№ 2, 2-біс, 4, 5-Недільні,  

№№ 1, 11-Кузьмичівські. Свердловини №№ 1-Недільна, 10, 12, 13, 14, 17 

Кузьмичівські – знаходяться в експлуатації, свердловина № 3-Недільна та  

№ 15-Кузьмичівська – у поточному ремонті, свердловина № 16 переведена у 

фонд спеціальних свердловин. Свердловина № 24-Пн.-Скворцівська в 

очікуванні ліквідації. Свердловина №18 Північно-Кузьмичівська в очікуванні 

випробування.  

Системою облаштування родовища передбачено збирання видобувної 

продукції від свердловин на установки підготовки вуглеводневої сировини. На 

даний час на УПГ-Кузьмичівська транспортується газ по індивідуальним 

шлейфам від свердловин №№12,13,14,17, газ від свердловини №1 Недільна 

транспортується на УКПГ-2 Юліївського НГКР. 

 

5.1.1 Промислова облаштованість 

 

В розділі розглянутий вплив при експлуатації УПГ Кузьмичівського 

ГКР, територія площадки якої розташована в межах ліцензійної ділянки 

Кузьмичывсько-Недыльного родовища..  

Враховуючи, що УКПГ-2 Юліївського НГКР розташована поза межами 

планованої діяльності, а також наявність позитивного висновка оцінки впливу 
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на довкілля (ОВД) Юліївського родовища, вплив від даної установки не 

розглядається.  

Установка підготовки газу (Кузьмичівська УПГ) 
Територія площадки розташована на орних землях в Богодухівському 

районі Харківської області. Найближчий населений пункт с. Крисине  

знаходиться на відстані 1600 м  на  південний захід від крайніх джерел викиду 

УПГ.  

Технологічний процес на УПГ забезпечує підготовку газу шляхом 

двоступеневої сепарації.  

Система підготовки газу 

Вузол входу шлейфів свердловин на УПГ 

Відбір, регулювання дебіту свердловини або зниження тиску газу при 

відборі, здійснюється на вузлі вхідних шлейфів. Природний газ із свердловин 

№№ 12, 13,14, 16 по шлейфах поступає на ВВШ. 

На кожній технологічній нитці встановлено: штуцер регулюючий для 

регулювання дебіту свердловини, запірна арматура для відключення 

відповідного шлейфа, запірна арматура на свічі скидання газу в продувочний 

амбар, запірна арматура для можливості переключення свердловини із 

загального колектора на замірний. Для аварійного відключення шлейфа 

свердловини на кожній вхідній нитці встановлено кран з електроприводом.  

З ВВШ газ із свердловин подається у вхідний колектор.  

Технологічна лінія підготовки газу 

Газ із вхідного колектора подається на перший ступінь сепарації – 

сепаратор С-1-1. На вході в сепаратор С-1-1 встановлено штуцер регулюючий 

ШР, на якому, за рахунок падіння тиску, газ охолоджується, що сприяє 

переходу вологи із рівноважного стану в крапельний і подальшому відбиванні 

цієї вологи в сепараторі. Після сепаратора С-1-1 газ направляється в трубний 

простір теплообмінника Т-1, де охолоджується, а далі поступає на другий 

ступінь сепарації – сепаратор С-2, перед яким також встановлено штуцер 

регулюючий ШР. Після сепаратора С-2 газ повертається в теплообмінник Т-1 

(затрубний простір) для охолодження прямого потоку газу, далі підігрівається 

в теплообміннику Т-2 та направляється на вузол заміру газу (вимірювальний 

комплекс Флоутек). Підготовлений газ подається по газопроводу-відводу в 

магістральний газопровід Юліївка–Богодухів–Степове.  

Газ власних потреб УПГ 

Газ для власних потреб УПГ відбирається з вихідного колектора до 

замірного вузла, підігрівається в теплообміннику Т-3 (для виключення 

утворення гідратів при редукуванні) і поступає на вузол редукування. Після 

редукування газ поступає в блоки фільтрації ФПГ-1,2,3,4. Після ФПГ-3,4 газ 

через лічильник подається на вогневі підігрівачі БПТ-1,2,3, на пункт шафовий 

газорегулюючий ПШГР-10, використовується для передавлювання метанолу, 

для розпалювання факела на амбарі. Після ФПГ-1,2 газ подається для 

живлення приладів КВПіА. Пункт шафовий газорегулюючий 

використовується для зменшення тиску газу до побутового рівня (180-220 мм 

водяного стовпчика) і подачі його на котли і газову плиту. 
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Для власних потреб також використовується газ дегазації з розділювача 

Р-1.  

Система збору газового конденсату та супутньо-пластової води 

На УПГ здійснюється ступінчата дегазація конденсату, що значно 

знижує його втрати з газами дегазації. 

Відсепарована рідина із сепараторів С-1-1, С-1-2геол по мірі 

накопичення автоматично продувається в збірник рідини сепаратора С-2, де 

частково дегазується. Відсепарована рідина із сепаратора С-2 автоматично 

продувається в розділювач Р-1, де також дегазується. Рідина із сепараторів  

С-1-1, С-1-2геол при необхідності, може безпосередньо продуватися в 

розділювач Р-1. Далі з Р-1 водоконденсатна суміш по мірі накопичення 

автоматично продувається в атмосферну ємність-розділювач Є-1, де 

відбувається її остаточна дегазація і поділ на конденсат і водометанольну 

суміш. Конденсат із ємності Є-1 самопливом перетікає в ємності ЄК-1,2. 

Супутньо-пластова вода із Є-1 поступає самопливом в підземну ємність 

промислових стоків ЄПС-1. По мірі заповнення ємностей ЄК-1,2 конденсат 

перекачується насосами АСВН-80 (один – робочий, один – резервний) на 

наливний стояк Ст-1 для відвантаження в автоцистерни. Супутньо-пластова 

вода з ЄПС-1, по мірі накопичення, відкачується зануреним насосом Н-12 на 

наливний стояк Ст-2 для відвантаження в автоцистерни і вивозиться на очисні 

споруди Юліївського ЦВНГК.  

Індивідуальний контроль за роботою свердловин 

Свердловину, яку досліджують, переключають на геологічний сепаратор  

С-1-2геол, де від газу відділяється волога в крапельному стані та механічні 

домішки. Після сепаратора С-1-2геол газ проходить замірний вузол 

геологічного заміру і вливається в загальний газовий потік після сепаратора  

С-1-1. 

Рідина із сепаратора С-1-2геол продувається в замірну ємність Є-7. 

Після дегазації і розділення рідин проводять замір кількості води і конденсату 

в ємності Є-7. 

Метанольне господарство 

Для забезпечення безперебійної роботи свердловин і запобігання 

утворенню гідратних пробок в технологічній лінії передбачена можливість 

подачі метанолу з розхідної ємності метанолу ЄМ-1, за допомогою дозуючих 

насосів Н-1 – Н-5, по інгібіторопроводах на гирла свердловин (у шлейфи та 

стовбури свердловин), на ВВШ, на вхід сепараторів С-1-1, С-1-2геол, С-2 

(перед ШР) і після загального замірного вузла. Наповнення розхідної ємності 

метанолу ЄМ-1 здійснюється передавлюванням метанолу з підземної 

метанольної ємності Є-6. В ємність Є-6 завезений на УПГ метанол зливають з 

автоцистерни. 

Система підігріву технологічного обладнання 

На УПГ передбачений підігрів збірників рідини сепараторів С-1-1, С-2, 

С-1-2геол, підігрів ємності Є-1, розділювача Р-1, теплообмінників Т-2, Т-3 і 

замірної шафи-боксу. Підігрів здійснюється теплоносієм від підігрівачів БПТ-

1,2 з температурою 70-95 ºС, який насосами Н-8,9,10,11 подається в колектор 
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теплоносія, а далі проходить у змійовиках обладнання, що підігрівається. 

Після віддачі тепла, теплоносій надходить у ємність підживлення ЄП, а звідти 

на вогневий підігрівач.  

Захист технологічного обладнання 

Для захисту технологічного обладнання УПГ від перевищення тиску 

вище встановленого служать запобіжні клапани типу СППК.  

Використання газу  на власні потреби 

Для опалення блок-боксу операторної,  блок боксу для ДЕС,  а також 

для допоміжного блок-боксу використовують котли АОГВ-7,4.  Для опалення   

блок боксу побутового 1-го типу, блок боксу побутового 2-го типу, а також 

блок-боксу для    охорони  використовують  котли АКГВ-7,4. Для підігріву їжі 

використовують газову плиту – ПГ-2. Для підігріву технологічної води 

використовують водяний титан –БПТ-3. 

Дизель-генератор 

При аварійному відключенні електроенергії використовують дизель-

генератор  DJ-44CР DALGAKIRAN. Для підтримки  агрегата в робочому стані 

проводиться розігрів двигуна.  

Факельне господарство 

Факельне господарство призначене для аварійного скидання газу з 

технологічного обладнання і запобіжних клапанів установок, скидання газу й 

СПВ при продувці свердловин, шлейфів та технологічного обладнання, 

скидання газу, що використовувався для передавлювання рідин. Для 

забезпечення безпечного розпалювання факела амбара, на УПГ передбачений 

пристрій дистанційного керування розпалюванням факела. Пристрій 

дистанційного керування розпалюванням факела складається з запальника та 

автоматики безпеки. 

В процесі експлуатації свердловин, здійснюватимуться продувки 

свердловин і шлейфу, дослідження з метою контролю технічного стану та 

відповідності параметрів роботи свердловин установленому технологічному 

режимі, освоєння свердловин після капітального ремонту та при промивках 

(поточному ремонті).  

Для контролю за режимом роботи свердловин встановлюватиметься 

контрольно-вимірювальне обладнання і пристрої для відбору проб продукції 

на усті.  

Обв’язка свердловин повинна забезпечувати проведення усіх робіт та 

автоматичне відключення свердловин у випадку розриву трубопроводу-

шлейфу за допомогою клапана-відтинача.  

Здійснення технологічних операцій відбувається не одночасно. 

Технологічні операції з попередження виникнення аварійних ситуацій, 

продувки, промивки та ремонту свердловин виконуються по черзі у 

відповідності до графіку проведення робіт.  

Одночасний (кумулятивний) вплив на навколишнє середовище 

відсутній. 
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5.1.2 Атмосферне повітря 

 

5.1.2.1 Система видобування, збирання і підготовки вуглеводнів  

 

Джерелами потенційного впливу на атмосферне повітря при розробці 

родовища є бурове обладнання, спецтехніка, експлуатаційні свердловини і 

обладнання установок підготовки вуглеводневої сировини. 

Видобутий природний газ з кожної свердловини по шлейфам потрапляє 

на установки підготовки вуглеводневої сировини, де відбувається його 

підготовка. З цим пов'язані різні технологічні операції, які супроводжуються 

викидами забруднюючих речовин в атмосферу. 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу немає. 

 

Основними компонентами, що забруднюють атмосферу на родовищах, є 

природний газ і продукти його згоряння (оксиди азоту, оксид вуглецю). 

У відповідності до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» 

[3], нормативних та законодавчих актів філією ГПУ «Шебелинка-

газвидобування» АТ «Укргазвидобування» у встановленому порядку 

проводиться інвентаризація джерел викиду забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, розробка документів, які обгрунтовують обсяги викиду 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення та отримує 

дозволи на викид. 

Організація діяльності підприємства передбачена у відповідності до 

вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони атмосферного 

повітря. 

У відповідності до «Звіту по інвентаризації викидів забруднюючих 

речовин на УПГ Кузьмичівського ГКР», який виконано ТОВ НВП «Екопром» 

в 2015 р., наявні 29 джерел викидів забруднюючих речовин [60]. 

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин 

Кузьмичівської УПГ 

Джерело №1  - факел УПГ. 

На джерелі № 1 під час спалювання газу при продувках свердловин 

(шлейфів), при проведенні ППР на технологічному обладнанні, при 

стравлюванні газу з МЄ при передавлюванні метанолу в атмосферу через 

трубу висотою рівнем землі та діаметром 0,089 м викидаються оксиди азоту 

(оксид та  діоксид азоту) в перерахунку на NО2, вуглецю оксид, метан, завислі 

речовини, вуглецю діоксид та азоту(І) оксид. 

Джерело №2 – димова труба вогневого підігрівача БПТ-1. 

На джерелі № 2 під час роботи вогневого підігрівача БПТ-1 через 

димову трубу висотою 8,0 метрів та діаметром 0,36 метра в атмосферу 

викидаються оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту, вуглецю оксид, метан, вуглецю діоксид та  азоту (І) оксид. 

Джерело №3  – димова труба вогневого підігрівача БПТ-2. 

На джерелі № 3 під час роботи вогневого підігрівача БПТ-2 через 

димову трубу висотою 8,0 метрів та діаметром 0,30 метра в атмосферу 
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викидаються оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту, вуглецю оксид, метан, вуглецю діоксид та  азоту (І) оксид. 

Джерело № 4 – димова труба водяного титану  БПТ-3 

На джерелі № 4 під час роботи водяного титану БПТ-3 через димову 

трубу висотою 5,0 метрів та діаметром 0,15 метра в атмосферу викидаються 

оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, вуглецю 

оксид, метан, вуглецю діоксид та  азоту (І) оксид. 

Джерело №5  – труба  ємності Є- 1   

На джерелі №5 під час дегазації конденсату, а також при продуванні 

сепараторів С-1, С-2 через трубу висотою 8,0 метрів та діаметром 0,45 метра в 

атмосферу викидається метан.  

Джерело №6  –труба  ємності Є- 7 

На джерелі №6 при продуванні сепаратора СГ через трубу висотою 

7,0 метрів та діаметром 0,70 метра  в атмосферу викидається метан.  

Джерело №7 – димова труба котла АОГВ-7,4 

На джерелі № 7 під час роботи котла АОГВ-7,4 через димову трубу 

висотою 2,0 метра та діаметром 0,10 метра в атмосферу викидаються оксиди 

азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, вуглецю оксид, 

метан, вуглецю діоксид та  азоту (І) оксид. 

Джерело №8 – димова труба котла АКГВ-7,4 

На джерелі № 8 під час роботи котла АКГВ-7,4 через димову трубу 

висотою 2,0 метра та діаметром 0,10 метра в атмосферу викидаються оксиди 

азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, вуглецю оксид, 

метан, вуглецю діоксид та  азоту (І) оксид. 

Джерело № 9 – труба природної вентиляції з побутового приміщення. 

На джерелі № 9 під час розігрівання їжі на газовій плиті ПГ-2 через 

трубу висотою 3 метра та діаметром 0,10 метра в атмосферу викидаються 

оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, оксид 

вуглецю, метан, вуглецю діоксид та азоту (І) оксид. 

Джерело №10 – димова труба котла АКГВ-7,4     

На джерелі № 10 під час роботи котла АКГВ-7,4 через димову трубу 

висотою 2,0 метра та діаметром 0,10 метра в атмосферу викидаються оксиди 

азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, вуглецю оксид, 

метан, вуглецю діоксид та  азоту (І) оксид. 

Джерело №11 – димова труба котла АОГВ-7,4     

На джерелі № 11 під час роботи котла АОГВ-7,4 через димову трубу 

висотою 2,0 метра та діаметром 0,10 метра в атмосферу викидаються оксиди 

азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, вуглецю оксид, 

метан, вуглецю діоксид та  азоту (І) оксид. 

Джерело №12  –вихлопна  труба від дизель-генератора 

На джерелі №12  під час роботи дизель-генератора через трубу висотою 

3,0 метра та діаметром 0,090 метра в атмосферу викидаються оксиди азоту 

(оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, вуглецю оксид, сірки 

діоксид, вуглеводні насичені С12-С19 , завислі речовини. 

Джерело № 13 –дихальний клапан  ємності промстоков (ЄПС)  
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На джерелі № 13 під час накопичення промстоків у підземній ємності 

ЄПС, об’ємом 50 м3, через дихальний клапан  висотою 3,0 метра та діаметром 

0,050 метра в атмосферу викидаються вуглеводні насичені С12-С19. 

Джерело №14 – димова труба котла АКГВ-7,4     

На джерелі № 14  під час роботи котла АКГВ-7,4 через димову трубу 

висотою 2,0 метра та діаметром 0,10 метра в атмосферу викидаються оксиди 

азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, вуглецю оксид, 

метан, вуглецю діоксид та  азоту (І) оксид. 

Джерело №15 – димова труба котла АОГВ-7,4     

На джерелі № 15 під час роботи котла АОГВ-7,4 через димову трубу 

висотою 2,0 метра та діаметром 0,10 метра в атмосферу викидаються оксиди 

азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, вуглецю оксид, 

метан, вуглецю діоксид та  азоту (І) оксид. 

Джерело №16  – замірний патрубок ємності метанолу Є – 6. 

На джерелі № 16 під час зберігання метанолу в підземній ємності Є-6, 

об’ємом 21,6 м3, через замірний патрубок висотою 1,0м та діаметром 
0,05 метра в атмосферу викидається спирт метиловий.  

Джерело №17  – дихальний клапан  ємності метанолу ЄМ – 1. 

На джерелі № 17 під час зберігання метанолу в наземній ємності ЄМ-1, 

об’ємом 10 м3, через дихальний клапан висотою 5,0м та діаметром 0,05 метра 

в атмосферу викидається спирт метиловий.  

Джерело №18  – дихальний клапан ємності конденсату  ЄК–1 

На джерелі № 18 під час зберігання конденсату в наземній ємності ЄК-1, 

об’ємом 25 м3 через дихальний клапан висотою 5,50 метра та діаметром 
0,05 метра в атмосферу викидається бензин. 

Джерело № 19 –дихальний клапан  ємності промстоков (ЄПС)  

На джерелі № 19 під час накопичення промстоків у підземній ємності 

ЄПС, об’ємом 50 м3, через дихальний клапан висотою 3,0 метра та діаметром 

0,050 метра в атмосферу викидаються вуглеводні насичені С12-С19. 

Джерело № 20 – неорганізований викид насичених вуглеводних С12-С19 

з поверхні амбару УПГ. 

В атмосферу з поверхні амбара УПГ розміром 30м х15м неорганізовано 

викидаються насичені вуглеводні С12-С19 

Джерело №21 – неорганізований викид, насосна конденсату 

На джерелі № 21 при перекачуванні конденсату  через нещільності 

сальникових ущільнень насосів відбувається викид в атмосферу бензину.  

Викид неорганізований. 

Джерело №22 – неорганізований викид підчас наливання конденсату в 

автоцистерну  

На джерелі № 22 підчас наливання конденсату в автоцистерну через 

нещільність заправочного рукава та люка автоцистерни на висоті 4 метра та 

при діаметрі 0,08 метра в атмосферу викидається бензин.  

Джерело №23 – неорганізований викид підчас наливання пластової води 

в автоцистерну.  
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На джерелі № 23 підчас наливання пластової води в автоцистерну через 

нещільність заправочного рукава та люка автоцистерни на висоті 4 метра та 

при діаметрі 0,08 метра в атмосферу викидаються вуглеводні С12-С19.  

Джерело №24  – дихальний клапан ємності конденсату  ЄК–2 

На джерелі № 24 підчас зберігання конденсату в наземній ємності ЄК-2, 

об’ємом 25  м3 через дихальний клапан висотою 5,5 метра та діаметром  
0,05  метра в атмосферу викидається бензин. 

Джерело №25- неорганізований викид при фарбувальних роботах.  

На джерелі № 25 під час фарбувальних робіт в атмосферу 

неорганізовано викидаються ксилол, спир бутиловий.  

Джерела №№ 26-29 – факельні амбари свердловин 

На джерелах №№ 26-29  при проведенні робіт, пов’язаних з продувками, 

дослідженнями, освоєнням свердловин після капітального ремонту та при 

промивках (поточний ремонт) відбувається спалювання газу на факелі. В 

атмосферу через трубу висотою рівнем землі та діаметром 0,089 м 

викидаються оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на NО2, 

вуглецю оксид, метан, завислі речовини, вуглецю діоксид та азоту (І) оксид. 

 

Ситуаційну карту-схему району розташування УПГ Кузьмичівського 

родовища наведено на рис. 5.1. 

Генеральний план УПГ Кузьмичівського родовища з джерелами викидів 

забруднюючих речовин наведено на рис. 5.2. 

При проведенні інвентаризації розрахунок кількості викидів 

забруднюючих речовин, що надходять до атмосферного повітря, виконано 

згідно методик затверджених Міністерством екології та природних ресурсів 

України, галузевих стандартів та нормативних документів.  

Сумарні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами УПГ Кузьмичівського ГКР надані в таблиці 5.1 

[60]. 

На даний час діяльність здійснюється на основі існуючого дозволу на 

викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел  

(Додаток Г). 

В ході розробки документів, у яких обгрунтовуються обсяги викиду 

забруднюючих речовин для отримання дозволу на викид [61], проведено 

розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з 

урахуванням фонових концентрацій. 
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Рисунок 5.1 Ситуаційна карта-схема УПГ та свердловин  

Кузьмичівського ГКР 
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Рисунок 5.2 – Карта-схема УПГ Кузьмичівського ГКР 
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Таблиця 5.1 – Сумарні викиди забруднюючих речовин в атмосферне     

повітря стаціонарними джерелами УПГ Кузьмичівського ГКР 

№ 

з/п 

Забруднююча речовини 
Фактичний 

обсяг викидів 

(т/рік) 

Потенційний 

обсяг викидів 

(т/рік) 

Порогові 

значення 

потенцій-

них викидів 

для взяття на 

державний 

облік (т/рік) 

Код Найменування 

1 2 3 4 5 6 

1 06000/337 Оксид вуглецю  19,055560 19,055560 1,5 

2 04001/301 

Оксиди азоту (оксид та 

діоксид азоту) в 

перерахунку на діоксид 

азоту 

4,216640 4,216640 1 

3 
03000/        

2902 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок недиферен-

ційованих за складом  

1,075180 1,075180 3 

4 11030/616 Ксилол 0,070000 0,070000 0,9 

5 11036/1052 Спирт метиловий 0,000760 0,000760 0,9 

6 12000/410    Метан 67,805850 67,805850 10 

7 5001/330 Сірки діоксид 0,0125900 0,0125900 1,5 

8 
11000/2754, 

1042 ,2704 

НМЛОС (вуглеводні С12-

С19, спирт бутиловий, 

бензин) 

3,261400 3,261400 1,5 

9 - Вуглецю діоксид 3323,082 3323,082000 500 

10 - Азоту  (1) оксид  [N2O] 0,005950 0,005950 0,1 

Усього для підприємства 3418,573 3418,573   

Найбільш поширені забруднюючі речовини 

1 06000/337 Оксид вуглецю  19,055560 19,055560 1,5 

2 04001/301 

Оксиди азоту (оксид та 

діоксид азоту) в 

перерахунку на діоксид 

азоту 

4,216640 4,216640 1 

3 
03000/        

2902 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок недиферен-

ційованих за складом  

1,075180 1,075180 3 

4 5001/330 Сірки діоксид 0,0125900 0,0125900 1,5 

Усього: 24,347 24,347   

Небезпечні забруднюючі речовини 

5 11030/616 Ксилол 0,070000 0,070000 0,9 

6 11036/1052 Спирт метиловий 0,000760 0,000760 0,9 

Усього: 0,07076 0,070760   

Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта  

7 12000/410    Метан 67,805850 67,805850 10 

8 
11000/2754, 

1042 ,2704 

НМЛОС (вуглеводні С12-

С19, спирт бутиловий, 

бензин) 

3,261400 3,261400 1,5 

Усього: 71,067250 71,067250   

Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) 

в атмосферному повітря населених міст 

9 - Вуглецю діоксид 3323,082000 3323,082000 500 

10 - Азоту  (1) оксид  [N2O] 0,005950 0,005950 0,1 

Усього  3323,088 3323,088   
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Оцінка ступеню впливу обладнання проммайданчиків УПГ 

Кузьмичівського ГКР на стан атмосферного повітря виконана на основі ОНД-

86 [46]. Основою для розрахунку розсіювання шкідливих речовин є таблиця 

характеристики джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферу, складена 

і розрахована згідно діючих нормативних документів. Розрахунки розсіювання 

виконувалися по програмі автоматизованого розрахунку концентрацій і 

розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері «ЕОЛ», яка погоджена 

Мінприроди України (версія 3.5; узгоджена з ГГО ім. Воїйкова, лист №962/23 

від 15.04.96 р.). 

Основне призначення програми – розрахунок концентрацій 

забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери і, на цій основі, 

нормування викидів із промислових джерел.  

Відповідно до ОНД-86, у розрахунок розсіювання забруднюючих 

речовин у атмосфері включаються ті речовини, для яких 
Ф

ГДК
М 

, де Ф= 

Η 0,01  при 10 м, 0,1Ф   при 10 м, де М (г/с) – сумарне значення викиду 

від усіх джерел підприємства; ГДК  (мг/м3) – максимальна гранично допустима 

концентрація;  (м) – середньозважена по підприємству висота джерел 

викидів. 

Згідно критерію доцільності розрахунки розсіювання викидів УПГ 

проводились для таких компонентів як: оксид азоту, вуглецю оксид, речовини 

у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом та 

бензину.  

Розрахунки розсіювання виконані для періоду, коли джерела викидів 

працюють з навантаженням на рівні номінального, з урахуванням фонових 

концентрацій, які прийняті в частках від граничнодопустимих концентрацій.  

За результатами розрахунку розсіювання величини концентрацій на 

межі нормативної СЗЗ по речовинам становлять: для вуглецю оксиду – 

0,093 ГДК, азоту оксиду – 0,160 ГДК, бензину – 0,408 ГДК, речовин у вигляді 

суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,138 ГДК. 

В результаті розрахунків розсіювання приземних концентрацій 

забруднюючих речовин в районі діяльності підприємства встановлено, що 

санітарні норми на межі СЗЗ забезпечуються.  

Нормативний розмір санітарно-захисної зони для УПГ Кузьмичівського 

родовища – 1000 м в усіх інших напрямках. Концентрації забруднюючих 

речовин на цьому рівні значно нижче ГДК.  

Нормативний розмір санітарно-захисної зони для свердловин – 300 м у 

відповідності до «Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів», затверджені наказом МОЗ України від 19.06.1996 р.  

№ 173 зі змінами за наказом від 02.07.2007 р. № 362. 

Плата за викиди забруднюючих речовин здійснюється у відповідності до 

Податкового кодексу України, розділ VIIІ «Екологічний податок» [18]. 

Діяльність філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ  «Укргаз-

видобування» здійснюється у відповідності до вимог природоохоронного 
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законодавства у сфері охорони атмосферного повітря, законодавчих та 

нормативних актів.  

 

5.1.2.2 Заходи щодо охорони атмосферного повітря у періоди 

несприятливих метеорологічних умов (НМУ) 

 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих 

метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог РД 52.04.52-85 

[53], затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та 

контролю природного середовища 01.12.86 р., для об’єктів, які розташовані в 

населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України 

прогнозуються несприятливі метеорологічні умови.  

Відповідно до РД 52.04.52-85, під регулюванням шкідливих викидів в 

атмосферу розуміється їх короткочасне скорочення в періоди НМУ, які 

призводять до формування високого рівня забруднення повітря. При розробці 

заходів треба враховувати те, що вони повинні бути достатньо ефективними, 

практично здійснюваними і не повинні супроводжуватися значним 

скороченням виробництва. НМУ відрізняються для джерел з різними 

параметрами викидів, в першу чергу необхідно скорочувати низькі холодні 

викиди (умовно до них віднесені всі викиди, які надходять у атмосферу на 

висотах нижче 30 м від поверхні землі). 

У відповідності з очікуваним рівнем НМУ скорочення викидів у 

атмосферу проводиться на трьох режимах: по першому повинно бути 

забезпечене скорочення на 15-20 %, по другому – на 20-40 %, по третьому – на 

40-60 %. 

При отриманні попередження про НМУ на всіх виробничих обєктах 

посилюється контроль персоналу за стабільністю роботи обладнання, що 

забезпечує мінімальні викиди забруднюючих речовин у атмосферу. 

Для забезпечення необхідного рівня зниження викидів забруднюючих 

речовин на Кузьмичівсько-Недільному родовищі у період НМУ припиняються 

продувки, освоєння свердловин після ремонтів та дослідження свердловин з 

спалюванням газу у горизонтальній факельній установці. Припинення цих 

робіт не вплине на виробничий цикл, тому що вони сумарно розраховані не 

більше, ніж на 3-4 доби на рік, і тривають кожна не більше декількох годин. 

Крім того призупиняються продувки геологічних сепараторів та відбір проб 

газу на аналіз з випуском газу в атмосферне повітря.  

Таким чином, повністю забезпечуються вимоги РД 52.04.52-85 по 

зниженню викидів шкідливих речовин в атмосферу в період НМУ. 

Отже, філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» 

при планованій діяльності з видобування вуглеводнів вживає заходи, з метою 

дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони 

атмосферного повітря. 

Планована діяльність не створить значного впливу на стан атмосферного 

повітря. 
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5.1.2.3 Оцінка ризику впливу планованої діяльності  
на здоров’я населення та оцінка соціального ризику 

 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення 

проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і 

канцерогенних ефектів згідно Додатку Ж змін та доповнень до п. 2.45 ДБН 

А.2.2-1-2003 [34].  

При експлуатації УПГ Кузьмичівського родовища та підключених до неї 

свердловин утворюються викиди неканцерогенних речовин в атмосферу. 

Основні забруднюючі атмосферне повітря речовини – оксиди азоту, оксид 

вуглецю, діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом, метан, бензин. 

Відповідно до переліку загальнопоширених забруднюючих атмосферне 

повітря речовин, показників та інгредієнтів атмосферних опадів, позначених у 

Постанові КМУ № 827 [19], ризики розвитку неканцерогенних ефектів для 

даного об’єкту визначаються для оксидів азоту (в перерахунку на діоксид 

азоту), оксиду вуглецю, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом.  

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом 

розрахунків індексу небезпеки (HI) за формулою: 

HI=∑HQi ,    

де, HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які 

визначаються за формулою:  

      HQi=Сi/RfCi ,    

де, Cі– розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини на межі 

житлової забудови, мг/м3;  

RfCi– референтна (безпечна) концентрація i-ої речовини, мг/м3. 

Результати розрахунку індексу небезпеки для УПГ наведено у таблиці. 

  

№ 

з/п 
Код 

Назва 

речовини 

Рефе- 

рентна 

конц. 

мг/м3 

ГДК, 

мг/м3 

 

Конц. 

на межі житл. 

забудови, 

мг/м3 

Коефіц. 

небез- 

пеки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 301 Азоту діоксид 0,04 0,2 0,034 0,085 

2 337 Оксид вуглецю 3,0 5,0 0,065 0,022 

3 2902 
Речовини у вигляді 

суспенд тв частинок 
0,1 0,5 0,019 0,19 

Сумарний індекс небезпеки 0,297<1. Таким чином, ризик виникнення 

шкідливих ефектів розглядається як зневажливо малий. 

 

Соціальний ризик планованої діяльності визначається згідно Додатку И 

ДБН А.2.2-1-2003 (Зміни № 1) [34] як ризик для групи людей, на яку може 

вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, з урахуванням 

особливостей природно-техногенної системи.  

Оціночне значення соціального ризику визначається за формулою: 
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T

N
VСRR 

 
 

де, Rs   –  соціальний ризик, чол./рік; 

CRа – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних 

речовин, забруднюючих атмосферу; 

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, що визначається: а) за даними мікрорайону 

розташування об’єкту, якщо такий 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’єкту проектування, якщо він розташований за їх межами, чол.; 

Т – середня тривалість життя (визначається для даного регіону або 

приймається 70 років), рік; 

Nр –  коефіцієнт, що визначається як відношення кількості додаткових 

робочих місць до чисельності населення (N) для нового будівництва; при 

реконструкції із збільшенням кількості робочих місць визначається 

відношенням кількості додаткових робочих місць до попередньої кількості 

(при зменшені – зі знаком “мінус”). 

Оскільки в нашому випадку в зону впливу об’єкту (санітарно-захисна 

зона) не попадає житлова забудова  населеного пункту, то величина N = 0, і, як 

наслідок  Rs =0, тобто, соціальний ризик відсутній. 

Відповідно до результатів розрахунків та керуючись Законом України 

№ 20877-V [9], на даному підприємстві планована діяльність, яка пов’язана з 

викидами забруднюючих речовин, відноситься до такої, яка за ступенем 

ризику відноситься до прийнятної (допустимої) для проживання населення. 

Подібні ризики не потребують додаткових природоохоронних заходів щодо 

зниження викидів шкідливих речовин. 

 

5.1.3 Водне середовище 

 

5.1.3.1 Гідрогеологічна характеристика 

 

Кузьмичівсько-Недільне нафтогазоконденсатне родовище розташоване 

на території Богодухівського району Харківської області на відстані 16 км від 

м. Богодухів. Найближчими населеними пунктами є селища Крисине, 

Максимівка, Новоселівка, Гавриші, Сухини та ін. Північно-Скворцівська 

ділянка надр приурочена до північного борту ДДЗ і розташована у західній 

частині субширотної Скворцівсько-Безлюдівсько-Граківської структурної 

зони. 

Ця ділянка надр розташована в тій частині ДДЗ, де регіонально 

продуктивними є відклади нижнього та середнього карбону. 
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Продуктивні горизонти на Кузьмичівсько-Недільному нафтогазо-

конденсатному родовищі встановлені у московському (гор. М-4, М-5, М-6, М-

7) та башкирському ярусах (гор. Б-1, Б-2, Б-2в, Б-2н1, Б-2н2, Б-3, Б-3-5, Б-6) 

середнього відділу кам’яновугільної системи; у візейському ярусі (гор. В-16, 

В-18, В-20) нижнього відділу кам’яновугільної системи.  

У гідрогеологічному відношенні площа розташована у центральній 

частині північної бортової зони Дніпровсько-Донецького артезіанського 

басейна. Гідрогеологічна характеристика Кузьмичівсько-Недільного 

нафтогазоконденсатного родовища приводиться, головним чином, за 

матеріалами робіт на тих ділянках, які входять до її складу – це Кузьмичівська 

і Недільна ділянки родовища та Північно-Скворцівська і Північно-

Кузьмичівська ділянки, а також у повній мірі задіяно виміри виконані на 

сусідньому Скворцівському НГКР, та частково залучено дані по Юліївському 

родовищу і Шубинській площі. Водоносні горизонти і комплекси у розрізі 

Кузьмичівсько-Недільного нафтогазоконденсатного родовища виділяються в 

усіх його розкритих стратиграфічних товщах від четвертинних до 

тріщинуватої зони кристалічного фундаменту. 

У розрізі ділянки надр виділяються два гідрогеологічних поверхи: 

верхній та нижній.  

До верхнього гідрогеологічного поверху інфільтрогенних вод 

відносяться водоносні комплекси і горизонти у відкладах кайнозою і крейди. 

На Кузьмичівській ділянці Кузьмичівсько-Недільного НГКР та сусідньому 

Скворцівському родовищі ці відклади залягають на глибинах до 900-950 м. На 

Недільній ділянці Кузьмичівсько-Недільного НГКР ці відклади залягають на 

глибинах до 930 м. 

До пісків та суглинків четвертинного віку приурочені ґрунтові води. 

Напірні водоносні горизонти з прісними водами розвинені в пісках та 

пісковиках неогенового та палеогенового віку. На зазначених вище родовищах 

води цих горизонтів мають мінералізацію 0,7-1,5 г/дм3, гідрокарбонатний 

кальцієвий склад та використовуються для питного водопостачання. Дебіти 

свердловин в межах цієї ділянки надр складали від 70-120 до 200-210 м3/добу 

(іноді 500 м3/добу). 

Під регіональним крейдяно-мергельним водоупором, залягає сеноман-

нижньокрейдяний водоносний комплекс. Дебіти свердловин досягають 

2500 м3/добу. Води гідрокарбонатного кальцієво-натрієвого складу, прісні. 

Оскільки водоносні горизонти цієї зони мають високі показники 

колекторських властивостей, а пластові тиски в них нижчі умовних 

гідростатичних, то вони схильні до поглинань технічних рідин. У зв’язку з 

використанням вод цих горизонтів для питного та технічного водопостачання 

при їх проходженні необхідно приймати заходи по охороні від забруднення. 

Нижній гідрогеологічний поверх седиментогених вод відділяється від 

верхнього регіональним верхньоюрським водоупором, який являє собою 

переважно глинисту товщу з окремими водоносними горизонтами пісковиків і 

залягає на глибинах близько 850-1200 м (враховуючи і сусідні родовища). У 

нижньому поверсі виділяється елізійний (верхній) та термодегідратаційний 
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(нижній) яруси. На Кузьмичівсько-Недільному нафтогазоконденсатному 

родовищі розвинений тільки верхній ярус. 

Серед юрських водоносних горизонтів слід відзначити верхньобатський 

і бат-байоський водоносні горизонти, які можуть мати бальнеологічне 

значення. Води хлоридні натрієві, мінералізація води зростає від 6,1 г/дм3 у 

верхньобатському горизонті до 25-50 г/дм3 у бат-байоському горизонті. На 

Кузьмичівсько-Недільному НГКР ці води використовуються у питних і 

лікувальних цілях, і тому вимагається ретельна охорона їх від забруднення. 

Під тріасовим регіональним водоупором, приблизно в інтервалі 1400-

1500 м, залягає тріасовий водоносний комплекс. Випробування тріасового 

водоносного горизонту, на сусідній Шубінській площі (продуктивний 

горизонт Т) свідчать, що у свердловині № 675 отримано дебіт води на 

кінцевому етапі відновлення рівня – 3,74 м3/добу при середньодинамічному 

рівні (СДР) 105,0 м, а на початку відновлення дебіт досягав 350,0 м3/добу при 

СДР 587,5 м. Статичний рівень зафіксовано на глибині 80,0 м. Пластовий тиск 

на середині інтервалу перфорації (1068,5 м) становив 101,5 ата (9,95 МПа). 

Вода, яку було відібрано, представлена розбавленою пластовою водою 

розкритих відкладів, хлоридного натрієвого складу з мінералізацією 

20,31 г/дм3. Для порівняння, на родовищах Котелевсько-Березівського валу 

мінералізація вод у цьому горизонті становить 120-140 г/дм3. 

Верхньо-середньокам’яновугільний водоносний комплекс на ділянці 

надр та сусідніх родовищах залягає на глибинах приблизно 1500-2700 м.  

У свердловині № 3-Недільна з горизонту М-6 московського ярусу 

отримано приплив пластової води з мінералізацією 154,87 г/дм3.  

Горизонт Б-3-5 розкритий свердловиною № 1 Недільна в інтервалі 

глибин 2294,0-2342,4 м і представлений потужним пластом пісковику 

загальною товщиною 48,4 м, пористістю 19,5-22,3 %. Пласт містить 

водоплаваючий поклад газу. За даними ГДС газоносний пласт залягає в 

інтервалі 2294,0-2308,4 м, має пористість 21 %, газонасиченість 75 %, hеф = 

8,5 м. Водоносна частина приходиться на інтервал 2308,4-2342,4 м.  

З устя при освоєнні, з горизонту Б-3 у свердловині № 10-Кузьмичівська 

отримано приплив пластової води з мінералізацією 159,08 г/дм3. Зі 

свердловини № 11-Кузьмичівська відібрано з глибини 2090 м (горизонт Б-3) 

пластову воду з мінералізацію 148,84 г/дм3. Зі свердловини № 12-

Кузьмичівська з горизонту Б-4 отримано приплив пластової води з 

мінералізацією 184,43 г/дм3.  

На Скворцівському родовищі у свердловині № 14 в інтервалах 2537-

2544 м, у відкладах башкирського ярусу була отримана пластова вода. За 

даними ГДС у розрізі верхнього і середнього карбону виділяється низка 

водонасичених горизонтів товщиною від 10-15 м до 30-40 м. Мінералізація 

складає приблизно 140-150 г/дм3. За складом це переважно хлоридні натрієві 

води. 

Горизонти башкирського ярусу випробувалися у свердловині № 275 

Шубинської площі. Дебіт води становить 2,46 м3/добу при 

середньодинамічному рівні 118,5 м. Статичний рівень зафіксовано на глибині 
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107 м. Пластовий тиск на середину інтервалу перфорації (1315 м) становить 

127,8 ата (12,53 МПа). Середній газовий фактор становить 0,463 м3/м3. Газ 

переважно метанового складу. Відібрана пластова вода має мінералізацію 

66,7 г/дм3. 

Нижче у продуктивних верхньосерпуховському і візейському 

комплексах виділяються як водонасичені, так і газонасичені горизонти 

пісковиків. 

У свердловині № 675 Шубінської площі було розкрито 

верхньосерпуховський водоносний горизонт, який характеризується дебітами 

15,0 м3/добу при середньодинамічному рівні 188 м і 5,2 м3/добу при 

середньодинамічному рівні 161 м. Статичний рівень зафіксовано на глибині  

150 м від устя. Пластовий тиск відповідає умовному гідростатичному і 

дорівнює 183,8 ата (18,02 МПа) на середині інтервалу перфорації (1836 м). Газ 

що відібрано, має переважно метановий склад. Відібрана на аналіз супутня 

вода має пластове походження і М = 131,82 г/дм3. 

Припливи води із пісковиків візейського ярусу на Скворцівському 

родовищі змінювалися від 5,5 до 24,0 м3/добу. Вода за складом хлоридна 

натрієва з мінералізацією 176,7-202,1 г/дм3.  

На Скворцівському родовищі зустрічаються водоносні горизонти у 

тріщинуватій зоні кристалічного фундаменту. При випробовуванні  

свердловини № 65 із докембрійських відкладів були отримані припливи 

пластової води з дебітом близько 2,2 м3/добу. Відібрана вода за складом 

хлоридна натрієва, мінералізація досягала 204,1 г/дм3. На Шубинській площі зі 

свердловини № 675 при дослідженні докембрійських порід було отримано 

приплив рідини в кількості 12,3 м3/добу при середньодинамічному рівні 

224,5 м. Відібрана проба води представлена розсолом хлоридного натрієвого 

складу з мінералізацією 159,0 г/дм3, має пластове походження і належить 

розкритим відкладам. Газ, що надходить зі свердловини, має переважно 

метановий склад. Середній газовий фактор становить 0,54 м3/м3. 

У районі ділянки надр зустрічаються пластові води з вмістом йоду 

35,55 мг/л, брому до 343,04 мг/л. Але вони не несуть промислового значення, 

оскільки свердловини, з яких отримані такі води, виносять рідину у 

недостатній кількості щоб вести видобуток супутніх компонентів. Ці 

водоносні горизонти є невитриманими як по товщині, так і по площі [ГЕО 2]. 

 

5.1.3.2 Характеристика водоспоживання та водовідведення при 

проведенні планованої діяльності 

Для задоволення господарсько-питних потреб проммайданчиків 

Кузьмичівсько-Недільного родовища, необхідна вода питної якості, що 

відповідає ДСанПін 2.2.4-171-10. 

ГПУ «Шебелинкагазвидобування» має дозвіл на спеціальне 

водокористування № 208/ХР/49д-20 від 06.11.2020 р. (додаток Д). 

Водозабезпечення потреб УПГ Кузьмичівського родовища здійснюється 

від свердловини №1, яка знаходиться поблизу с. Заброди Богодухівського 
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району Харківської області, р. Мерла, басейн р. Ворскла, район річкового 

басейну р. Дніпро. 

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» у 

встановленому законодавством порядку здійснює контроль якості вод з 

артезіанських свердловин. 

У відповідності з геологічною будовою, гідpогеологічними умовами, які 

описують ділянку, вимогами ДБН В.2.5-74:2013 [38] для захисту водозабірних 

свеpдловин і водоносного гоpизонту пеpедбачається оpганізація зони 

санітаpної охоpони (ЗСО) навколо свеpдловини, яка складається з пеpшого, 

дpугого і третього поясів. ЗСО поверхневих та підземних водних об'єктів 

входять до складу водоохоронних зон і поділяються на три пояси особливого 

режиму: перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення 

водозабору, майданчика водопровідних споруд і водопідвідного каналу; 

другий і третій пояси (обмежень і спостережень) включають територію, що 

призначається для охорони джерел водопостачання від забруднення [22]. 

Після припинення експлуатації водяної свердловини остання 

ліквідується у відповідності з вказівками по проектуванню і виконанню 

ліквідаційного тампонажу розвідувальних, гідрогеологічних і експлуатаційних 

водозабірних свердловин, що виконали своє призначення на території України 

(РСН 324-82) [55]. Згідно з правилами виконання робіт по санітарно-

технічному тампонажу і з врахуванням конструкції свердловини, що 

ліквідується, приймається відповідний порядок виконання робіт. 

До складу робіт включають дезінфекцію водоприймальної частини 

свердловини шляхом дворазової промивки розчином хлорного вапна, засипка 

свердловини в інтервалі 30 м –65 м промитим і продезінфікованим піском. 

Заливка свердловини виконується в інтервалі 25 – 30 м цементним 

розчином для створення герметичної цементної пробки і засипка тампонується 

в інтервалі 1 – 25 м глиною. 

Для надійного захисту устя свердловини шурф (розмір 1х1х1,5 м) 

навколо устя заливається бетоном та засипається ґрунтом [55]. 

При прокладанні газопроводів для підключення пробурених свердловин 

після того, як будуть проведені зварювальні роботи, до введення в 

експлуатацію трубопроводи підлягають очищенню порожнини, випробуванню 

на міцність та перевірці на герметичність гідравлічним способом. Заходи щодо 

охорони природних вод під час випробування виконуються за спеціальною 

інструкцією. До проведення гідровипробування визначається місце 

облаштування тимчасового амбару, в який буде випускатися вода.  

При розробці родовища вплив виробничих об’єктів на водне середовище 

мінімальний і може бути помітним лише у випадках порушення 

технологічного процесу. 

Господарсько-побутові стічні води, які утворюються, по мірі 

накопичення (водонепроникний вигріб), вивозяться на очисні споруди, у 

відповідності до укладених договорів, небезпеки забруднення ґрунтових вод 

немає.  
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Водоносні горизонти захищені водотривкими глинами, перетоків 

забруднюючих речовин не відбувається, що не відбивається на якості та 

властивостях питної води.  

Умови водокористування: 

- дотримуватись вимог водного законодавства; 

- свердловини утримувати в належному санітарно-технічному стані; 

- не допускати забруднення поверхневих і підземних вод; 

- не рідше одного разу на рік виконувати контрольний аналіз хімічного 

складу підземних вод (умови Дозволу); 

- здійснювати облік забраної води; 

- щорічно подавати звіт по формі 2-ТП – водгосп (річна); 7-гр (підземні 

води); 

- дотримання вимог Водного кодексу України [17]. 

Для своєчасного попередження негативного впливу на стан водного 

середовища, відповідно до умов водокористування підприємством 

здійснюється контроль за хімічним складом підземних вод (водні 

свердловини). 

 

5.1.3.3 Супутньо-пластові води 

При видобутку вуглеводнів разом з нафтою і газом на поверхню 

надходять супутньо-пластові води. Водний кодекс України [17] визначає 

супутньо-пластову воду, як воду, що піднімається на поверхню разом з 

нафтою, конденсатом і газом під час їх видобування.  

Відповідно до статті 75 «Водного кодексу України», «повернення 

супутньо-пластових вод (СПВ) здійснюється відповідно до Технологічних 

проектів, які погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

середовища і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення». 

«Технологічний проект повернення супутньо-пластових вод (СПВ) у 

надра» є геолого-гідрогеологічним обгрунтуванням способу повернення 

супутньо-пластових вод у надра. 

Повернення СПВ у надра необхідно розглядати як відновлення 

природного середовища геологічного об’єкта. Спосіб повернення СПВ 

вважається більш раціональним та екологічно безпечнішим, ніж інші способи 

очищення та знешкодження. Такий захід повинен мати пріоритетне значення, 

а його реалізація не повинна суперечити діючим нормативам, а навпаки має 

бути привабливою для додаткових інвестицій, кредитів та податкових пільг. 

Саме це передбачено законом України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» ст. 48 щодо стимулювання підприємств при 

впровадженні ними сучасних природоохоронних чи ресурсозберігаючих 

технологій. 

Супутньо-пластові води є складним природним розчином, який 

складається з власне конденсаційної води, що формується за рахунок 

природної вологості газу, води з водонасиченої частини продуктивного 
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розрізу, а також контурних і підошовних вод, які підпирають поклад і 

надходять у нафтогазоносні горизонти із зниженням тиску і, за об’єктивними 

природними умовами, супутньо вилучаються з надр разом з нафтою і газом. 

При цьому вони не виконують ніякої технологічної ролі, а оскільки 

споживачеві треба подавати кондиційну вуглеводневу сировину, то при її 

підготовці виникає необхідність вилучення цієї води, накопичення та 

повернення у надра.  

В арсеналі природоохоронної діяльності існують різні методи 

знешкодження СПВ: 

-  Термічне знешкодження; 

-  Метод скидання в земляні нагромаджувачі–випарники; 

-  Метод транспортування СПВ на централізовані поля фільтрації; 

-  Мембранний метод для опріснення невеликих обсягів СПВ. 

Перераховані методи знешкодження СПВ мають ряд суттєвих недоліків: 

1) забруднення атмосферного повітря при спалюванні; 

2) є енергетично неекономічними через безповоротну втрату значної 

кількості наливної суміші; 

3) для видалених солей необхідно створювати спеціальні сховища; 

4) низький ступінь очищення СПВ, що не дозволяє скидати їх у відкриті 

водойми і водостоки; 

5) обмеженість обсягів нагромаджувачів-випарників; 

6) складність ліквідації ропи; 

7) необхідність заняття додаткових ділянок земель; 

8) у результаті випарювання і фільтрації СПВ забруднюється 

навколишнє природне середовище. 

 

природне середовище. 

Установка повернення супутньо-пластових вод у надра у разі 

необхідності може бути запроектована на Кузьмичівсько-Недільному 

родовищі на території установки підготовки вуглеводневої сировини. 

Повернення СПВ здійснюється в законтурну частину продуктивних 

пластів або у поглинаючі пласти із застійним гідродинамічним режимом, де 

водообмін здійснюється в масштабах геологічного часу, практично без участі 

метеогенних вод. Слід при цьому підкреслити, що хімічний склад СПВ є 

ідентичним до складу пластових вод законтурної або підошовної частини 

продуктивних пластів, де вони, власне, раніше і знаходилися. Повернення у 

пласти СПВ певною мірою, сприяє ві-дновленню гідродинамічного режиму 

пластів, оскільки вони поповнюють деяку частину вилученого об'єму флюїду з 

продуктивного покладу. Що стосується пог-линаючих пластів з застійним 

гідродинамічним режимом, то і для них хімічний склад СПВ також ідентичний 

щодо складу пластових вод цих зон. Розбіжність спо-стерігається лише в 

співвідношенні кількісного вмісту тих або інших компонентів 

Поглинаючий горизонт – «водоносний горизонт, у який відбувається 

налив чи нагнітання вод». 
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Придатність водоносного горизонту для повернення СПВ визначається 

низ-кою факторів: 

-  структура і пласт-колектор повинні знаходитись за межами району 

текто-нічної активності; 

-  поглинаюча здатність водоносного горизонту повинна 

забезпечувати прийом наміченого об`єму зазначених вод; а за 

умовами залягання, дре-нування і водообміну горизонт забезпечує 

надійний ступінь ізоляції; 

-  корисна ємність підземного сховища повинна бути не менше 

загального об’єму намічених до повернення СПВ; 

-  приймальність повинна відповідати середньодобовому об’єму 

СПВ при нормальному режимі роботи поглинальних свердловин; 

-  приуроченість до зони застійного чи уповільненого 

гідродинамічного ре-жиму; 

-  необхідна наявність у розрізі одного чи двох буферних горизонтів; 

-  водоносний горизонт не повинен використовуватися як джерело 

водопо-стачання, містити корисних копалин на розробку яких 

може вплинути по-вернення СПВ; 

-  горизонт-колектор повинен бути надійно ізольований зверху і 

знизу по-тужною товщею водонепроникних порід і мати значну 

товщину; 

-  статичний рівень пластових вод у контурі підземного сховища 

СПВ по-винен знаходиться нижче поверхні землі; 

-  літологічний склад порід поглинаючого горизонту і хімічний 

склад плас-тових вод не повинен погіршувати приймальність 

горизонту. 

Згідно з вищезгаданими вимогами та розглянутими геологічними, 

гідрогео-логічними і гідродинамічними умовами для повернення СПВ 

проектується тріасо-вий водоносний горизонт, що представлений піщано-

глинистою товщею. 

Тріасовий водоносний комплекс літологічно представлений 

різнозернистими пісковиками. Пластові води мають хлоридний натрієвий та 

хлоридний кальцієво-натрієвий склад з мінералізацією від 55 г/дм3 до 140 

г/дм3. Води напірні, статичні рівні в свердловинах встановлюються на 

глибинах від 60 м до 130 м. Дебіти вод коливаються від 6,5 м3/добу до 90 

м3/добу, при динамічних рівнях 470-430 м. При-пливи води із найбільш 

водозбагачених водоносних горизонтів досягають 500-1000 м3/добу. 

Водоносний горизонт тріасу надійно ізольований в покрівлі і підошві 

потуж-ними товщами глин регіонального простягання в тріасових та 

пермських відкладах відповідно, що зумовлює дуже повільний водообмін, 

високу мінералізацію вод і виключає його зв’язок з іншими водоносними 

горизонтами в даному регіоні. 

Природний напрямок руху підземних вод цього горизонту підкорюється 

за-гальній для даного регіону закономірності. Тобто перевищенням області 

живлення, яка приурочена до північно-східного борту ДДЗ (Середньо-Руська 
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височина) над областю розвантаження в південно-західній частині западини 

(середня течія річки Дніпро). 

В якості буферних водоносних горизонтів приймаються батський і 

байоський пласти середньої юри регіонального розповсюдження. Води цих 

двох водоносних горизонтів високомінералізовані і в межах регіону у 

народному господарстві не використовуються. Обидва горизонти надійно 

ізольовані від вищезалягаючих юрських відкладів глинистою товщею. 

Пластова вода тріасового горизонту у народному господарстві не 

використо-вується, також, як і вода буферних горизонтів, мінералізація яких 

складає 80-100 г/л. Пласти тріасу і юри не мають тектонічних порушень. 

Тріасовий горизонт воло-діє високою ємнісною характеристикою (пористість 

його досягає 30 %) і фільтра-ційними властивостями (середня проникність 

складає більше 300-600  мД, а іноді збільшується до 1479-3141 мД.). 

Тріасовий водоносний горизонт районований як поглинаючий для 

повернен-ня СПВ у межах ДДЗ, добре витриманий по товщині, 

характеризується високими ємкісними та фільтраційними властивостями. 

Товщина Тп у межах родовища скла-дає до 350 м. 

Кузьмичівсько-Недільне родовище розташоване у центрі зони з 

розвиненою серією структурних форм ДДЗ, на базі яких відкриті 

багаточисельні газоконденса-тні, нафтові, газонафтові і газові родовища, які 

знаходяться на даний час у промис-ловій експлуатації. Даний регіон у 

геологічному відношенні детально вивчений, тектонічно охарактеризований з 

високим ступенем надійності і в сейсмічному ас-пекті представляється 

неактивним і безпечним.  

Таким чином, тріасовий горизонт, рекомендується для повернення СПВ, 

в геологічному і гідрологічному відношенні та з точки зору вимог, які 

пред’являються до об’єкту поглинання, характеризується ідеальними 

умовами, які забезпечать безпеку повернення СПВ, охорону надр і 

навколишнього середовища на весь період експлуатації родовища 

Речовини, що входять до складу СПВ, належать до шкідливих для 

навколи-шнього середовища. СПВ не піддаються очищенню від мінеральних 

компонентів, які в них містяться, до гранично допустимих концентрацій 

сучасними хімічними і біохімічними методами. За цих умов СПВ не 

підлягають скиданню на поверхню грунту, у відкриті водоймища. Для оцінки 

сумісності вод при поверненні у надра та технологічних аспектів поводження 

з ними у хімічному складі СПВ визначають та-кі компоненти: аніони (Cl-, 

SO42-, НСО3-), катіони: (K+, Na+, Mg2+, Ca2+); мікроком-поненти: амоній-

іон, нітрат-іон, нітрит-іон, іони йоду та брому, залізо (ІІ), залізо (ІІІ); вміст 

вільної вуглекислоти, метанолу, нафтопродуктів, величина мінералізації, 

водневий показник (pH). 

Основними завданнями при підготовці до повернення СПВ у надра є 

підтри-мання необхідної кислотності вод (рН) та доведення вмісту сульфат-

іонів, завислих речовин, заліза в окисній формі, нафтопродуктів і вільної 

вуглекислоти до визна-чених норм відповідно СОУ 09.1-30019775-004:2013 
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Методика визначення привне-сених компонентів та вимоги до їх вмісту при 

поверненні супутньо-пластових вод у надра. 

Дослідження сумісності вод необхідно для запобігання передчасної 

кольма-тації привибійної зони поглинаючого пласта в поглинальній 

свердловині та забез-печення її більш тривалої роботи без помітного зниження 

приймальності. 

Досвід повернення СПВ у нафтогазовидобувній галузі показує, що 

основне ускладнення в технології повернення може викликати випадання в 

осад гіпсу (CaSO4•2H2O), карбонатів кальцію (СаСО3) і магнію (МgCO3), що 

визначається, го-ловним чином, кількісним співвідношенням зазначених 

компонентів, що містяться в супутньо-пластовій і пластовій водах. 

Слід зазначити, що випадання в осад карбонатів кальцію і магнію 

відбува-ється у лужному середовищі. Приймальність свердловин практично не 

знижується при наявності в СПВ кислої реакції середовища. Величини рН для 

пластових вод і СПВ характеризують середовище як кисле (значення рН не 

перевищує 5-8), отже карбонати не будуть випадати в осад. 

Хімічний аналіз СПВ газових і газоконденсатних родовищ протягом 

усього періоду їх експлуатації показує, що в складі цих вод відсутній 

карбонат-іон, бо він може існувати тільки в лужному середовищі. Він також 

відсутній і в пластовій воді поглинаючого пласта. Це значить, що при 

змішуванні СПВ із пластовими водами поглинаючого пласта, в процесі 

повернення, карбонати кальцію і магнію не будуть утворюватися і випадати в 

осад, зрушення карбонатної рівноваги не відбувається.  

Головною умовою сумісності СПВ із пластовими водами є присутність 

су-льфат-іонів як у СПВ, так і у пластовій воді. Якщо їх концентрація у СПВ 

менше ніж у пластовій воді, то випадіння в осад гіпсу не повинно відбуватися. 

Навпаки, у випадку перевищення цих концентрацій можливе випадання гіпсу 

в осад. 

Порушення сульфатної рівноваги зустрічається дуже рідко, і можливе 

лише тоді, коли відбувається змішання вод різного хімічного складу. Гіпс, до 

складу яко-го входить сульфат-іон, із рідини випадає в осад, якщо добуток 

активності компо-нентів, що утворюють сіль, вище добутку розчинності. 

Технологія підготовки СПВ враховує особливості утворення, 

накопичення та відстою супутньо-пластових вод.  

Установка збору, підготовки та повернення СПВ у надра повинна 

працювати за наступною проектною технологічною схемою, яка включає: 

ємність-накопичувач для збору води, ємності-відстійники для збору та відстою 

СПВ, підк-люченні до прийомного трубопроводу паралельно, причому кожну 

з ємностей не-обхідно обладнати індивідуальними запірними вентилями на 

вході в неї і виході СПВ до нагнітального насоса.; блок нагнітальних насосів; 

поглинальні свердлови-ни (головна та резервна); систему промислових низько 

– та високонапірних трубо-проводів; систему контрольно-вимірювальних 

приладів (технічні манометри, які встановлюються на усті поглинальних 

свердловин та на насосах, витратоміри СПВ на насосах). Усі вузли 

технологічного обладнання повинні бути герметичні. 
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Кількість ємностей-відстійників проектується в залежності від об’ємів 

води, які будуть запроектовані в робочому проекті на установку повернення 

СПВ у надра. 

Насосний блок. Повинний складатися з діючих і резервних насосних 

агрега-тів. Матеріал насосів має бути стійкий до корозійної дії СПВ. 

Нагнітальні лінії насосів поєднують у загальний колектор, до якого 

підключають водоводи до поглинальних свердловин. Система очищення 

насосів містить в собі фільтри. 

На вході нагнітальної лінії насосів будуть встановлені запобіжні клапани 

для захисту трубопроводів від перевищення тиску та манометри, що дозволять 

відключення насосів при досягненні граничних меж значень тиску. 

Нагнітальні трубопроводи. Прокладають від загального колектора 

насосних агрегатів окремими нитками до кожної з поглинальних свердловин. 

Матеріал труб має бути протикорозійний і ерозійно-стійкий стосовно складу 

СПВ і витримує тиски згідно вимог установленого порядку. 

Поглинальні свердловини. Конструкції поглинальних свердловин 

забезпе-чують їхню надійну герметичність та ізоляцію усіх водоносних 

горизонтів один від одного, особливо прісно-водоносних. Експлуатаційні 

колони розраховані на тривалий період їхньої експлуатації в умовах 

повернення СПВ із характерним їм хіміч-ним складом. Устаткування 

поглинальних свердловин забезпечує надійну гермети-зацію устя, колони і 

підвіски НКТ при поверненні СПВ в умовах підвищення тиску. 

Шлам (осад) відноситься до ІV класу небезпеки і , в разі утворення, 

відповідно до закону України «Про відходи» буде передаватися для утилізації 

на звалище (полігон) твердих побутових відходів (ТВП) згідно з укладеними 

договорами. 

Гірничий закон України визначає, що свердловина – це циліндрична 

гірська виробка, яка створена бурами або іншими буровими інструментами. 

Поглинальна свердловина – це свердловина, яка експлуатується з метою 

по-вернення або закачування води у розкритий поглинаючий чи 

відпрацьований (виснажений) продуктивний горизонти. 

Обмежень у часі повернення СПВ у пласт-колектор немає, залежність 

часу від об’єму дає нам можливість розрахувати приймальність свердловини. 

Приймальність поглинальних свердловин – це їх здатність приймати 

воду, що до них надходить. 

 Приймальність обумовлена фізичними, літолого-петрографічними 

властиво-стями поглинаючого пласта, його поглинаючої здатності, технічними 

характерис-тиками свердловини та насосу, якості підготовки СПВ відповідно 

до вмісту регла-ментуючих компонентів, і буде змінюватися в процесі 

експлуатації. Для кожної поглинальної свердловини приймальність пласта-

колектора індивідуальна і буде розрахована згідно даних, які отримають в 

процесі випробування розкритих перфорацією інтервалів свердловин на 

поглинаючу здатність. Приймальність свердловин коливається від 100 м3/добу 

до 400 м3/добу. 
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 Ємкісно-фільтраційні властивості тріасового поглинаючого горизонту 

до-зволять забезпечити об’єми СПВ без будь-яких обмежень на тривалий 

період з урахуванням вимог законодавства щодо охорони надр та 

навколишнього середовища. 

 Для обв’язки устя використовують трійникову конструкцію фонтанної 

арматури, додатковий запас міцності розраховано на пробний тиск до 25 МПа. 

Трійниковий тип конструкції фонтанної арматури не тільки підвищує її 

міцні характеристики, але і робить обв’язку устя найбільш компактною, 

технологічно і екологічно більш безпечною. 

Конструкції поглинальних свердловин відповідають усім вимогам їхньої 

те-хнічної надійності, герметичності та ізоляційній роз’єднаності всіх 

літологічних різностей порід і водоносних горизонтів відповідно до 

нормативних і керівних документів, що стосуються будівництва й експлуатації 

свердловин. 

 Конструкції свердловин виконуються з урахуванням технічних вимог, 

які визначають надійний ступінь охорони надр і відповідну антикорозійну 

безпеку з застосуванням обсадних труб вищої марки сталі. 

 Поглинальні свердловини як надійне інженерне спорудження 

виключають можливість прориву СПВ у водоносні горизонти. 

Надійність локалізації СПВ у поглинаючому пласті гарантується не 

тільки технічним станом свердловин, а геологічними і гідрогеологічними 

умовами об`єкта, виключається можливість негативного впливу процесів 

повернення СПВ на якість питних і господарсько-побутових вод.  

Вітчизняний і закордонний досвід показує, що повернення СПВ у надра 

найбільше відповідає сучасним вимогам охорони навколишнього природного 

середовища. На цей рахунок є директивні та методичні рекомендації. 

Переваги даного методу: 

1) виключає забруднення навколишнього природного середовища;  

2) частково компенсує втрати енергії продуктивних пластів при 

видобуванні з них вуглеводневої сировини, сприяючи запобіганню просідання 

поверхні землі у межах території родовища та провокуванню локальних 

землезсувів. 

3) дає можливість використання обводнених експлуатаційних 

свердловин для природоохоронних цілей. 

Таким чином, повернення СПВ не завдає шкоди навколишньому 

середовищу, а виступає у ролі процесу покращення екологічної ситуації на 

об’єктах видобування вуглеводнів. 

У разі термінової необхідності повернення СПВ Кузьмичівсько-

Недільного родовища буде здійснюватися на існуючій установці повернення 

СПВ у надра. 

 

На даний час, відділена супутньо-пластова вода Кузьмичівського 

родовища надходить в ємності, які передбачені на УПГ Кузьмичівського ГКР 

для збору супутньо-пластових вод. По мірі заповнення ємностей вода 

вивозиться на установку повернення СПВ у надра, яка знаходиться на 
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території УКПГ-2 Юліївського родовища відповідно до «Технологічного 

проекту повернення супутньо-пластових вод у надра свердловини 54 

Юліївського НГКР», який розроблений філією УкрНДІгаз у 2013 році згідно з 

наряд-замовленням 100 ХГВ/2013-2013 тема 34.200/2013-2013 та відповідно 

до «Технологічного регламенту на експлуатацію установки повернення 

супутньо-пластових вод у надра Юліївського НГКР», який розроблений 

філією УкрНДІгаз у 2017 році згідно з наряд-замовлення 100 УГВ/2017-2017 

(тема 32.044/2017-2017). Повернення СПВ у надра Юліївського родовища 

здійснюється через поглинальні свердловини 1-Н та 54 у тріасовий 

поглинаючий горизонт (Тп). Конструкції поглинальних свердловини 

відповідають усім вимогам їхньої технічної надійності та герметичності, що 

забезпечує безпечні умови повернення СПВ у пласт-колектор (Тп). 

Планована діяльність здійснюється у відповідності до вимог 

природоохоронного законодавства у сфері охорони водного середовища. 

 

5.1.4 Грунти 

 

Серед зональних типів грунтів Харківської області переважають 

чорноземи типові середньогумусні та чорноземи звичайні глибокі мало- та 

середньогумусні. Ясно-сірі та сірі лісові грунти трапляються під дубовими 

лісами вздовж правих берегів Сіверського Дінця, Лопані, Харкова, а також 

між річками Уда та Мож. Темно-сірі опідзолені грунти розповсюджені в 

басейнах річок Мож, Уда, Мерла, Коломак, на борових терасах розповсюджені 

дерново-підзолисті та дерново-піщані грунти. На річкових терасах розвинені 

чорноземи солонцюваті та солонці, у заплавах – лучні та болотні грунти. 
В межах Богодухівського району переважають чорноземи глибокі мало- 

і середньогумусні (81%), є також чорноземи опідзолені та темно-сірі 

опідзолені ґрунти. Розповсюджені суглинки, глини, піски, які 

використовуються для виробництва будівельних матеріалів. 

За результатами інженерно-геологічних вишукувань, що були проведені 

в межах родовища, приблизний геологічний розріз до глибини 10,5 м від 

поверхні такий: 

- ґрунтово-рослинний шар (чорноземистий), потужність шару до 0,6 м; 

- суглинки брунатні гумусовані, з корінням рослин, потужність шару 1,2 м; 

- суглинки коричневі тверді, потужність шару становить 2,5 м; 

- глини бурувато-коричневі тверді, потужність шару становить 6,2 м; 

- глини світло-коричневато-бурі, коричневато-бурі, світло-бурі, тверді 

залягають до глибини 10,5 м і глибше. 

Тривале ведення сільського господарства значно знизило якість ґрунтів 

району. На території району було внесено велику кількість мінеральних та 

органічних добрив та пестицидів з яких більше 2/3 складали гербіциди.  

Сучасний стан грунтів потерпає від впливу сільськогосподарської 

діяльності. 

Діяльність філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргаз-

видобування» здійснюється на території Богодухівського району Харківської 

79



 

області в межах спеціального дозволу на користування надрами. Земельні 

ділянки під територію свердловин, УПГ Кузьмичівського ГКР, отримано у 

відповідності до законодавства України, про що є відповідні Акти на право 

користування земельними ділянками. 

В процесі експлуатації родовища щодо видобування вуглеводневої 

сировини здійснюються всі необхідні заходи щодо охорони грунтів. 

Заходи щодо захисту грунтів, технічної і біологічної рекультивації 

виконано. 

Подальші дії щодо планованої діяльності, в разі необхідності залучення 

земельних ділянок під буріння свердловин та облаштування родовища, будуть 

виконуватись у відповідності до окремих проектів, з урахування вимог 

природоохоронного законодавства у сфері раціонального використання 

природних ресурсів, Земельного кодексу України, Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля», ін. законодавчих  та нормативних актів. 

 

5.1.5. Відходи 

 

5.1.5.1 Характеристика видів відходів 

 

Інвентаризація відходів виробництва та споживання проводиться на 

основі Закону України «Про відходи» [6], з урахуванням вимог «Порядку 

ведення державного обліку та паспортизації відходів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів від 1.10.99 № 2034 [20]. 

В процесі роботи та обслуговування обладнання УПГ Кузмичівського 

родовища можуть утворюватись наступні відходи: лампи люмінесцентні, 

матеріали обтиральні, побутові відходи та ін. Загальним видом відходу, що 

утворюється при прибиранні виробничих територій, приміщень є відходи 

комунальні змішані. 

 

5.1.5.2 Поводження з відходами 

 

Основні види твердих відходів, які можуть утворюватися в процесі 

експлуатації УПГ, відносяться до І-ІV класу. Тверді відходи виробництва на 

УПГ наведені в таблиці.  

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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Ч.ч. 
Назва  

відходів 

Клас 

небезп

еки 

Місце  

утворення 

Кількість 

за рік 

Періодич-

ність  

утворення 

Місце зберігання 

1 

Лампи 

люмінесцентні 

і дугорозрядні 

1 УПГ 20 шт. 
По мірі 

утворення 

Герметичний 

контейнер на складі 

ЮЦВНГК 

2 

Обтиральні 

промаслені 

матеріали. 

3 УПГ 60 кг 
По мірі 

утворення 

Контейнер для збері-

гання промасленого 
ганчір’я 

3 

Тверді 

побутові 

відходи 

4 УПГ 0,876 т 
По мірі 

утворення 

Металевий 

контейнер для 

побутового сміття 

Примітка: Вивіз відходів виробництва здійснюється згідно укладених договорів. 

 

 

5.1.6 Характеристика рівня шумового навантаження 

 

Робота обладнання УПГ Кузьмичівського родовища пов’язана з 

шумовим навантаженням, тому, з метою зменшення шкідливого впливу на 

здоров’я населення, підприємство зобов’язане забезпечувати рівні шуму в 

прилеглих до об’єкту житлових і громадських будівлях, що не перевищують 

рівнів, установлених санітарними нормами. 

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 [40] розрахунок рівнів звукового тиску 

(L,дБА) в розрахункових точках на рівні житлових приміщень найближчої 

забудови визначається за формулою: 

 

L = LWA – 20 lg r + 10 lg Ф – βar – 10 lg Ω,  

 

де         LWA – рівень звукової потужності джерела шуму, дБA; 

r – відстань від розрахункової точки до акустичного центра джерела 

шуму, м; 

Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в 

напрямку розрахункової точки, безрозмірний; приймається за 

даними технічної документації на джерело або визначається 

експериментально (для джерел з рівномірним в усіх напрямках 

випромінюванням або за відсутністю даних приймають Ф=1); 

βa– величина затухання звуку в атмосфері, дБ/м, приймається відповідно 

до таблиці 4 (ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013);  

Ω – просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела, 

визначається в залежності від місця розташування джерела відносно 

огороджувальних конструкцій; приймається відповідно до таблиці 1 

(ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013).  

Під час експлуатації УПГ шумове навантаження на оточуюче 

середовище створюють продувки на факельну установку, при цьому рівень 

звукового тиску не перевищує 80 дБА на межі факельного амбару відповідно 

до рекомендацій НПО Союзгазтехнологія, тобто LWA=80 дБA. 
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Відстань від факельної установки Кузьмичівської УПГ до найближчої 

зони житлової забудови с.Крисине складає 1600 м, тобто r=1600 м. 

Відповідно до таблиці 4 (ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013) βaх103=0,14 дБА/м. 

Відповідно до таблиці 1 (ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013) Ω= π/2. 

Таким чином, L=15 дБА. 

Відповідно до ДСП №173 «Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів» [42] додаток 16, пункт 2 максимальний рівень 

шуму на територіях, які безпосередньо прилягають до житлових будинків, в 

денний час (з 8 по 22 год.) становить 55 дБА, в нічний час – 45 дБА.  

У даному випадку на межі найближчої житлової забудови (1600 м від 

с.Крисине), згідно розрахунків, рівень звукового тиску дорівнюватиме 15 дБА, 

тобто у межах норми.  

Таким чином, рівень шумового навантаження не перевищує 

встановлених санітарно-гігієнічних норм на межі санітарно-захисної зони. 

 

 

5.2 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля 

 планованої діяльності при будівництві свердловин 

 

В ході видобування вуглеводнів та дослідно-промислової розробки 

Кузьмичівсько-Недільного родовища в межах спеціального дозволу на 

користування надрами планується будівництво пошукових, розвідувальних, 

експлуатаційних свердловин. Місця вибору точок буріння будуть відповідати 

оптимальним геологічним умовам, вибір ділянок під будівництво свердловин 

буде враховувати вимоги екологічного законодавства України, санітарні та 

природоохоронні обмеження. 

Процес спорудження свердловин здійснюється відповідно Галузевого 

стандарту України (ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97) «Охорона довкілля. 

Спорудження розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту та газ на 

суші. Правила проведення робіт». Цей стандарт регламентує основні правила 

екологічно-безпечного проведення робіт на всіх етапах спорудження 

свердловин та узгоджений з міністерствами та комітетами, а саме:  

Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної 

безпеки України, лист №104/11-56 від 21.07.97 р., Головним санепід-

управлінням Міністерства охорони здоров'я України, лист №5.02.28/В-305 від 

09.07.97 р., Міністерством лісового господарства України, лист №04-31/1281 

від 10.07.97 р., Державним комітетом України по земельних ресурсах, лист 

№22-13-11/1717 від 16.07.97 р., Державним комітетом України по водному 

господарству, лист №21/05-302 від 16.07.97 р. 

У даному розділі буде розглянуто і оцінено буріння свердловини, в ході 

планованої діяльності проектною глибиною до 4000 м.  

Згідно чинного законодавства для проведення робіт з буріння кожної 

свердловини мають бути відведені окремі земельні ділянки під бурові 

майданчики, кожен з яких повинен мати площу, достатню для розміщення 

бурового обладнання, привишкових споруд, службових та побутових 
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приміщень та ін. з урахуванням екологічних, санітарних, протипожежних 

вимог. Оптимальна площа бурового майданчика згідно ВБН В.2.4-00013741-

001:2008 [26] становить 2,5 га, яка в подальшому і буде розглядатися в даному 

звіті. 

Зелені насадження в межах бурових майданчиків повинні бути відсутні. 

На майданчиках, які можуть знаходитись на території лісогосподарського 

призначення, проводяться санітарно-промислова вирубка, або зелені 

насадження, викопуються та пересаджуються на землі прилеглі до 

найближчого населеного пунку. Таке розширення смуг зелених насаджень 

значно знижує рівень шуму від об’єкта. 

Охорона природного середовища при бурінні свердловин складається з 

додержання всіх технологічних вимог, що передбачаються робочими 

проектами на спорудження даних свердловин при амбарному способі 

організації процесу буріння і в захисті водоносних горизонтів від забруднення 

при умові, що відстань від дна гідроізольованих шламових амбарів до 

максимального рівня грунтових буде не менше 2 м (ГСТУ 41-00 032 626-00-

007-97) [28]. Але, якщо за результатами інженерно-геологічних вишукувань, 

що проводяться на майданчиках проектних свердловин, ця умова не 

виконується, то розглядається безамбарний спосіб організації процесу 

буріння. 

Планована діяльність здійснюється поза межами населених пунктів. 

У звіті розглядається варіант можливого найбільшого забруднення 

атмосферного повітря - використання бурового верстата з дизельним 

приводом Уралмаш 3Д-76 (або аналог  верстату з дизельним приводом). В 

склад бурового верстату входить: 

- головний  привід: привід лебідки та ротора - три дизельні двигуни 

71Н12А (Wola) (або аналог) потужністю по 331 кВт кожний, N=331х3=993 

кВт; привід насосів - чотири дизельні двигуни 71Н12А (Wola) (або аналог) 

потужністю по 331 кВт кожний, N=331х4=1324 кВт; 

- насосний блок з двох насосів УНБ-600; 

- бурова вежа - ВБ-53х320M1; 

- висота вишкової основи 6,0 м; 

- ротор Р-700; 

- обладнання для спуско-підйомних операцій (талева система); 

- циркуляційна система (для забезпечення замкнутого циклу 

циркуляції бурового розчину); 

- блоки для приготування і очистки бурового розчину (для 

забезпечення необхідного об’єму та параметрів бурового розчину при 

поглибленні свердловини, очистки бурового розчину від вибуреної породи); 

- противикидне обладнання (превентори). 

Головний привід бурового верстата використовується для спуско-

підйомних операцій, обертання бурильної колони з долотом за допомогою 

ротора при поглибленні свердловини, для приводу бурових насосів. 

Бурова вежа забезпечує спуск і підйом обладнання для буріння, 

кріплення і випробування свердловини. Підвишкова основа служить опорою 
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для бурової вежі. 

Обладнання для спуско-підйомних операцій складається із лебідки, 

талевої системи і талевого каната. Це обладнання використовується для 

піднімання і опускання обладнання у свердловину. 

Бурові насоси забезпечують циркуляцію бурового розчину через бурильні 

труби до вибою свердловини з метою виносу вибуреної породи на поверхню, 

забезпечення стійкості стінок ствола свердловини, створення протитиску на 

газоносні горизонти, охолодження долота, руйнування гірських порід. 

Противикидне обладнання (превентори) встановлюється на усті 

свердловини і призначене для перекриття устя при газоводопроявленнях. 

Спорудження кожної свердловини складається з трьох основних етапів: 

- буріння; 

- кріплення ствола свердловини обсадними колонами і їх 

цементування; 

-  випробування свердловини на наявність промислового припливу 

газу. 

Випробування свердловин включає в себе перфорацію експлуатаційної 

колони навпроти продуктивного горизонту, виклику припливу продукції 

методом зниження протитиску на пласт і освоєнні свердловин на чотирьох 

режимах з одночасним спалюванням газу на факелі. 

Експлуатаційні та оціночно-експлуатаційні свердловини після 

одержання промислового припливу газу підключаються з допомогою 

газопроводів (шлейфів) до установки підготовки вуглеводневої сировини і 

передаються в експлуатацію. 

Розвідувальні свердловини після проведення комплексу геофізичних 

досліджень і виклику припливу пластового флюїду, у випадку одержання 

промислового припливу також підключаються з допомогою газопроводів 

(шлейфів) до установки підготовки вуглеводневої сировини і передаються в 

експлуатацію. При відсутності промислового припливу пластового флюїду 

свердловини ліквідуються. 

Забезпечення бурового верстата та вагон-будинків теплом буде 

здійснюватися за допомогою електрокотлів. 

Електрозабезпечення низьковольтних двигунів і вагон-будинків 

передбачаеться від дизель-електростанції потужністю 200 кВт. 

Вказаний комплекс обладнання та привишкових споруд компактно 

розміщується на кожному майданчику бурової, покриття якого передбачається 

здійснити залізобетонними плитами. На покритій залізобетонними плитами 

частині кожного майданчика окрім основного та допоміжного бурового 

обладнання розташовуються службові і побутові приміщення, майданчик для 

розміщення автоспецтехніки. Інша частина майданчика, яка не покривається 

залізобетонними плитами, використовується для спорудження 

гідроізольованих шламових амбарів, для розміщення кагатів родючого та 

мінерального ґрунтів, водяної свердловини з водоохоронною зоною та інших 

потреб. 

Факельні викиди кожної свердловини монтуються до факельного, 
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амбара, що направляється в інший бік від найближчого населеного пункту. 

Схема розташування бурового обладнання та привишкових споруд в 

межах майданчика бурової приведена в Додатку Е. 

В процесі спорудження свердловин передбачається використання 

прісної води для технологічних потреб (приготування бурового розчину та 

інш.). Технічне водокористування буде організоване шляхом підвезення води з 

діючих водяних свердловин інших родовищ, або із водяних свердловин, 

буріння яких планується здійснювати на етапі підготовки бурових 

майданчиків.  

Буріння водяних свердловин планується здійснювати у відповідності до 

вимог ДБН В.2.5-74:2013 [38] з водоохоронними зонами з трьох поясів 

навколо кожної. Розрахунок ліміту забору води виконано згідно СОУ 41.0-

30019775-043:2005 [48, таблиця 8.2] і для кожної з свердловин складає: 

 
Об’єкт 

водоспоживання 

Глибина 

свердловини, м 

Технологічний норматив 

використання води, м3/1000 м 

проходки 

Спорудження експлуатаційної або  

оціночно-експлуатаційної, розвіду-

вальної, пошукової свердловини 

4000 м 

(максимальна) 
4914,1 

 

Буріння водяної свердловини для технічного водопостачання 

бурової  установки. 

Розглядається варіант буpіння водяної свеpдловини pотоpним способом, 

самохідним буровим верстатом 1БА-15В (або аналог) до глибини 160 м.  

З повеpхні до глибини 130 м буpіння ведеться тpьохшарошковим 

долотом 215,9 М-ГВ з промивкою глинистим розчином. В інтервалі 130- 

160 м буріння здійснюється тpьохшарошковим долотом 139,7 С-ГАУ з 

промивкою прісною водою.  

Для запобігання розмиву устя свердловини при подальшому бурінні, 

перекриття верхньої нестійкої частини геологічного розрізу свердловини та 

ізоляції малодебітних водоносних горизонтів, стінки свердловини в інтервалі 0 

- 130 м кріпляться обсадними трубами 168 мм х 7,3 мм групи міцності Д з 

цементуванням затрубного простору до устя свердловини. 

Для водозабору в дрібнозернистих пісках межигірської свити 

передбачається встановлювати фільтр сітчастий, діаметром 73 мм. 

Виконується обсипка фільтра гравієм фракції 2 - 5 мм. Гравій  

засипається невеликими порціями при постійній промивці свердловини 

ерліфтом. При засипці гравію необхідно постійно спостерігати за рівнем 

рідини та тиском повітря на компресорі. Фільтрова колона обсипається на  

10 м вище верхньої відмітки робочої частини. Перед засипкою гравій 

сортується та промивається чистою водою. 

Свердловина обладнується насосом ЭЦВ5-6,5-80 (або аналогом), 

лічильником МТК-UA, MTW-UA або аналогом і п'єзометричною трубкою для 
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спостереження Ø 15 мм. Насос спускається на глибину 67 м, яка уточнюється 

по даним випробування свердловини. 

Оцінка можливого впливу при бурінні водяної свердловини  

До джерел впливу на навколишнє середовище відносяться: викиди 

забруднюючих речовин дизельного двигуна бурового верстата; рідкі відходи 

буріння, включаючи відпрацьований буровий розчин, бурові стічні води і 

буровий шлам; тверді відходи буріння (вибурена порода); землерийна та 

автотранспортна техніка, що використовується при спорудженні свердловини; 

При спорудженні свердловини наявність iонiзуючих випромінювань, 

електромагнiтних хвиль та інших шкідливих факторів не очікується. 

Внаслідок проектної діяльності, тобто спорудження свердловини, 

впливу можуть зазнати повітряне, водне, геологічне середовища та родючий 

шар грунту. 

Повітряне середовище. Головним джерелом викидів забруднюючих 

речовин в атмосферу є дизельний двигун бурового верстата. При роботі 

дизельного двигуна в атмосферу викидаються оксид вуглецю, діоксид азоту, 

сірчистий ангідрид, бенз(а)пірен, сажа та оксид азоту.  

Згідно проведених розрахунків та отриманих результатів, немає 

доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин, що 

свідчить про те, що немає перевищень гранично-допустимих концентрацій.  

Водне середовище. Можливим джерелом забруднення водяних 

горизонтів при бурінні водяної свердловини може бути буровий розчин, що 

використовується для буріння свердловини. 

З метою попередження забруднення водяних горизонтів при бурінні в 

інтервалі 0 - 130 м використовується буровий розчин, приготований на основі 

бентонітової глини (природний матеріал), а в інтервалі 130 – 160 м, при 

розкритті проектного водяного горизонту, використовується прісна вода. 

Скидання залишків бурового розчину, вибуреної породи, а також прісної води 

проводиться у земляний амбар глибокої свердловини. 

Геологічне середовище. Вплив на геологічне середовище виявляється у 

вигляді порушення нормативного стану геологічного розрізу, який вміщує 

підземні водоносні горизонти з відмінними по величині пластовими 

параметрами. Попередження негативного впливу на геологічне середовище 

передбачається за рахунок застосування конструкції свердловини, яка включає 

перекриття пробуреного інтервалу до глибини 130 метрів обсадною колоною 

діаметром 168 мм. 

Родючий шар грунту. Для попередження забруднення родючого ґрунту 

його знімають до початку спорудження свердловини і складають у кагати по 

периметру площадки спорудження. Після закінчення спорудження 

свердловини і демонтажу бурового обладнання, будівельне сміття буде 

вивезено на полігон ТБО. Ґрунт укладається пошарово на місце . 

Комплексна оцінка. Повітряне середовище піддається впливу 

продуктами згорання дизельного палива бурового верстата 1БА-15В , але в 

межах ГДК. 
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Прийнята конструкція свердловини дозволяє попередити забруднення 

малодебітних вищезалягаючих водоносних горизонтів та інші негативні 

наслідки у вигляді деформації земної поверхні тощо. 

Зняття та складування родючого шару грунту на площадці бурової 

попереджує його забруднення. 

Заходи, перелічені вище, дозволяють виключити можливість 

забруднення повітряного, водного, геологічного середовищ та родючого шару 

грунту. 

 

Герметизація устя кожної водяної свердловини забезпечується 

обладнанням геpметизуючого оголовка. На кожну водяну свердловину 

доставляється й установлюється металеве укриття на санях. Крім того, як 

зазначалось вище передбачається організація зони санітарної охорони навколо 

кожної водяної свердловини, що складається з першого, другого і третього 

поясів. Пеpший пояс (зона сувоpого pежиму) у відповідності з ДБН В.2.5-

74:2013 пpиймається у pадіусі 30 метpів навколо свеpдловини, тому що 

горизонт відноситься до "захищених". Теpитоpія пеpшого поясу 

огоpоджується парканом решітчастим висотою до 1,2 м з влаштуванням воріт 

шириною 3 м та хвіртки шириною 1 м. 

На ній забоpоняється будь-яке будівництво, проживання людей, випуск 

стічних вод. Поверхня території планується для відводу атмосферних опадів. 

Розміpи дpугого і третього поясів зон санітаpної охоpони визначаються 

розрахунком відповідно до "Рекомендацій по розрахунку ЗСО", ВНДІ Водгео 

Деpжбуду СРСР, 1983 рік.Розміри поясів зон санітарної охорони 
Пояси санітарної зони Радіус, м 

- І пояс , м : 30 (15) 

- ІІ пояс , м : Розрахунковий спосіб, відповідно до умов 

- ІІІ пояс , м : Розрахунковий спосіб, відповідно до умов 

 

Ліквідація водної свердловини 

Після пpипинення експлуатації водяної свеpдловини остання 

ліквідується у відповідності з Інструкцією по пpоектуванню і виконанню 

ліквідаційного тампонажу pозвідувальних, гідpогеологічних і експлуатаційних 

водозабіpних свеpдловин, що виконали своє пpизначення на теpитоpії Укpаїни 

(РСН 324-82).  

У відповідності з правилами виконання робіт по санітарно-технічному 

тампонажу і з врахуванням конструкції свердловини, що ліквідується, 

приймається такий порядок проведення робіт: 

Підготовка площадки біля свердловини, підвезення необхідного 

обладнання і матеріалів, монтаж бурової установки 1БА-15В (або аналог);  

2) Демонтаж і підйом електрозаглибного насоса, вилучення фільтрового 

хвостовика; 

3) Спуск бурового інструменту, замір глибини, промивка стволу в 

інтервалі 130-160 м; 

4) Дворазова промивка свердловини розчином хлорного вапна з метою 

дезинфекції водоприймальної частини свердловини. Розчин хлорного вапна 
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готується в об'ємі води рівному об'єму стовпа води у свердловині, що 

визначається за збірником ЕСН табл. 525 і 526. 

Розчин хлорного вапна вводиться у свердловину за допомогою колони 

бурильних труб, що спускаються до покрівлі водоносного горизонту 

5) Ствол свердловини в інтервалі 130-160 м засипається промитим і 

продезинфікованим піском. 

6) Після засипки ствола свердловини фільтруючим матеріалом 

спускаються бурові труби до башмака обсадної колони для вимивання зайвого 

піску і проводиться заливка свердловини цементним розчином в інтервалі 125-

130 м. Заливку цементного розчину провести за допомогою бурильних труб і 

шламового насосу; 

7) Після тужавіння цементного розчину перевіряється якість цементної 

пробки на герметичність, для чого замірюється рівень води у свердловині (при 

необхідності вода заливається) і залишається на 48 годин. Якщо протягом 

цього часу рівень води підніметься або спуститься більше ніж на 0,5 м, 

цементування рахується неякісним. У цьому випадку робиться повторне 

цементування з перевіркою на герметичність до отримання позитивного 

результату; 

8) В інтервалі глибин 1-125 м ствол свердловини закидується 

тампонажною глиною з питомою вагою 1,9-2,0 т /м 3 . Об'єм тампонуючого 

матеріалу: 

9) Для надійного захисту устя свердловини, що ліквідується від 

забруднення і з метою рекультивації після тампонажу навколо свердловини 

риється шурф 1,0х1,0х1,5 м. 

Обсадні труби зрізуються на рівні 0,5 м від дна шурфа. Шурф 

заливається бетоном товщиною 1 м. На поверхні сирої бетонної плити 

пишеться номер свердловини, дата її буріння і ліквідації, виконавець 

тампонажу, а потім шурф засипається раніше вийнятим грунтом. 

Примітка: у випадку, коли фільтр вилучити не вдається, порядок 

проведення ліквідаційного тампонажу не змінюється. 

Склад цементного розчину, необхідного для влаштування бетонної 

плити, такий: цемент – 0,46 т; пісок – 1,76 т; вода – 0,2 м3 . 

Ліквідація свердловини оформлюється відповідним актом згідно РСН 

324-82. 

Забезпечення питною водою передбачається завозом води спеціально 

обладнаними автомашинами, або, у разі доцільності спорудженням власної 

артсвердловини. 

Балансова схема господарчо-побутового та господарчо-питного 

водопостачання та водовідведення при спорудженні кожної з експлуатаційних, 

оціночно-експлуатаційних, розвідувальних свердловин (вахта 13 чоловік).  
Водопостачання Водовідведення 

Норма витрати на 

1 людину, дм3/добу 
Джерело 

Витрата, 

дм3/добу 

Витрата, 

дм3/добу 
Спосіб 

25 [7, таблиця А.2] 325 325 * 
Примітка: * - вивезення побутово-господарських відходів буде здійснюватись на очисні 

споруди згідно договору із спеціалізованою організацією. 
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В період спорудження кожної з свердловин передбачається утворення 

твердих побутових відходів (ТПВ). Обсяг їх утворення залежить від кількості 

людей, що перебувають на буровій (вахта в складі 13 чоловік) та від 

тривалості виробничого циклу (спорудження свердловини).  

Розрахунок обсягу утворення твердих побутових відходів (ТПВ) 

виконується згідно СОУ 11.2-30019775-075:2005 [49] за формулою: 

,eaв VVQ   де: 

Va – обсяг утворення ТПВ від кількості працюючих, м3/рік; 

nKVa  , де: 

K – норма утворення ТПВ на одного працюючого (0,3 м3/рік); 
n – кількість працюючих (вахта 13 чоловік); 
Vе – обсяг утворення ТПВ від проживання в вагон-будинках, м3/рік; 

nKVe  , де: 

K – норма утворення ТПВ на одного проживаючого (0,523 м3/рік). 
рікмQв /7,1013)523,03,0( 3 . 

Оскільки для розгляду обрано найбільшу тривалість виробничого 
циклу (спорудження свердловини), яка складає 491 добу, то обсяг утворення 
ТПВ за цей період становить: 

Q в  = 10,7 ∙ 1,345 = 14,4 м
3
.  

По мірі накопичення ТПВ в закритих металевих контейнерах, 
встановлених на майданчиках з твердим покриттям на кожній буровій, 
передбачається вивіз цих відходів на полігон згідно договорів із 
спеціалізованою організацією. 

Основні потенційні забруднюючі речовини навколишнього середовища 

при спорудженні свердловин умовно діляться на тверді, рідкі і газоподібні. До 

них відносяться: 

- матеріали і хімреагенти для приготування промивних рідин і 

тампонажних розчинів; 

- промивні рідини і тампонажні розчини; 

- бурові стічні води, буровий шлам; 

- паливно-мастильні матеріали; 

- металеві відходи; 

- пилевикиди при приготуванні бурового розчину; 

- продукти згорання електродів при зварюванні під час монтажних 

робіт; 

- продукти згорання дизельного палива при роботі ДВЗ бурового 

верстата; 

- продукти згорання дизельного палива при роботі ДВЗ дизель-

електростанції; 

- продукти згорання дизельного палива при роботі ДВЗ автомобіля 

КРАЗ 65101 (або аналог автоспецтехніки), з майданчика для 

розміщення автоспецтехніки; 

- продукти згорання газу при випробуванні і освоєнні свердловини; 

- продукти випаровування з ємності для зберігання дизельного 

палива; 
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- продукти вільного випаровування з поверхні гідроізольованих 

шламових амбарів. 

Можливі причини і шляхи надходження забруднюючих речовин в 

навколишнє середовище розподіляються на технологічні і аварійні. 

До технологічних відносяться: 

- геофільтрація відходів; 

- забруднення підземних вод питної якості в результаті перетоків в 

товщах гірських порід через негерметичність колон і неякісне 

цементування; 

- неякісне виконання гідроізоляції амбарів, технологічних 

майданчиків або її порушення; 

- забруднення атмосферного повітря при зварюванні під час 

монтажних робіт; при роботі ДВЗ приводу бурового верстата, 

дизель-електростанції, автомобіля КРАЗ 65101 (або аналог 

автоспецтехніки); при спалюванні продуктів випробування 

свердловини на факелі; при приготуванні бурового розчину; при 

випаровуванні з ємності для зберігання дизельного палива; при 

вільному випаровуванні з поверхні гідроізольованих шламових 

амбарів. 

До аварійних причин відносяться:  

- газопроявлення та фонтанування в процесі буріння свердловини; 
- пориви трубопроводів, руйнування обваловки гідроізольованих 

шламових амбарів, розливи палива. 
У зв’язку з короткочасністю спалювання газу на факелі в процесі 

випробування свердловин теплове забруднення навколишнього середовища 

буде вкрай незначним.  

Оскільки освітлення бурових майданчиків здійснюється таким чином, 

щоб освітленість відповідала нормам для безпечної роботи бурової бригади 

без зайвого розсіювання, світлового забруднення довкілля не очікується.  

Наявність електромагнітних хвиль і іонізуючих випромінювань в 

процесі буріння свердловин не передбачається. 

Кількісна і якісна характеристика забруднюючих речовин, а також 

шумові і вібраційні характеристики працюючого обладнання наводяться далі 

в цьому розділі. 

 

5.2.1 Геологічне середовище 

 

Геологічним середовищем свердловин є геологічний розріз, який  

розкривається в процесі буріння до проектних глибин і представлений  

відкладами гірських порід.  

Вплив на геологічне середовище виявляється у вигляді порушення 

нормативного стану геологічного розрізу, який вміщує стратиграфічні 

комплекси і підземні горизонти з відмінними по величині пластовими 

параметрами. До них відносяться: градієнти гідророзриву порід, градієнти 

пластових тисків, пластові температури, горизонти з прісними і 
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мінералізованими водами, газоносні і поглинаючі горизонти та інші. 

При сумісному розкритті таких горизонтів можуть створюватися умови 

виникнення інтенсивних газопроявлень, що буде негативно впливати на 

геологічне середовище у вигляді міжпластових перетоків пластових вод і 

природного газу з конденсатом, забруднюючи надра.  

Крім того, можуть створюватись умови для негативного впливу на 

перший від поверхні підземний горизонт з прісними водами у випадку 

проникнення в нього хімреагентів, паливо-мастильних матеріалів (ПММ) і 

рідких продуктів фонтанування свердловини. 

Заходи спрямовані на запобігання порушенню нормативного стану 

геологічного середовища приведені в розділі 7. 

 

5.2.2 Повітряне середовище 

 

На типовому майданчику бурової існує десять організованих джерел 

викиду шкідливих речовин в атмосферне повітря – чотири вихлопні труби 

двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) бурового верстата; вихлопна труба 

дизель-генератора; факельний викид; чотири металеві ємності для зберігання 

дизпалива, що розташовані в блоці ПММ, а також чотири неорганізованих 

джерела – майданчик для розміщення автоспецтехніки; майданчик 

зварювальника (під час проведення електрозварювальних робіт); блок 

приготування бурового розчину; амбари-накопичувачі. 

Загальна кількість забруднюючих речовин, що викидаються в 

атмосферне повітря організованими та неорганізованими джерелами викиду 

забруднюючих речовин розраховується у відповідності до методик 

затверджених міністерством екології та природних ресурсів.  

Також визначається і сума податку при бурінні однієї свердловини, який 

справляється за викиди в повітря цих речовин згідно Податкового Кодексу 

України, розділ VIII Екологічний податок [18]. 

Викиди мають тимчасовий характер. 

 

5.2.2.1. Розрахунок викидів забруднюючих речовин  

і їх приземної концентрації при роботі бурового верстата 

 

Джерелами впливу на повітряне середовище при спорудженні 

свердловини є продукти згорання дизельного палива двигунів внутрішнього 

згорання бурового верстата Уралмаш 3Д-76 (або аналог бурового верстата з 

дизельним двигуном внутрішнього згоряння, наприклад Honghua ZJ 40 CZ): 

трьох двигунів, що використовуються для приводу лебідки і ротора та 

чотирьох двигунів, що використовуються для приводу бурових насосів. 

Харківським науково-виробничим об'єднанням «Энергосталь» на 

підставі договору П-62-91 з інститутом УкрНДІгаз виконана робота «Проект 

нормативов предельно допустимых выбросов для буровой установки 

Уралмаш-3Д для скважины № 94 Яблуновского ГКМ» [63]. 

Робота виконана з метою визначення гранично допустимих викидів 
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(ГДВ) забруднюючих речовин при експлуатації бурового верстата. При роботі 

дизельного двигуна в атмосферу викидаються: вуглецю оксид; азоту оксиди; 

ангідрид сірчистий; бенз(а)пірен; сажа та вуглеводні граничні, які є основними 

забруднювачами повітряного середовища. 

В якості вихідних даних при виконанні розрахунків ГДВ прийняті 

величини середньої тривалості роботи ДВЗ з врахуванням нормативних 

показників і досвіду буріння. 

З [63] для виконання розрахунків на буровий верстат Уралмаш 3Д-76 

(або аналог бурового верстата з дизельним двигуном внутрішнього згоряння, 

наприклад Honghua ZJ 40 CZ) взято кількісну та якісну характеристику 

димових газів, що викидаються із вихлопного колектора ДВЗ при згоранні 

однієї тони дизпалива. 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин  

і їх приземної концентрації при роботі лебідки та ротора 

Джерелом впливу на повітряне середовище при спорудженні 

свердловини є продукти згорання дизельного палива трьох двигунів 

внутрішнього згорання типу 71Н12А (Wola) (або аналог) потужністю по 331 

кВт кожний, що використовуються для приводу лебідки та ротора бурового 

верстата Уралмаш 3Д-76 (або аналог бурового верстата з дизельним двигуном 

внутрішнього згоряння). 

Згідно [63] середня тривалість роботи ДВЗ для приводу лебідки і ротора 

складає 2232 год/рік. 

Витрату палива двигунами, що використовуються для приводу лебідки 

та ротора при бурінні, кріпленні і освоєнні свердловини приведено в таблиці 

5.2. Витрату палива за добу для одного двигуна взято з таблиці 134 СОУ 11.2-

30019775-179:2011 [50]. 

Кількість викидів і-того інгредієнту в атмосферу визначається за 

формулою: 

Gi = Qi x Bi, (т), 

де  Qi - кількість  фактично  витраченого  палива (дизпалива, т),  

      Ві - питома кількість викидів забруднюючої речовини при згорянні 

1 т палива. 

Кількісний і якісний склад викидів в атмосферу при роботі двигунів 

приводу лебідки та ротора показаний в таблиці 5.2. 
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        Таблиця 5.2 

Джерело 

викиду 

 

 

Тип 

двигуна 

Кіль- 

кість 

двигунів 

шт. 

Трив. 

буріння 

та 

кріплення, 

діб 

Коеф. 

викор. 

по  

часу 

  

Трив. 

випро- 

бування, 

діб. 

Витрата 

палива за 

добу на 

один 

ДВЗ, тон 

Витрата 

палива 

за весь 

час, 

тон 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Вихлопний 

колектор 

ДВЗ 

приводу 

лебідки та 

ротора 

71Н12А 

(Wola) 

(або 

аналог) 

3 235,0 0,58 205,0 0,385 408,8 

71Н12А 

(Wola) 

(або 

аналог) 

4 163,0 0,58 254,5 0,385 478,3 

Витрата дизпалива при роботі ДВЗ приводу лебідки та ротора 

складає: 408,8 т  за 440,0 доби (тривалість роботи ДВЗ) 

 

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу по головних  

інгредієнтах за результатами розрахунків показана в таблиці 5.3 

        Таблиця 5.3 
Назва забруд- 

нюючих речовин 

Загальні 

витрати, т 

Викиди, 

т/т 

Кількість викидів за час 

спорудження свердловини, т 

1 2 3 4 

азоту оксиди NOx) 408,8 0,00205 0,8380 

сажа 408,8 0,00678 2,7717 

ангідрид сірчистий 408,8 0,00131 0,5355 

вуглецю оксид 408,8 0,01641 6,7084 

бенз(а)пiрен 408,8 5,83E-07 2,38E-04 

вуглеводні насичені 

С12-С19 
408,8 0,00755 3,0864 

 

Кількісний і якісний склад викидів в атмосферу показаний в таблиці 5.4. 

       Таблиця 5.4 
Назва 

забруднюючих 

речовин  

ГДК на  

межі СЗЗ 

м.р., мг/м3 

Клас 

небез- 

печності 

Викиди забруднюючих речовин 

на виході з колектора вихл. газів 

т/рік г/с мг/м3 
1 2 3 4 5 6 

азоту оксиди (NOx) 0,2 3 0,6952 0,0220 25,641 

сажа 0,15 3 2,2993 0,0729 84,965 

ангідрид сірчистий 0,5 3 0,4442 0,0141 16,434 

вуглецю оксид  5,0 4 5,5649 0,1765 205,711 

бенз(а)пiрен 1Е-6(ГДКс.д.) 1 1,97E-04 6,25E-06 7,28E-3 

вуглеводні насичені 

С12-С19 
1,0 4 2,5603 0,0812 94,639 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин 

і їх приземної концентрації при роботі бурових насосів 

Джерелом впливу на повітряне середовище при спорудженні 

свердловини є продукти згорання дизельного палива чотирьох двигунів 
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внутрішнього згорання типу 71Н12А (Wola) потужністю по 331 кВт кожний, 

що використовуються для приводу бурових насосів. 

Згідно [63] середня тривалість роботи ДВЗ для приводу бурових насосів 

складає 1440 год/рік. 

Витрату палива двигунами внутрішнього згорання приводу бурових 

насосів при бурінні, кріпленні і освоєнні свердловини приведено в таблиці 5.5. 

Витрату палива за добу для одного двигуна взято з таблиці 134 [50]. 

Кількість викидів і-того інгредієнту в атмосферу визначається за 

формулою: 

Gi = Qi x Bi, (т), 

де     Qi - кількість фактично витраченого палива (дизпалива, т), (таблиця 5.7); 

Ві - питома кількість викидів забруднюючої речовини при згоранні 1 т 

палива (таблиця 5.8). 

Кількісний і якісний склад викидів в атмосферу при роботі двигунів 

бурових насосів показаний в таблиці 5.4. 

Тривалість підготовчих, монтажних та демонтажних робіт, діб 51 

Таблиця 5.5 
Джерело 

викиду 

Тип двигуна Кіль-кість 

двигу-нів, 

шт. 

Трив. 

буріння та 

кріплення, 

діб 

Коеф. 

викор. 

по 

часу 

Трив. 

випро- 

буван- 

ня, діб 

Витрата 

палива за 

добу на 

один ДВЗ, т 

Витрата 

палива 

за весь 

час, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вихлопний 

колектор 

ДВЗ 

приводу 

бурових 

насосів 

71Н12А 

(Wola) (або 

аналог) 

4 235,0 0,58 205,0 0,385 545,0 

71Н12А 

(Wola) (або 

аналог) 

4 163,0 0,58 254,5 0,385 478,3 

Витрата дизпалива при роботі ДВЗ приводу бурових насосів складає 

545 т за 440 доби (тривалість роботи ДВЗ): 

 

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу по головних 

інгредієнтах за результатами розрахунків показана в таблиці 5.6 

Таблиця 5.6 

Назва забруднюючих речовин Заг. витрати, т 
Викиди, 

т/т 

Кількість викидів за час 

спорудження свердловини, т 
1 2 3 4 

азоту оксиди (NOx) 545,0 0,00205 1,1173 

сажа 545,0 0,00678 3,6951 

ангідрид сірчистий 545,0 0,00131 0,7140 

вуглецю оксид 545,0 0,01641 8,9435 

бенз(а)пiрен 545,0 5,83E-07 3,18E-04 

вуглеводні насичені С12-С19 545,0 0,00755 4,1148 
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Кількісний і якісний склад викидів в атмосферу показаний в таблиці 5.7. 

Таблиця 5.7 

Назва 

забруднюючих 

речовин 

ГДК на межі 

СЗЗ м.р., 

мг/м3 

Клас 

небезпеч-

ності 

Викиди забруднюючих речовин  

на виході з колектора вихл. газів 

т/рік г/с мг/м3 
1 2 3 4 5 6 

азоту оксиди NOx) 0,2 3 0,9269 0,0294 25,699 

сажа 0,15 3 3,0653 0,0972 84,965 

ангідрид сірчистий 0,5 3 0,5923 0,0188 16,434 

вуглецю оксид  5,0 4 7,4190 0,2353 205,682 

бенз(а)пiрен 
1Е-06  (ГДК 

с.д.) 
1 2,64E-04 8,4E-06 7,0E-03 

вуглеводні насичені 

С12-С19 
1,0 4 3,4134 0,1082 94,580 

 

5.2.2.2 Розрахунок викидів забруднюючих речовин  

і їх приземної концентрації при роботі дизель-електростанції 

в період спорудження свердловини 

 

Для електрозабезпечення низьковольтних двигунів і вагон-будинків 

передбачається використання дизель-електростанції потужністю 200 кВт. 

Згідно [43] при роботі дизельного двигуна в атмосферу викидаються: 

вуглецю оксид; азоту оксиди; ангідрид сірчистий; бенз(а)пірен; сажа та 

вуглеводні граничні, які є основними забруднювачами повітряного 

середовища. 

З [43] для виконання розрахунків взято кількісну та якісну 

характеристику димових газів, що викидаються із вихлопного колектора ДВЗ 

при згоранні однієї тони дизпалива. Витрату палива за весь час, що працює 

дизель-електростанція приведено в таблиці 5.8. Витрату палива за добу для 

двигуна дизель-електростанції потужністю 200 кВт взято з таблиці 134 [50] як 

для двигуна Volvo TWD 1010 G (або аналог двигуна). 

Кількість викидів і-того інгредієнту в атмосферу визначається за 

формулою: 

Gi = Qi x Bi, (т), 

де  Qi - кількість фактично витраченого палива (дизпалива, т), (таб. 5.8); 

Ві - питома кількість викидів забруднюючої речовини при згоранні 1 т 

палива (таблиця 5.8). 

Загальну кількість викидів забруднюючих речовин, що виділяються при 

роботі дизель-електростанції за час спорудження свердловини, вказано в 

таблиці 5.5. 

Кількісний і якісний склад викидів в атмосферу при роботі двигуна 

дизель-електростанції показаний в таблиці 5.9. 

Тривалість підготовчих, монтажних та демонтажних робіт, діб   51,0 
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Таблиця 5.8 
Тип 

дизель- 

електро- 

станції 

  

Тип 

двигуна 

  

  

  

Кіль- 

кість 

ДЕС, 

шт. 

  

Трив. 

буріння 

Та 

кріплення, 

Діб 

Коеф. 

викор. 

по 

часу 

  

Трив. 

випро- 

буван- 

ня, 

діб 

Витрата 

палива за 

добу на 

один ДВЗ, 

тон 

Витрата 

палива 

за весь 

час, 

тон 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Volvo TWD 

1010 G (або 

аналог) 

Volvo 

(або 

аналог) 

1 235 1 205 0,338 148,7 

Витрата дизпалива для роботи дизель- електростанції складає 148,7 т 

за 440,0 доби (тривалість буріння, кріплення та випробування). 

 

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу по головних 

інгредієнтах за результатами розрахунків показана в таблиці 5.9. 

Таблиця 5.9 

Назва забруднюючих речовин 
Заг. витрати, 

т 

Викиди, 

т/т 

Кількість викидів за час 

спорудження свердловини, т 
1 2 3 4 

азоту оксиди (NOx) 148,7 0,00205 0,3048 

сажа 148,7 0,00678 1,0082 

ангідрид сірчистий 148,7 0,00131 0,1948 

вуглецю оксид  148,7 0,01641 2,4402 

бенз(а)пiрен 148,7 5,83E-07 8,67E-05 

вуглеводні насичені С12-С19 148,7 0,00755 1,1227 

 

 

Кількісний і якісний склад викидів в атмосферу показаний в таблиці 

5.10. 

Таблиця 5.10 

Назва забруднюючих 

речовин 

ГДК на ме- 

жі СЗЗ 

м.р., мг/м3 

Клас 

небезпечності 

Викиди забруднюючих речовин  

на виході з вихлопної труби 

т/рік г/с мг/м3 
1 2 3 4 5 6 

азоту оксиди (NOx) 0,2 3 0,2528 0,0080 27,972 

сажа 0,15 3 0,8363 0,0265 92,657 

ангідрид сірчистий 0,5 3 0,1616 0,0051 17,832 

вуглецю оксид  5,0 4 2,0243 0,0642 224,476 

бенз(а)пiрен 
1Е-06  

(ГДК с.д.) 
1 7,19E-05 2,28E-06 7,97E-03 

вуглеводні насичені 

С12-С19 
1,0 4 0,9313 0,0295 103,147 

  

 

5.2.2.3 Розрахунок викидів забруднюючих речовин 

і їх приземної концентрації при спалюванні газу на факелі  

в період випробування свердловини 

 

Забруднення повітряного середовища можливе внаслідок спалювання 

природного газу в амбарі на горизонтальній факельній установці при 

випробуванні свердловини на продуктивність.  
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Оцінка продуктивності (випробування) проводиться при стаціонарних 

режимах фільтрації (метод усталених відборів). Дослідження газових і 

газоконденсатних свердловин проводиться на 5 режимах прямого руху і 2 – 

зворотнього. 

Тривалість випробування свердловини на приплив для одного об’єкта 

становить 8 годин. 

Для проведення розрахунків потужності викидів (г/с) забруднюючих 

речовин в повітряне середовище і їх концентрації (мг/м3) прийнято, що в 

процесі випробування свердловини протягом 8 годин буде викидатися і 

спалюватися на факелі 30 тис.м3 природного газу (для одного об’єкта 

випробування). 

На свердловині передбачається шість об’єктів випробування. Кожен 

об’єкт випробовується з розривом в часі. 

При спалюванні природного газу на горизонтальній факельній установці 

до складу продуктів згорання входять: азоту оксиди, вуглецю оксид і метан. 

Природний газ, який буде спалюватися на факелі при випробуванні 

свердловини складається в основному з метану – понад 75 %. 

ДВЗ бурового верстата та дизель-електростанції під час випробування 

свердловини і спалювання газу на факелі не працюють. В цей час також не 

буде викидів забруднюючих речовин з майданчика для розміщення 

автоспецтехніки та з блоку приготування бурового розчину, а зварювальні 

роботи проведені ще під час монтажу. 

В період випробування свердловини основними забруднювачами 

атмосфери будуть продукти згорання природного газу на факелі (азоту 

оксиди, вуглецю оксид, метан), продукти випаровування (вуглеводні граничні) 

з ємності для зберігання дизпалива, продукти вільного випаровування 

(вуглеводні граничні) з горизонтальної поверхні гідроізольованих шламових 

амбарів. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин і їх приземної концентрації 

при спалюванні природного газу на факелі в період випробування 

свердловини ведеться за схемою: 

1. Густина газу відомого складу визначається за формулою: 

 n  

ρ = 0,01 Σ ρi ∙ xі (кг/м3), 

i=1  

де ρi - густина компоненту газу при 0 0С і 760 мм рт. ст. згідно 

[таблиця ІІ.І, 12]; 

хі - об’ємний склад компоненту газу, об.%. 

2. Визначення питомих викидів забруднюючих речовин, які надходять у 

атмосферу при спалюванні природного газу на факелі в факельному амбарі 

ведеться згідно [51]. 

Валовий викид в тонах на рік і-ої забруднюючої речовини від 

горизонтальної факельної установки іП  розраховується за формулою [8.39, 

51]: 

іі
Мτ0,0036П  , 
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де τ  - тривалість роботи факельної установки, год/рік; 

і
М  - потужність викиду і-ої забруднюючої речовини, г/с. 

Потужність викиду в грамах на секунду метану, вуглецю оксиду, азоту 

оксидів (у перерахунку на азоту діоксид) розраховується за формулою [8.40, 

51]: 

GУВМ  , 
де УВ  - питомі викиди забруднюючих речовин, г/г [таблиця 8.11, 51]; 

G  - масова витрата природного газу, г/с. 

Масова витрата спаленої газової суміші гG  в грамах на секунду 

розраховується за формулою [8.41, 51]: 

ггг ρВ1000G  , 

де г В  - об’ємна витрата природного газу, м3/с; 

г ρ  - густина газу, кг/м3. 

Питомі викиди шкідливих речовин на одиницю маси природного газу, 

що спалюється, приймаються [таблиця 8.11, 52]. 

3. Температура горіння природного газу гТ  в 0С розраховується за 

формулою: 

пcпc

н
г CV

ne)-(1Q
ТТ

0 


 , 

де 0 Т  - температура природного газу, 0С; 

н
Q  - нижча теплота згорання природного газу, ккал/м3; 

е - доля енергії, що втрачається за рахунок випромінювання; 

n - повнота згорання природного газу (згідно експериментальних 

досліджень становить 0,9984); 

пс С  - теплоємність продуктів згорання, ккал/м3; 

пс V  - об’єм газоповітряної суміші, отриманий при спалюванні 1 м3 

природного газу, м3/м3. 

Нижча теплота згорання природного газу 
н

Q (ккал/м3) розраховується за 

формулою: 

000000
]Н374[C]HC95[2]HC[293]H223[C]H154[C]86[CН

н
Q

125104
n

104
і

83624
  . 

Доля енергії е, що втрачається за рахунок випромінювання визначається 

за формулою: 
0,50,048(m)е  , 

де m - молярна маса спалюваного газу, кг/кмоль. 

Кількість газоповітряної суміші, отримана при спалюванні 1 м3 

природного газу пс V  (м3/м3), розраховується за формулою: 

0αV1Vпс  , 

де α  - коефіцієнт надлишку повітря (дорівнює 1); 
0 V  - стехіометрична кількість повітря для спалювання 1 м3 природного 

газу 0 V , м3/м3. 

Параметр 0 V  визначається за виразом: 

98



 

}]H[Cy/4)(x0,0476{V
0

N

1i

0 yx




 , 

де 
0

]H[C
ух

- вміст вуглеводнів в спалюваній вуглеводневій суміші % об. 

При теплоємності газоповітряної суміші (продуктів згорання) для  

природного газу пс С  = 0,4 ккал/(м3 ·0С) розраховується орієнтовне значення 

температури горіння г 
' Т . 

Після уточнення величини пс С  розраховується кінцева величина гТ . 

4. Витрата викидаємої в атмосферу газоповітряної суміші 
1V  в метрах 

кубічних на секунду розраховується за формулою: 

273

)Т(273
VBV г

псг1


 , 

де г В  - об’ємна витрата природного газу, м3/с; 

пс V  - об’єм газоповітряної суміші, отриманий при спалюванні 1 м3 

природного газу, м3/м3; 

г Т  - температура горіння природного газу, оС. 

 

Вихідні дані для розрахунку для одного об'єкта випробування: 

- температура природного газу  Т0 = 200 С; 

- тривалість спалювання газу на факелі становить 8 годин; 

- об’єм газу, що спалюється на факелі при випробуванні свердловини 

cкладає 30000 м3; 

- густина газу 0,941кг/м3; 

- повнота згорання газу згідно експериментальних досліджень становить 

0,9984; 

- коефіцієнт надлишку повітря становить 1; 

- теплоємність газоповітряної суміші (продуктів згорання) для природного 

газу становить 0,4 ккал/(м3·0С); 

- питомий викид для NOx складає УВNox = 0,003 г/г; 

- питомий викид для СО складає УВCO = 0,02 г/г; 

- питомий викид для СН4 складає КCH4 = 0,0005 г/г. 

Питомі викиди забруднюючих речовин на одиницю маси природного 

газу, що спалюється, приймаються по таблиці 8.11 [52]. 

 

 

Розрахунок: 

       Визначаємо об'ємну витрату газу: 

Вг=30000 / (8  3600) = 1,042 м3/с. 

       Розраховуємо масову витрату спаленої газової суміші: 

Gг=1000·1,042·0,941=980,5г/с. 

 

       Розраховуємо потужність викиду шкідливих речовин, які надходять в 
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атмосферу при спалюванні газу: 

МNOx = 0,003 · 980,5 = 2,942 г/с; 

МСО    =  0,02 · 980,5 = 19,610 г/с; 

МСН4 = 0,0005·980,5 = 0,490 г/с.  

        

 Розраховуємо валовий викид кожної шкідливої речовини окремо: 

ПNOx= 0,0036·8·2,942=0,085т/рік; 

ПСО  = 0,0036·8·19,610=0,565т/рік; 

ПСН4=0,0036·8·0,490=0,014т/рік. 

        

 Розраховуємо нижчу теплоту згорання природного газу: 

QН = 86·78,71+154·12,31+223·4,88+293+295·1,01+374·1,62=10867,83 ккал/м3. 

        Визначаємо молярну масу спалюваного газу: 

m =0,01· (16·78,71+30·12,31+44·4,88 · 1,73+72 · 1,62)=20,60 кг/кмоль 

 

        Визначаємо долю енергії, що втрачається за рахунок випромінювання: 

е =0,048·20,60^(1/2)=0,218 

        Визначаємо стехіометричну кількість повітря для спалювання 1 м3 

природного газу: 

V0 = 0,0476·((1+4/4)·78,71+(2+6/4)·12,31+(3+8/4)·488+(4+1/4)·173+(5+ 

 +12/4)·1,62)=11,858 м3/м3. 

Визначаємо кількість газоповітряної суміші, отриманої при 

спалюванні 1 м3 природного газу: 

VПС  =1+1·11,858=12,858 м3/м3. 

Розраховуємо орієнтовне значення температури горіння: 

Т´
Г    =20+10867,83·(1-0,218)·0,9984/(12,858·0,4) =16700 C. 

При температурі продуктів згорання 1500-1800 0С теплоємність цих 

продуктів становить 0,39 ккал/(м3·0С). 

Розраховуємо кінцеве значення температури горіння: 

ТГ    =20+10867,83·(1-0,218)·0,9984/(12,858·0,39)= 17120 С. 

Розраховуємо витрату викидаємої в атмосферу газоповітряної суміші: 

V1   =1,042·12,858·(273+1712)/273=97,4 м3/с. 

Розраховуємо концентрацію кожної речовини в точці викиду за 8 годин: 

 NOх = 2,942·1 000 / 97,4=30,21 мг/м3; 

 СО  = 19,610 ·1 000 / 97,4= 201,33 мг/м3; 

CH4  = 0,490 ·1 000 / 97,4 = 5,03 мг/м3. 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин і їх приземної 

концентрації при спалюванні газу на факелі в період випробування одного 

об'єкта приведені в таблиці 5.11. 
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Таблиця 5.11 

Назва 

забруднюючих 

речовин 

  

Клас 

небез- 

печ- 

ності 

ГДК 

на межі 

СЗЗ м.р., 

мг/м3 

Валовий 

викид, 

т/рік 

  

Потужність 

викиду, 

г/с 

  

Концентрація 

в точці викиду 

за 8 годин, 

мг/м3 

1 2 3 4 5 6 

NOх 3 0,2 0,085 2,942 30,21 

СО 4 5,0 0,565 19,610 201,33 

СН4 - 50(ОБРД)* 0,014 0,490 5,03 
 

Примітка: * - так як для метану ГДК м.р. та ГДК с.д. не визначені, то береться ОБРД цієї речовини згідно 

"Списку гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовних безпечних рівнів діяння (ОБРД) 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць", що включає в себе відомості про діючі 

на території України ГДК і ОБРД за станом на 01.03.2000 р. 

 

Валовий викид забруднюючих речовин при випробуванні шести об'єктів 

складає: 

NОх = 0,510 т/рік 

СО = 3,390 т/рік 

CH4 = 0,084 т/рік 

     Крім того парникових газів: 

СО2 = 432,3 т/рік 

N2O = 0,0006 т/рік 

 

5.2.2.4 Розрахунок кількості викидів забруднюючих речовин  

в повітряне середовище при зберіганні дизпалива в ємності,  

при наливі та зливі цієї речовини  

 

Розрахунок кількості забруднюючих речовин, що викидаються у 

атмосферу при зберіганні дизпалива в ємності, при наливі та зливі цієї 

речовини з ємності виконано згідно [58]. 

1. Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин із резервуара 

за рахунок випаровування розраховується за формулою [2.27, пункт 2.3.1.1, 

58]: 

 

Пр = 2,52 · Vж
р · Рs(38) · Мп · (К5х + К5т) · К6 · К7 ·(1 – п) · 10-9 (кг/год), 

 

де Vж
р – об’єм рідини, що наливається в резервуар протягом року, м3/рік; 

Мп – молекулярна маса парів рідини; 

п – коефіцієнт ефективності газоуловлюючого пристрою резервуара, 

долі одиниці; 

К5х, К5т – поправочні коефіцієнти, що залежать від тиску насичених 

парів Рs(38) та температури газового простору відповідно в холодну та теплу 

пору року [додаток 3, 58]; 

К6 – поправочний коефіцієнт, що залежить від тиску насичених парів 

та річної обіговості резервуара [додаток 4, 58]; 
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К7 – поправочний коефіцієнт, що залежить від технічної оснащеності 

та режиму експлуатації [додаток 5, 58]; 

Рs(38) – тиск нисичених парів рідини при температурі 38оС [додаток 6, 

58]. 

 

2. Середня кількість валового викиду в атмосферу при наливі дизпалива 

в ємність розраховується за формулою [2.28, пункт 2.3.1.2, 58]: 

 

Пцн = 2,52 х Vж
цн х Рs(38) х Мп х (К5х + К5т) х К8 х(1 – п) х 10-9 (кг/год), 

 

де Vж
цн – річний об’єм рідини, що наливається, м3/рік; 

К8 – коефіцієнт, що залежить від тиску насичених парів та 

кліматичної зони; значення К8 приймається при наливі в нижню частину 

цистерни [таблиця 2.7, 58]. 

 

3. Середня кількість валового викиду в атмосферу при зливі дизпалива з 

ємності розраховується за формулою [2.29, пункт 2.3.1.3, 58]: 

 

Пцн = 0,2485 х Vж
цн х Рs(38) х Мп х (К5х + К5т) х 10-9 (кг/год), 

 

де Vж
цн – річний об’єм зливаємої рідини, м3/рік, 

приймається, що температура газового простору дорівнюється 

температурі атмосферного повітря. 

 

Розрахунок викидів вуглеводнів граничних при зберіганні дизпалива: 

Дизпаливо зберігається в наземній ємності об’ємом 50 м3, яка обладнана 

дихальним клапаном. Режим експлуатації «мірник». За весь період 

виробничого циклу, який складає 491 добу потреба в дизпаливі з густиною 860 

кг/м3 (при t= 20 оС) становить 1102,5 т, таким чином об’єм дизпалива 

дорівнює: 

1102,5 х 1000 / 860 = 1282,0 м
3

. 

Отже, протягом року в ємність поступатиме  

1282,0 / 491 х 365 = 953,1 м
3

 дизпалива. Температура початку 

кипіння дизпалива (tн.к.) становить 190о С, а температура кінця кипіння (tк.к.) 

становить 250о С. 

Молекулярна маса парів дизпалива [таблиця 2.9, 58]: 

Мп = 152 г/моль. 

Газоуловлюючий пристрій відсутній, коефіцієнт ефективності п 

дорівнює нулю. 

Середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за 

метеорологічними даними за шість місяців холодного періоду tах та за шість 

місяців теплого періоду tат , 
оС: 

 

tах = [7,7 + 1,5 + (-3,1) + (-6,6) + (-5,4) + (-0,1)] / 6 = - 1,0; 
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tат = [8,9 + 15,6 + 18,9 + 20,4 + 19,7 + 14,4] / 6 = 16,3. 

 

Середні температури дизпалива в ємності, оС: 

tжх
р = - 1,0; tжт

р = 16,3. 

 

Значення К1х, К2х, К3х, К1т, К2т, К3т [таблиця П.3.1, таблиця П.3.2, 58]: 

К1х = 0,3; К2х = 0,37; К3х = 0,62; К1т = 6,12; К2т = 0,41; К3т = 0,51; К4т = 1. 

 

Температура газового простору, оС: 

tгх
р = 0,3 + 0,37 х (- 1,0) + 0,62 х (- 1,0) = - 0,7; 

tгт
р = 1 х (6,12 + 0,41 х 16,3 + 0,51 х 16,3) = 21,1. 

Еквівалентна температура початку кипіння, оС [додаток 6, 58]: 

tекв = 190 + (250 – 190) / 8,8 = 196,8. 

Тиск насичених парів [таблиця П.6.1, 58]: 

Рs(38) = 1,6 гПа. 

Коефіцієнти К5х та К5т [таблиця П.3.6, 58]: 

К5х = 0,045; К5т = 0,268. 

Коефіцієнт К6 (для середньої зони та річної обіговості ємності  

n = 953,1/50 = 19,062) [таблиця П.4.2, 58]: 

К6 = 1,25. 
Ємність обладнана дихальним клапаном, режим експлуатації «мірник». 

Коефіцієнт К7 [таблиця П.5.1, 58]: 
К7 = 1,00. 
Кількість викидів вуглеводнів граничних з ємності для зберігання 

дизпалива: 
Пр = 2,52 х 953,1 х 1,6 х 152 х ( 0,045 + 0,268 ) х 1,25 х 1 х ( 1 - 0 ) х 1,E-09 =

=

Потужність викиду вуглеводнів граничних – 

доби кількість викидів становитиме т/рік.

0,000228537215424 кг/год.

2,00E-03

При тривалості виробничого циклу

491,0

6,35E-05 г/с.  
 

Розрахунок викидів вуглеводнів граничних 
при наливі дизпаливав ємність: 

Налив дизпалива для подальшого зберігання здійснюється в нижню 
частину ємності. 

Річний об’єм наливаємого в ємність дизпалива, м3 /рік:  
Vж

цн = 953,1. 
Коефіцієнт К8 [таблиця П.2.7, 58]: 
К8 = 0,5. 
При  наливі  дизпалива  в  ємність  температура газового простору, оС: 
tгх

цн = 0,5 х (tах + tжх); 
tгт

цн = 0,5 х К4 х (tат + tжт), 
де К4 = 1 [таблиця П.3.2, 58]. 

tжх, tжт – середнє арифметичне значення температури в ємності 
відповідно за шість холодних та шість теплих місяців року, оС. 

tгх
цн = 0,5 х ((- 1,0) + (- 1,0)) = - 1,0; 

tгт
цн = 0,5 х 1 х (16,3+ 16,3) = 16,3. 
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Коефіцієнти К5х та К5т [таблиця П.3.6, 58]: 
К5х = 0,045; К5т = 0,182. 
Середня кількість валових викидів вуглеводнів граничних при наливі 

дизпалива в ємність: 
Пцн = 2,52 х 953,1 х 1,6 х 152 х ( 0,045 + 0,182 ) х 0,5 х ( 1 - 0 ) х 1,E-09 =

=

Потужність викиду вуглеводнів граничних – 

доби кількість викидів становитиме т/рік.

0,0000662976969984 кг/год.

5,81E-04

При тривалості виробничого циклу

491,0

1,84E-05 г/с.  
 

Розрахунок викидів вуглеводнів граничних при зливі дизпалива з 
ємності: 

Річний об’єм зливаємого з ємності дизпалива, м3 / рік:  
Vж

цн = 953,1. 

Приймаємо, що температура газового простору ємності дорівнює 

температурі атмосферного повітря за відповідний період, оС (згідно П.3.5, 

П.3.6 [58]): 

tгх
цн = tах = - 1,0; 

tгт
цн = tат = 16,3. 

Середня кількість валових викидів вуглеводнів граничних при зливі 

дизпалива з ємності: 

Пцн = 0,2485 х 953,1 х 1,6 х 152 х ( 0,045 + 0,182 ) х =

=

491,0

3,63E-06 г/с.

1,E-09

Потужність викиду вуглеводнів граничних – 

доби кількість викидів становитиме т/рік.

0,00001307537913024 кг/год.

1,15E-04

При тривалості виробничого циклу

 
Річна кількість вуглеводнів граничних, що викидаються в атмосферне 

повітря при зберіганні дизпалива в ємності, при наливі та зливі цієї речовини з 
ємності складає: 

2,00E-03 + 5,81E-04 + 1,15E-04 = 2,70E-03 т/рік.  
 
В нашому випадку потужність викиду (г/с) вуглеводнів граничних 

досягає максимальних значень при зберіганні дизпалива в ємності, тому для 

розрахунку розсіювання взято цю величину потужності викиду (г/с) 

вуглеводнів граничних 
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5.2.2.5 Розрахунок кількості викидів забруднюючих речовин в повітряне середовище з майданчика для 

розміщення автоспецтехніки 

          Забруднення повітряного середовища відбувається з майданчика для розміщення автоспецтехніки при під’їзді, 

розміщенні та від’їзді автоспецтехніки. Перелік та кількість автоспецтехніки, що використовується, а також розрахунок 

витрати палива приведено в таблиці 5.12. 

 Таблиця 5.12  

Найменування 

автоспецтехніки 

  

  

К-сть 

  

Норма 

витрати 

палива, 

кг/год  

Час роботи при 

під’їзді, розміщенні, 

від’їзді, год 

Кількість рейсів за 

час спорудження 

свердловини 

Витрата палива, т 

  

  

 

 

КРАЗ 65101* 1 2,4811 0,167 491 0,203  

Примітка: *транспортування матеріалів та інструменту для буріння здійснюється 1 раз на добу. 

Розрахунок кількості забруднюючих речовин та парникових газів, що викидаються в атмосферу при під’їзді, 

розміщенні та від’їзді автоспецтехніки з майданчика виконано згідно [57]. 

            Маса викиду і-ої забруднюючої речовини (кг) автоспецтехнікою визначається за формулою [12, 57]: 

Ві= Мi x Кi x KTі , 

де Мі – витрата палива автомобілем приведена в таблиця 5.13; 

     Кi – питомі викиди і-ої забруднюючої речовини з одиниці маси палива для вантажного автомобіля, кг/т [таблиця 2, 57]; 

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

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин та парникових газів з майданчика для розміщення автоспецтехніки  
   Таблиця 5.13  

Вид палива, що 

використовується 
Кількість палива, т 

Викиди забруднюючих речовин, кг 

NO2 NO NОх С SO2 СО бенз(а)пірен СН4 НМЛОС СО2 
 

 

Дизельне паливо 0,203 6,06 0,02 6,09 1,41 0,87 11,02 6,09E-03 0,07 1,66 637,01  

Потужність викиду при під'їзді, розміщенні, 

від'їзді автомобіля КРАЗ 65101, г/с 
0,021 0,0001 0,021 0,005 0,003 0,037 2,063E-05 2,371E-04 0,006 2,158  

Викид забруднюючих речовин при під'їзді, 

розміщенні, від'їзді автомобіля КРАЗ 65101, 

т/рік 

0,0046 0,00002 0,0046 0,0011 0,0007 0,0081 4,527E-06 5,203E-05 0,0013 0,4735 
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5.2.2.6 Розрахунок кількості викидів забруднюючих речовин в повітряне середовище при проведенні 

зварювальних робіт 

 

При монтажних роботах тривалість, яких становить 25,0 доби, передбачається виконання зварювальних 

робіт (вишко-лебідочний блок). За період монтажу при ручному дуговому зварюванні сталі потреба в штучних 

електродах УОНИ-13/55 складає: 580,0 кг. 

Кількість забруднюючих речовин, що утворюються при зварюванні прийнято характеризувати валовими 

виділеннями, віднесеними до 1 кг витраченого матеріалу. Для проведення розрахунків викидів забруднюючих речовин 

при зварюванні ці дані взято з таблиці V-1 [додаток А, 56]. 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні зварювальних робіт  

приведено в таблиці 5.14. 

Таблиця 5.14 

Найменування технологічного процесу 

Кількість забруднюючих речовин, що виділяються, г/кг витрачаємих електродів УОНИ-13/55 

Тверді частки Газоподібні речовини 

Fe2O3 MnO2 SiO2 
Фториди 

HF NOх CO 
добре розчинні погано розчинні 

Ручне дугове зварювання сталі 

штучними електродами УОНИ-13/55 

14,90 1,09 1,00 4,80 2,70 1,26 2,70 13,30 

Викиди забруднюючих речовин при проведенні зварювальних робіт під час монтажних робіт, г/с:  

4,00E-03 2,93E-04 2,69E-04 1,29E-03 7,25E-04 3,38E-04 7,25E-04 3,57E-03 

Викиди забруднюючих речовин при проведенні зварювальних робіт під час монтажних робіт, т/рік:  

8,64E-03 6,33E-04 5,81E-04 2,79E-03 1,57E-03 7,30E-04 1,57E-03 7,71E-03 
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5.2.2.7 Розрахунок кількості викидів забруднюючих речовин  

в повітряне середовище при приготуванні бурового розчину 

 
Транспортування хімічних реагентів до бурової та зберігання на 

буровому майданчику здійснюється в герметичній тарі. Введення виконується 
короткочасно і безпосередньо в буровий розчин, що поступає в свердловину. 
Зважаючи на вищевикладене, вплив на повітряне середовище при введенні в 
розчин переважної більшості хімічних реагентів відсутній. 

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

Винос в атмосферу дрібних часток пилу у вільному стані у вигляді 
аерозолей відбувається при завантаженні таких матеріалів: глини 
бентонітової, глини палигорскітової або мармуру, графіту п/п, вапна та 
крейди. Всі інші матеріали аерозолей при завантаженні не утворюють. 

Розрахунок пилевиділення в атмосферне повітря при приготуванні 

бурового розчину виконано згідно [58]. 

Потужність викидів пилу в атмосферу при завантаженні пилових 
матеріалів розраховується за формулою [пункт 4.3.4, 58]: 

3600

 B 610G   kkk kkk '

754321Q   (г/сек), 

де k1 – вагова доля  пилевої фракції в матеріалі [таблиця 4.3.1, 58];  
 k2 – доля пилу, що переходить в аерозоль [таблиця 4.3.1, 58]; 
 k3 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови [таблиця 4.3.2, 58]; 
 k4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності 

блоку від зовнішніх впливів, умови пилеутворення [таблиця 4.3.3, 58]; 
 k5 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу [таблиця 4.3.4, 58]; 
 k7 – коефіцієнт, що враховує крупнісь матеріалу [таблиця 4.3.5, 58]; 
 G – інтенсивність завантаження матеріалу, т/год; 
 B´– коефіцієнт, що враховує висоту завантаження [таблиця 4.3.7, 58]. 
 

Вихідні дані для розрахунку: 
Для проведення розрахунку потужності викидів при приготуванні 

бурового розчину (в період буріння) взято 70% часу від тривалості буріння та 
кріплення, які разом складають 235 діб. 

Таким чином за період буріння, який буде становити 164,5 доби для 
приготування бурового розчину передбачається використати: глини 
бентонітової – 52,63 т, глини палигорскітової – 63,85 т, графіту п/п – 18,68 т, 
вапна – 28,72 т, мармуру – 54,79 т, крейди – 227,33 т. Склад бурового розчину 
орієнтовний, складається в основному з речовин, які не можуть нанести шкоди 
навколишньому середовишу (природні складові). Швидкість вітру становить 
8 м/с. Блок приготування бурового розчину відкритий з однієї сторони. 
Вологість матеріалів: глина бентонітова – 2%, глина палигорскітова – 2%, 
графіт п/п – 2%, вапно – 0%, мармур – 5%, крейда – 5%. Крупність матеріалів 
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– 1 мм. Висота падіння матеріалів – 1 м. 
 
Розрахунок: 

Потужність викидів пилу з блоку приготування бурового розчину (при 
завантаженні глини бентонітової у глиномішалку): 
Q гл. бент.= ( 0,05 х 0,02 х 1,7 х 0,1 х 0,8 х 1,0 х 0,013 х 1,E+06 х 0,5 )/ 3600 =

= 0,0002 г/с.

т/рік.При тривалості буріння 164,5 доби кількість викидів становитиме 2,84E-03  
Потужність викидів пилу з блоку приготування бурового розчину (при 

завантаженні глини палигорскітової у глиномішалку): 
Q гл. палиг.= ( 0,05 х 0,02 х 1,7 х 0,1 х 0,8 х 1,0 х 0,016 х 1,E+06 х 0,5 )/ 3600 =

= 0,0003 г/с.

т/рік.При тривалості буріння 164,5 доби кількість викидів становитиме 4,26E-03  
Потужність викидів пилу з блоку приготування бурового розчину (при 

завантаженні графіту п/п у глиномішалку): 
Q графіт п/п = ( 0,03 х 0,04 х 1,7 х 0,1 х 0,8 х 1,0 х 0,005 х 1,E+06 х 0,5 )/ 3600 =

= 0,0001 г/с.

т/рік.При тривалості буріння 164,5 доби кількість викидів становитиме 1,42E-03  
Потужність викидів пилу з блоку приготування бурового розчину (при 

завантаженні вапна у глиномішалку): 
Q вапно = ( 0,07 х 0,05 х 1,7 х 0,1 х 1,0 х 1,0 х 0,007 х 1,E+06 х 0,5 )/ 3600 =

= 0,0006 г/с.

т/рік.При тривалості буріння 164,5 доби кількість викидів становитиме 8,53E-03  
Потужність викидів пилу з блоку приготування бурового розчину (при 

завантаженні мармуру у глиномішалку): 
Q  мармур = ( 0,04 х 0,06 х 1,7 х 0,1 х 0,6 х 1,0 х 0,014 х 1,E+06 х 0,5 )/ 3600 =

= 0,0005 г/с.

т/рік.При тривалості буріння 164,5 доби кількість викидів становитиме 7,11E-03  
Потужність викидів пилу з блоку приготування бурового розчину (при 

завантаженні крейди у глиномішалку): 

Q  крейда = ( 0,05 х 0,07 х 1,7 х 0,1 х 0,6 х 1,0 х 0,058 х 1,E+06 х 0,5 )/ 3600 =

= 0,0029 г/с.

т/рік.При тривалості буріння 164,5 доби кількість викидів становитиме 4,12E-02  
 

5.2.2.8 Розрахунок кількості викидів забруднюючих речовин  
в повітряне середовище з гідроізольованих шламових амбарів 

 
Кількість забруднюючих речовин, що поступають в атмосферне повітря 

при вільному випаровуванні з горизонтальної поверхні рідини прямо 

пропорційна площі випаровування. 
З поверхні амбарів розміром 35×45 м при вмісті нафти і нафтопродуктів 

в промивальній рідині ≈ 10 % та середній температурі газової суміші 25 ° С за 
один рік (8760 годин) в повітряне середовище виділяється 0,91 т вуглеводнів 
граничних. Потужність викиду складає 0,029 г/с, питомий викид – 5,778 х 10-4 
т/рік з одного квадратного метра площі випаровування. 

Для ідентичних умов питомий викид буде таким же. При загальній 
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площі горизонтальної поверхні гідроізольованих шламових амбарів 2235,6 м2 
(48,6 м × 46 м) валовий викид вуглеводнів граничних за рік спорудження 
свердловини складає: 

5,778E-04 х 2235,6 = 1,2917 т/рік , 
при цьому потужність викиду вуглеводнів граничних буде становити: 

0,0410 г/с . 
 

5.2.2.9 Аналіз викидів забруднюючих речовин в повітряне середовище  
при спорудженні свердловини 

 
Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі здійснюється при виконанні 
наступних технологічних операцій: 

- монтажні роботи; неорганізованими джерелами викиду 
забруднюючих речовин являються: майданчик для розміщення 
автоспецтехніки, вишко-лебідочний блок (при виконанні зварювальних робіт); 

- буріння (поглиблення) свердловини; організованими джерелами 
викиду забруднюючих речовин являються: вихлопний колектор ДВЗ приводу 
лебідки та ротора, вихлопний колектор ДВЗ приводу бурових насосів, 
вихлопна труба дизель-електростанції, ємність для зберігання дизпалива; 
неорганізованими: майданчик для розміщення автоспецтехніки, 
гідроізольовані шламові амбари, блок приготування бурового розчину; 

- випробування свердловини на приплив; організованими джерелами 
викиду забруднюючих речовин являються: факельний викид, ємність для 
зберігання дизпалива; неорганізованим: гідроізольовані шламові амбари. 

Відповідно до [46], у розрахунок розсіювання включені ті забруднюючі 
речовини, для яких: 

Ф
ГДК

М
 , 

де Ф = 0,1 при Н < 10 м,  
М (г/с) – сумарне значення викиду від усіх джерел, що знаходяться на 

буровому майданчику; 
ГДК (мг/м3) – максимальна гранично допустима концентрація; 
Н (м) – середньозважена по буровому майданчику висота джерел 

викидів. 
Згідно критерію доцільності проведення розрахунку, розрахунок 

виконувався по азоту оксидах (азоту оксид і діоксид) у перерахунку на азоту 
діоксид та бенз(а)пірену при монтажних роботах (таблиця 5.15). До 
розрахунку включені також ангідрид сірчистий, який складає групу сумації з 
азоту діоксидом; фтористий водень, який складає групу сумації з ангідридом 
сірчистим; фториди погано розчинні, які складають групу сумації з фтористим 
воднем. 

При бурінні (поглибленні) свердловини розрахунок виконувався по 
азоту оксидах (азоту оксид і діоксид) у перерахунку на азоту діоксид, сажі, 
вуглецю оксиду, бенз(а)пірену та вуглеводням граничним (таблиця 5.16). До 
розрахунку включений також ангідрид сірчистий, який складає групу сумації з 
азоту діоксидом. 

109



 

При випробуванні свердловини на приплив розрахунок виконувався по 
азоту оксидах (азоту оксид і діоксид) у перерахунку на азоту діоксид та 
вуглецю оксиду згідно критерію доцільності (таблиця 5.17). 

Загальна кількість забруднюючих речовин, що викидаються в 
атмосферне повітря від усіх джерел викиду розташованих на буровому 
майданчику однієї свердловини та сума податку за викиди приведена в 
таблиці 5.18. 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі 
атмосфери проводиться відповідно до рекомендацій, за програмним 
комплексом «ЕОЛ+» [67], з урахуванням фізико-географічних та кліматичних 
умов району та параметрів джерел викидів забруднюючих речовин. 

Для розрахунків розсіювання, подальшого аналізу результатів цих 
розрахунків та оцінки впливу на атмосферне повітря обрано прямокутник 
розміром 8000х8000 м, центром цього прямокутника є устя свердловини, крок 
сітки 250 м. Розташування джерел викидів визначено в системі координат «Х-
Y», орієнтованій по сторонах світу (вісь «Y» спрямована на Північ, вісь «Х»- 
на Схід). 

Перелік джерел викидів забруднюючих речовин, які включені в 
розрахунок розсіювання за програмним комплексом при спорудженні 
свердловини: 

 

№ джерела викиду Назва джерела викиду 

1 майданчик для розміщення автоспецтехніки 

2 вишко-лебідочний блок 

3 вихлопний колектор ДВЗ приводу лебідки та ротора 

4 вихлопний колектор ДВЗ приводу бурових насосів 

5 вихлопна труба ДЕС 

6 ємність для зберігання дизпалива 

7 гідроізольовані шламові амбари 

8 факельний викид 

 
Всі розрахунки розсіювання проведені для зимового періоду, коли 

умови розсіювання найбільш несприятливі і коли працюють усі джерела 
викидів. Також ураховуються фонові концентрації забруднюючих речовин. 
Лист стосовно визначення величини фонових концентрацій для 
забруднюючих речовин у районі планованої діяльності, одержаний в 
Харківському регіональному центрі з гідрометеорології (додаток В).  

Результати розрахунків за програмним комплексом [67] і карти 
розсіювання забруднюючих речовин при монтажних роботах (під час 
зварювання) приведені в Додатку Ж, при бурінні (поглибленні) свердловини 
приведені в Додатку И, а результати розрахунків розсіювання при 
випробуванні свердловини приведені в Додатку К. 
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Таблиця 5.16 

Технологічна операція: Розрахункові дані 

Перелік забруднюючих речовин 

Fe2O3* MnO2 SiO2 

Фториди 

HF NОх CO добре 

розчинні 

погано 

розчинні 

ГДК на межі СЗЗ м.р., мг/м3 0,04 0,01 0,5 0,03 0,2 0,02 0,2 5,0 

Монтажні роботи. 

Потужність 

викиду, г/с 
4,00E-03 2,93E-04 2,69E-04 1,29E-03 7,25E-04 3,38E-04 2,17E-02 4,06E-02 

Джерела викиду: майданчик для 

розміщення автоспецтехніки, 

вишко-лебідочний блок (при 

виконанні зварювальних робіт)  

Доцільність 

проведення 

розрахунку                  

(так, ні) 
ні ні ні ні ні ні так ні 

 
 
Продовження таблиці 5.16 

Технологічна операція: Розрахункові дані 

Перелік забруднюючих речовин 

СН4 С SO2 бенз(а)пірен* 

ГДК на межі СЗЗ м.р., мг/м3 50 0,15 0,5 1E-06 

Монтажні роботи. 

Потужність 

викиду, г/с 
2,371E-04 0,005 0,003 2,063E-05 

Джерела викиду: майданчик для 

розміщення автоспецтехніки, 

вишко-лебідочний блок (при 

виконанні зварювальних робіт)  

Доцільність 

проведення 

розрахунку                  

(так, ні) 
ні ні ні так 

  
        

Примітка: *  так як для Fe2O3 та бенз(а)пірену  ГДК м.р. не визначені, то беруться ГДК с.д. цих речовин. 
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Таблиця 5.17 

Технологічні операції: Розрахункові дані 

Перелік забруднюючих речовин 

NOх С SO2 СО бенз(а)пірен* СН СН4** 

ГДК на межі СЗЗ м.р., мг/м3 0,2 0,15 0,5 5,0 1E-06 1,0 50 

Буріння. Джерела викиду: вихлопний колектор 

ДВЗ приводу лебідки та ротора, вихлопний 

колектор ДВЗ приводу бурових насосів, вихлопна 

труба ДЕС, ємність для зберігання дизпалива, 

майданчик для розміщення автоспецтехніки, 

гідроізольовані шламові амбари, блок 

приготування бурового розчину 

Потужність викиду, г/с 0,080 0,202 0,041 0,513 3,75E-05 0,260 2,37E-04 

Доцільність проведення 

розрахунку                  (так, 

ні) так так ні так так так ні 

Випробування. Джерела викиду: факельний 

викид, ємність для зберігання дизпалива, 

гідроізольовані шламові амбари 

Потужність викиду, г/с 2,942     19,610   0,041 0,490 

Доцільність проведення 

розрахунку         (так, ні) 
так     так   ні ні 

Примітка: * так як для бенз(а)пірену ГДК м.р. не визначена, то береться ГДК с.д. цієї речовини; 

                   ** так як для СН4 ГДК м.р. та ГДК с.д. не визначені, то береться ОБРД цієї речовини. 

Продовження таблиці 5.17 

Технологічні операції: 
Розрахункові 

дані 

Перелік забруднюючих речовин 

Пил  

гл. бентонітова*** 

гл. 

палигорскітова*** мармур*** 

графіт 

п/п**** вапно***** крейда****** 

ГДК на межі СЗЗ м.р., мг/м3 0,3 0,3 0,3 0,03 0,05 0,05 

Буріння. Джерела викиду: вихлопний колектор ДВЗ 

приводу лебідки та ротора, вихлопний колектор ДВЗ 

приводу бурових насосів, вихлопна труба ДЕС, ємність 

для зберігання дизпалива, майданчик для розміщення 

автоспецтехніки, гідроізольовані шламові амбари, блок 

приготування бурового розчину 

Потужність 

викиду, г/с 
0,0002 0,0003 0,0005 0,0001 0,0006 0,0029 

Доцільність 

проведення 

розрахунку                  

(так, ні) 

ні ні ні ні ні ні 

Випробування. Джерела викиду: факельний викид, 

ємність для зберігання дизпалива, гідроізольовані 

шламові амбари 

Потужність 

викиду, г/с 
            

Доцільність 

проведення 

розрахунку                   

(так, ні) 

            

Примітка:  *** ГДК м.р. пилу неорганічного, що містить двоокис кремнію 20-70%;  

 **** так як для пилу вуглепородного ГДК м.р. та ГДК с.д. не визначені, то береться ОБРД цієї речовини, згідно "Списку 

гранично допустимих концентрацій (ГДК)  та орієнтовних безпечних рівнів діяння (ОБРД) забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі населених місць", що включає в себе відомості про діючі на           території України ГДК і ОБРД за 

станом на 01.03.2000 р.; 

 

 

 ***** так як для кальцію гідроксиду ГДК м.р. не визначена, то береться ГДК с.д. цієї речовини; 

 ****** так як для кальцію карбонату ГДК м.р. не визначена, то береться ГДК с.д. цієї речовини. 
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ТАБЛИЦЯ 5.18 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЩО ВИКИДАЮТЬСЯ 

В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ПРИ БУРІННІ ОДНІЄЇ СВЕРДЛОВИНИ 

 Тривалість виробничого циклу 491,0 доби           

 № 
п/п 

  

  
  

Найменування 
речовини 

  

  
  

Клас 
небез- 

печ- 

ності 
  

ГДК м.р., 
мг/м3 

  

  
  

Ставка 

податку 

за 
викиди*, 

гривень 

за тону 

ГДВ, 
т/рік 

  

  
  

Величина викидів, т/рік 
За увесь 
період 

споруд- 

ження, 
т 

 Сума податку за викиди, 
грн  

при 
випро- 

буванні 

  

при ро- 
боті 

ДВЗ 

та ДЕС 

з ємності 
для зберіг. 

диз- 

палива 

при 
роботі 

автоспец- 

техніки 

з гідроізо- 
льованих- 

шламових 

амбарів 

при 
зварюваль- 

них 

роботах 

при 
пригот. 

бур. 

розчину 

за 
рік 

споруд- 

ження 

за увесь 
період 

споруд- 

ження 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
1 Азоту оксиди (NOx) 3 0,2 2451,84 2,3911 0,510 1,8749   0,0046   0,0016   3,2165 5862,59 7886,39  
2 Сажа 3 0,15 92,37 6,2020   6,2009   0,0011       8,3430 572,88 770,64  
3 Ангідрид сірчистий 3 0,5 2451,84 1,1988   1,1981   0,0007       1,6126 2939,27 3953,92  
4 Вуглецю оксид 4 5,0 92,37 18,4140 3,390 15,0082   0,0081   0,0077   24,7706 1700,90 2288,06  

5 Бенз(а)пірен 1 
1х10-6(ГДК 

с.д.) 
3121217,74 5,38E-04   

5,33E-

04 
  4,53E-06       7,24E-04 1679,22 2258,89  

6 

Вуглеводні насичені С12-
С19 (розчинник РПК-26511 

і ін.) у перерах. на 

сумарний орган. вуглець 

4 1,0 138,57 8,1994   6,9050 2,70E-03   1,2917     11,0299 1136,19 1528,41  

7 Метан - 50 (ОБРД) 92,37 0,0841 0,084     5,20E-05       0,1131 7,77 10,45  

8 
Заліза оксид (у 

перерахунку на залізо) 
3 

0,04 (ГДК 

с.д.) 
598,4 0,0086           0,0086   0,0116 5,15 6,92  

9 

Марганець і його сполуки 

(у перерахуну на двоокис 
марганцю) 

2 0,01 19405,92 0,0006           0,0006   0,0008 11,64 15,66  

10 
Пил неорганічний, що 
містить двоокис кремнію 

нижче 20% 

3 0,5 598,4 0,0006           0,0006   0,0008 0,36 0,48  

11 

Фтористі сполуки добре 

розчинні неорганічні 

(фторид натрію, 
гексафторсилікат натрію) 

у перерахунку на фтор 

2 0,03 6070,39 0,0028           0,0028   0,0038 17,00 22,86  

12 

Фтористі сполуки погано 

розчинні неорганічні 

(фторид алюмінію, 
гексафторалюмінат 

натрію) у перерах на фтор 

2 0,2 6070,39 0,0016           0,0016   0,0022 9,71 13,07  

13 Фтористий водень 2 0,02 6070,39 0,0007           0,0007   0,0009 4,25 5,72  

14 

Пил неорганічний, що 

містить двоокис кремнію 

20-70% 

3 0,3 92,37 0,0142             0,0142 0,0191 1,31 1,76  

15 Пил вуглепородний - 0,03 (ОБРД) 92,37 0,0014             0,0014 0,0019 0,13 0,17  
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Продовження таблиці 5.18 

 

Примітка: * - згідно статті 243 Податкового Кодексу України в редакції Закону № 2245-VIII від 07.12.2017 р. 

 ** - згідно Закону України №2628-VIII від 23.11.2018 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

16 Кальцію гідроксид 3 0,05 (ГДК с.д.) 92,37 0,0085             0,0085 0,0114 0,79 1,06 

17 Кальцію карбонат 3 0,05 (ГДК с.д.) 92,37 0,0412             0,0412 0,0554 3,81 5,12 

18 
Неметанові леткі 
органичні сполуки 

- - 17536,42 0,0013       0,0013       0,0017 22,80 30,67 

19 Вуглекислий газ (СО2) - - 10,0** 432,7735 432,3     0,4735       582,1693 611,0 821,693 

20 Діазоту оксид (N2O) - - - 0,0006 0,0006             0,0008 - - 

РАЗОМ:  469,346 436,285 31,1876 2,70E-03 0,4894 1,2917 0,0242 0,0654 631,366 14586,77 19621,94 
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5.2.2.10 Визначення розміру санітарно-захисної зони  

на підставі розрахунків забруднення атмосфери 

 

Розрахунок концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі 

атмосфери був використаний для визначення розміру розрахункової 

санітарно-захисної зони (СЗЗ).  

Розміри СЗЗ уточнюються окремо для різних напрямків вітру по 

формулі:        L= L0 · Р/ Р0 , 

де  L - розрахунковий розмір СЗЗ, м; 

L0 - розрахунковий розмір частки місцевості в даному напрямку, де 

концентрація забруднюючої речовини (з врахуванням фонової 

концентрації) перевищує ГДК, м;  

Р - середньорічна повторюваність напрямків вітру румба, що 

розглядається, %;  

Р0 - повторюваність напрямків вітру одного румба при круговій розі вітрів, 

% (при восьмирумбовій розі вітрів Р0 = 100/8 = 12,5%). 

Результати розрахунків розсіювання показали, що найбільш високі рівні 

концентрації дають діоксид азоту, метан, одорант та группа суммації 31, яку 

складають ангідрид сірчистий і азоту діоксид та сажа. По інших речовинах 

концентрація не досягає гранично-допустимих значень в межах 

проммайданчика, але на межі СЗЗ перевищення ГДК не спостерігається по 

жодній речовині. 

Аналіз розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в повітряному 

середовищі при випробуванні свердловини на приплив показав, що 

перевищень ГДК по речовинах, для яких проведені розрахунки і побудовані 

карти розсіювання нема. 

Співставляючи відстані від джерел викиду в повітряне середовище до 

точок, в яких є перевищення ГДК для групи сумації 31, азоту діоксиду, сажі та 

бенз(а)пірену (при виконанні різних технологічних операцій) дійшли 

висновку, що найбільш високий рівень концентрації та найбільшу відстань від 

джерел викиду в повітряне середовище, де є перевищення ГДК має сажа, яка 

виділяється в повітряне середовище при бурінні (поглибленні) свердловини. 

Таким чином розрахунок СЗЗ доцільно провести тільки по сажі. Розмір 

розрахункової СЗЗ приведений в таблиці 5.19. 
Таблиця 5.19 

Сторона світу Р,% Р/Р0 Сажа 
L0, м L, м 

Північ 10 0,8 180 488 
Північний схід 12 0,96 260 260 
Схід 15 1,20 360 360 
Південий схід 12 0,96 260 260 
Південь 14 1,12 270 292 
Південий захід 13 1,04 200 468 
Захід 13 1,04 250 250 
Північний захід 11 0,88 200 200 

Розрахунковий розмір СЗЗ з врахуванням рози вітрів складає 488 м від 
джерел викиду в повітряне середовище. 
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5.2.2.11 Заходи по врегулюванню викидів  
при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) 

 
Згідно з методичними вказівками [53] під регулюванням викидів 

шкідливих речовин в атмосферу слід розуміти їх короткочасне скорочення в 
період несприятливих метеорологічних умов (НМУ), які приводять до 
формування високого рівня забруднення атмосферного повітря. При цьому, 
залежно від очікуваного рівня НМУ, передбачається три режими роботи 
підприємства. 

По першому режиму треба забезпечити зниження концентрації 
забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на 15-20 %, по другому 
на 20-40 % і по третьому режиму - на 40-60 %. 

До заходів по регулюванню викидів забруднюючих речовин в атмосферу 
під час НМУ відноситься поступове скорочення і припинення роботи окремих 
ділянок при збереженні технологічного циклу. 

При випробуванні свердловин немає необхідності послідовно припиняти 
випробування. Доцільно припинити процес випробування на приплив 
природного газу, при цьому викиди забруднюючих речовин скоротяться до 
100 %. 

Таким чином повністю забезпечуються вимоги [53] по зниженню 
викидів шкідливих речовин в атмосферу в період НМУ. 

 
5.2.2.12 Оцінка ризику впливу планованої діяльності  
на здоров’я населення та оцінка соціального ризику 

 
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення від 

забруднення атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку 
неканцерогенних і канцерогенних ефектів згідно [додаток Ж, зміна № 1,  34].  

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом 
розрахунків індексу небезпеки (HI) згідно: 

HI=∑HQi , 

де HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються згідно 
формули:  

HQi=Сi/RfCi , 

де Cі – розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини на межі 
житлової забудови, мг/м3;  

RfCi – референтна (безпечна) концентрація i-ої речовини, мг/м3. 
Оскільки планована діяльність передбачається поблизу декількох 

населених пунктів і бурові майданчики будуть розташовуватися на різних 
відстанях від них, то для оцінки ризику впливу при спорудженні свердловини на 
здоров’я населення та для розрахунку соціального ризику обираємо варіант 
розміщення бурового майданчика на самій близькій відстані (500 м) від 
населеного пункту і населений пункт з найбільшою чисельністю населення – 
близько 5 тис. осіб. Таким чином буде оцінено максимальний ризик для здоров’я 
населення та максимальний соціальний ризик при спорудженні свердловини. 

Для визначення ризиків розвитку неканцерогенних та канцерогенних 
ефектів приймаються шкідливі речовини, концентрація яких на межі 
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населеного пункту перевищує фонові значення. Перелік речовин для 
визначення ризиків розвитку неканцерогенних та канцерогенного ефектів та їх 
середньорічні концентрації на межі житлової забудови приведені в табл. 5.23. 

НQNO2 = 0,02792/0,04 = 0,68, що менше ніж 1 [таблиця Ж.1, зміна № 1, 
34], тобто, ризик виникнення шкідливих ефектів вкрай малий. 

НQC = 0,03380/0,05 = 0,676, що менше ніж 1 [таблиця Ж.1, зміна № 1, 
34], тобто, ризик виникнення шкідливих ефектів вкрай малий. 

НQSO2 = 0,00644/0,08 = 0,081, що значно менше ніж 1 [таблиця Ж.1, 
зміна № 1, 34], тобто, ризик виникнення шкідливих ефектів вкрай малий. 

НQCН = 0,04507/1 = 0,04507, що значно менше ніж 1 [таблиця Ж.1, 
зміна № 1, 34], тобто, ризик виникнення шкідливих ефектів вкрай малий. 

НQCО = 0,18082/3 = 0,06, що значно менше ніж 1 [таблиця Ж.1, зміна 
№ 1, 34], тобто, ризик виникнення шкідливих ефектів вкрай малий. 

НQHF = 0,00001/0,03 = 3,33·10-4, що значно менше ніж 1 [таблиця Ж.1, 
зміна № 1, 34], тобто, ризик виникнення шкідливих ефектів вкрай малий. 

По фторидам погано розчинним, по яким були проведені розрахунки 
розсіювання в атмосферному повітрі, виконувати розрахунок ризику розвитку 
індивідуальних неканцерогенних ефектів не має змісту, тому що на межі 
житлової забудови найближчого населеного пункту, яка знаходиться на відстані 
не менше 500 м від майданчика спорудження свердловини, розрахункові 
середньорічні концентрації Cі шкідливих речовин будуть дорівнювати фоновому 
забрудненню, що свідчить про те, що впливу проектної діяльності на населений 
пункт не буде. 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від 
речовин, яким властива канцерогенна дія, розраховується згідно: 

ICRi= Cі × URi , 

де URi – одиничний канцерогенний ризик i-ої речовини, м3/мг. 

Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних 
речовин, забруднюючих атмосферу (СRa), визначається згідно: 

СRa=∑ ICRi , 

де ICRi – канцерогенний ризик i-ої речовини. 
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Таблиця 5.20 
 

NO2 Сажа SO2 HC CO HF б/п год/добу діб NO2 Сажа SO2 HC CO HF б/п NO2 Сажа SO2 HC CO HF б/п

Монтажні роботи 0,008 0,0002 4E-08 12 25 0,004 0,0001 2E-08 2,74E-04 0,00001 1,37E-09

Буріння  свердловини 0,022 0,053 0,01 0,07 0,150 1E-07 24 235 0,022 0,0525 0,01 0,07 0,150 1,E-07 1,42E-02 3,38E-02 6,44E-03 4,51E-02 9,66E-02 7,73E-08

Випробування свердловини 0,024 0,150 24 205 0,024 0,150 1,35E-02 8,42E-02

0,02792 0,03380 0,00644 0,04507 0,18082 0,00001 7,86E-08

Максимальна разова концентрація, мг/м
3

Середньодобова концентрація, мг/м
3 Середньорічна концентрація, мг/м

3

Примітка:  в дужках надані посилання на додатки, в яких приведені карти розсіювання забруднюючих речовин в

                 атмосферному повітрі та їх концентрації на межі житлової забудови при виконанні різних видів робіт.

РАЗОМ:

Вид робіт

Час роботи
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Розрахунок ризиків розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів 
приймаються по шкідливій речовині, бенз(апірен): 

- бенз(а)пірен – Сбенз(а)пірен = 7,86·10-8 ·10-6 = 7,86 ·10-14 мг/м3. 
UR бенз(а)пірен = SFбенз(а)пірен·1/(70·20) = 3,1·1 /(70·20) = 0,002 м3/мг; 
ICR бенз(а)пірен = 7,86·10-14·0,002 = 1,57·10-16, що значно менше ніж 10-6 

[таблиця Ж.2, зміна № 1, 34], тобто, рівень ризику прийнятний. 
Оскільки при проведенні планованої діяльності в атмосферне повітря 

викидається одна канцерогенна речовина – бенз(а)пірен, то канцерогенний 
ризик за комбінованої дії не приводиться. 

Соціальний ризик планованої діяльності визначається згідно [додаток И, 
зміна № 1, 34] як ризик для групи людей, на яку може вплинути впровадження 
об’єкта господарської діяльності, з урахуванням особливостей природно-
техногенної системи.  

Оціночне значення соціального ризику визначається за формулою: 

)1( puaS N
T

N
VСRR   

де   Rs – соціальний ризик, чол/рік; 
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, що визначається: а) за даними мікрорайону 
розмішення об’єкта, якщо такі є у населеному пункті; б) за даними всього 
населеного пунтку, 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, чол.; 

Т – середня тривалість життя (визначається для даного регіону або 
приймається 70 років), рік; 

Nр – коефіцієнт, що визначається як відношення кількості додаткових 
робочих місць до чисельності населення (N) для нового будівництва об’єкта; 
при реконструкції із збільшенням кількості робочих місць визначається 
відношенням кількості додаткових робочих місць до попередньої кількості 
(при зменшені – зі знаком “мінус”). 

Розрахунок соціального ризику виконується для канцерогенної 
речовини, бенз(а)пірен. 

Чисельність населення (N) складає біля 5000 осіб. Площа бурового 
майданчика складає 3,5 га (35 000 м2). СЗЗ – 500 м. Кількість новостворених 
робочих місць оцінити неможливо. Для розрахунку приймається Nр = 0. 
Отримаємо: 

Rs бенз(а)пірен = 1,57·10-16∙35 000/(3,14∙5002)∙5000/70∙(1-0) = 5,43∙10-16, що 
значно менше ніж 10-6 (таблиця И.1 Змін № 1 до ДБН А.2.2-1-2003), тобто, 
рівень ризику прийнятний. 

 

5.2.2.13 Розрахунок рівня шуму на прилеглій території 

 

Рівень звуку LA  в дБА в розрахунковій точці на території захищаємого 

від  шуму  об’єкту треба визначати за формулою [40]. 

LA   = LAо - 15∙lg(r) + 10∙lgФ - 10∙lgΩ -  LA пов -  LA екр -  A зел∙l,  
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де  LAо – шумова характеристика джерела шуму в дБА, що визначається 

шляхом інструментального вимірювання та розрахована в залежності від часу 

впливу шуму; 

r – відстань від розрахункової точки до акустичного центра джерела 

шуму, м; 

Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в 

напрямку розрахункової точки в октавних смугах частот, безрозмірний; 

приймається за даними технічної документації на джерело або визначається 

експериментально (для джерел з рівномірним в усіх напрямках 

випромінюванням або за відсутності даних приймають Ф=1); 

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

[таблиця 1, 40]); 

 LA пов – затухання звуку в атмосфері, дБА; визначається згідно 

[рисунок 9, 40];  

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

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

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

смугами зелених насаджень, дБА/м; 

l – ширина смуги зелених насаджень, м. 

В нашому випадку буровий верстат, основне, допоміжне обладнання, а 

також інші механізми та транспорт, що знаходяться на майданчику 

спорудження свердловини, генерують шум біля 93 дБА.  

Затухання звуку в атмосфері  LA пов згідно [рисунок 9, 40] складає 

2,7 дБ.  

Розрахунок для  LA екр та  A зел не проводимо, обрано варіант 

розрахунку, коли на шляху розповсюдження звуку від двигунів бурового 

верстата штучних та природних елементів рельєфу місцевості (горби, насипи), 

здатних відіграти роль екрану не зустрічається, а також нема смуг зелених 

насаджень, які знижують рівень шуму.  

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

500 м від джерела шуму складає: 

L A = 93 – 15∙lg(500) + 10∙lg(1) – 10∙lg(2·3,14) – 2,7 = 41,8 дБА. 

Згідно [таблиця 1, 37] допустимий еквівалентний рівень звуку в дБА для 

території, що безпосередньо прилягає до житлових забудівель, в денний час (з 

8 по 22 год.) становить 55 дБА, в нічний час – 45 дБА.  

Оскільки, розрахований  рівень звуку в розрахунковій точці на відстані 

500 м від джерела шуму складає 41,8 дБА, що менше допустимого, тому 

шкідливого впливу шуму на найближчі населені пункти, що знаходяться на 

відстані більше 500 м не буде. 

На буровому майданчику знаходяться вагон-будинки для 

обслуговуючого персоналу. Згідно [таблиця Б.3, 39] нормативне значення 

індекса ізоляції повітряного шуму для контейнерних будівель (вагон-

будинків) повинно дорівнювати або бути більшим 30 дБ. За рахунок зниження 

рівня звуку стінами дизельного приміщення на відстані 50 м від джерела шуму 
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рівень звуку становить 76 дБА. Отже, рівень звуку в середині вагон-будинку 

становитиме не більше ніж 46 дБА. Весь обслуговуючий персонал, зайнятий в 

зоні з рівнем звуку понад 80 дБА, передбачається забезпечити захисними 

засобами, згідно вимог законодавства. 

 

5.2.2.14 Оцінка рівня впливу вібрації 

 

Під час роботи бурового верстата Уралмаш - 3Д-76 (або аналог) має 

місце загальна вібрація третьої категорії (технологічна, типу „а”). При 

періодичному виконанні спуско-підіймальних операцій еквівалентний рівень 

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

допустимого рівня 50 дБ, який регламентується [27]. Методи й засоби захисту 

від вібрації повинні відповідати вимогам законодавства. Контроль рівнів 

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

згідно [27] та при атестації робочих місць згідно Постанови КМУ від 1 серпня 

1992 р. № 442 «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 

праці» [21]. 

Перелік заходів із зменшення рівня вібрації приведений в таблиці 5.21. 

 

Таблиця 5.21 
№ пп Найменування Місце встановлення 

1 2 3 

1 Ізолювання обладнання кожухами Всі частини механізмів, які обертаються 

2 Жорстке кріплення вібруючих деталей та 

вузлів 

-"- 

3 Балансування деталей, що швидко 

обертаються 

-"- 

4 Застосування  масивних фундаментів Бурова вежа, силовий блок, компресор 

5 Амортизація та віброізоляція  

(з допомогою стальних пружин, гуми, 

повсті, дерева) 

Силовий блок, насосна, компресор 

 

До роботи повинно допускатись тільки справне устаткування, що 

відповідає вимогам санітарних норм вібрації на робочих місцях. 

Основними організаційно-технологічними заходами з метою зниження 

рівнів вібрації на робочих місцях передбачається своєчасне проведення 

планового і попереджувального ремонту обладнання з обов’язковою 

післяремонтною перевіркою вібраційних характеристик, а також контроль 

вібраційних характеристик при експлуатації обладнання з метою їх 

відповідності паспортних або нормативних даних. 

При виконанні вище зазначених заходів негативного впливу 

виробничої вібрації на довкілля не очікується. 

 

5.2.2.15 Електромагнітні хвилі і іонізуючі випромінювання 

 

В електричній мережі напругою більше 1000 В утворюються 
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електромагнітні поля частотою 50 Гц, які чинять теплову та іншу дію. Це 

виявляється в різного роду порушеннях життєдіяльності організму людини. 

Нешкідливі для людини рівні інтенсивності електромагнітних 

випромінювань встановлені Державними санітарними нормами і правилами 

захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань [43]. 
Згідно ГОСТ 12.1.002.84 [30] електромагнітні випромінювання можуть 

шкідливо впливати на навколишнє середовище при використанні струму 
промислової частоти напругою 220 кВ і більше. В комплекті бурового верстата 
використовується електрообладнання промислової частоти напругою 380 В. 

Все електрообладнання оснащене металевими кожухами, які є надійним 

захистом від можливого впливу електромагнітного випромінювання. 

Оскільки шкідливого впливу на обслуговуючий персонал і навколишнє 

середовище не буде, додаткових заходів по його запобіганню не 

передбачається. 

Для контролю фонових показників іонізуючого випромінювання на 

території земельних ділянок, які будуть відведені під бурові майданчики 

свердловин (до початку проведення робіт), передбачається вимірювання 

потужності поглинутої дози зовнішнього гамма-випромінювання.  

З метою моніторингу імовірності виникнення іонізуючого 

випромінювання території навколо свердловин необхідно проводити: 

- контроль іонізуючого випромінювання шламів в гідроізольованих 

шламових амбарах; 

-  моніторинг іонізуючого випромінювання бурового інструменту. 

В разі виявлення підвищеного рівня іонізуючого випромінювання діяти 

згідно з положеннями ДСП 6.177-2005-09-02 [47]. Контроль іонізуючого 

випромінювання на свердловинах виконувати спеціалізованою, у 

відповідності до законодавства, лабораторією [52]. 

 

5.2.3 Водне середовище 

 

Рівні ґрунтових вод в межах бурових майданчиків мають бути уточнені 

при проведенні інженерно-геологічних вишукувань після відведення 

земельних ділянок у порядку, встановленому чинним законодавством.  

Можливими джерелами забруднення підземних горизонтів з прісними 

водами можуть бути: 

- буровий розчин, який використовується при розкритті водоносних 

горизонтів в процесі буріння свердловини; 

- перетоки мінералізованих вод нижчележачих водоносних горизонтів. 

Скиду стоків безпосередньо з майданчика не передбачається. 

Дощові води збираються в ємність бурових стічних вод через лотки, що 

опоясують буровий, силовий, насосний сараї, а також блок приготування 

промивної рідини. При проведенні свердловини через водоносний горизонт їх 

взаємовплив в незакріпленому інтервалі не є тривалим. Після закріплення 

свердловини обсадними трубами взаємоперетоки розчину та підземних вод є 

малоймовірними, а після цементування затрубного простору – припиняються 
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зовсім. Всі обсадні колони цементуються до гирла свердловини. Таким чином, 

джерела гідродинамічного впливу на площадках свердловин відсутні і зміни в 

режимі поверхневих і підземних вод у будь-яких формах внаслідок її 

будівництва не очікується. 

Кожне з вказаних джерел може чинити негативний вплив на горизонти з 

прісними водами, погіршуючи їх якість. Заходи спрямовані на запобігання 

забрудненню прісних вод приведені в п. 7.3. 

 

5.2.4 Грунти 

 

В межах району розташування бурових майданчиків будуть бурі гірсько-

лісові опідзолені слабозмиті важкосуглинкові грунти на елювії-делювії 

карпатського флішу. Гумусовий горизонт в середньому буде становити 0,2 м. 

Четвертинні відклади складаються з суглинків важких і глин легких, 

пилуватих, напівтвердої та твердої консистенції. 

В інженерно-геологічній будові до глибини 10,0 м від поверхні 

приймають участь четвертинні відклади, представлені малопотужними 

елювіально-делювіальні утворення і алювіальними відкладами терас. 

Типовий геологічний розріз буде такий: 

- грунтово-рослинний шар складений суглинком, грудкуватий з 

коріннями рослин, слабогумусований, бурувато-сірий 0,2 м; 

- глини легкі піщанисті, жовто-бурі, напітверді, в покрівлі задерновані, з 

включеннями гравію, щебню і уламків пісковика, аргіліта і алевроліта, 

з рідкими лелітками слюди 0,2-1,4 м. 

- елювіальні відклади – фліш, вивітрилий до стану щебенистого грунту з 

глинистим заповнювачем до 20% від об'єму 1,4-4,3 м. 

- флішеві відклалди – аргіліти темно-сірий, вивітрилий до стану глини 

твердої, місцями до стану жорстви, розм'якшувальний, плиткової 

текстури, з тонкими прошарками алевролітів, пісковиків 4,3-10,0 м. 

Глибше 10,0 м від поверхні проектується розкриття геологічного  

розрізу, представленого відкладами гірських порід, основними елементами 

якого є стратиграфічні комплекси антропогену, неогену, палеогену, крейди, 

середньої і верхньої юри, тріасу, нижньої пермі та карбону. 

Геологічний розріз до глибини 8,0-10,0 м від поверхні має бути 

уточнений в результаті проведення інженерно-геологічних вишукувань на 

майданчику кожної свердловини.  

Гумусовий шар ґрунту в процесі спорудження проектної свердловини 

може зазнавати впливу: 

- землерийної, навантажувальної і транспортної техніки, яка 

використовується при підготовчих та монтажних роботах; 

- відпрацьованим буровим розчином з хімреагентами і нафтою; 

- буровими стічними водами; 
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- мінералізованими водами при фонтануванні. 

Землерийна, навантажувальна і транспортна техніка може чинити 

“механічний” вплив на родючий шар ґрунту, порушуючи його структуру. 

Відпрацьований буровий розчин з хімреагентами, стічні води, буровий 

шлам, рідкі відходи фонтанування свердловини можуть негативно впливати на 

родючий шар ґрунту, забруднюючи його. Їх кількість визначається згідно 

ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97 [25].  Як зазначалось в п. 1.5 для розрахунків, 

аналізу та оцінки максимального впливу на довкілля прийнято найбільшу 

глибину свердловини 4000 м (конструкція свердловини приведена в п. 1.5). 

Таким чином в результаті нижченаведених розрахунків отримуємо найбільшу 

кількість відходів буріння та найбільший об’єм залишкового бурового 

розчину, по всіх інших свердловинах об’єми відходів буріння та залишкового 

розчину будуть меншими (залежно від глибини свердловини та її конструкції). 

 

Розрахунок: 

-  об'єм вибуреної породи: 

                n 

VПР = 0,785 х Кр ( Дні х αі )2 х Li , 
              i =1 

де Кр – коефіцієнт розущільнення породи, 1,2; 

Дні – діаметр долота в інтервалі буріння, м; 

αі – середній коефіцієнт кавернозності; 

Li – інтервал буріння, м. 

Об’єм вибуреної породи для свердловини до 4000 м буде складати не 

більше 399,9 м3. 
 

Об'єм видаленої породи: 

Vвп = (е1 + e11 + e111 + e1V) х Vпр =(0,15+0,20+0,20+0,20)*399,9=299,9 м3 

де: е1, е11, е111, e1V– коефіцієнти вилучення; 

 

Об'єм розчину для випробування свердловини: 

Vв=1,5х0,785хДв2хL=1,5х0,785х(0,1782х4000)= 149,2м3 

 

Об'єм відпрацьованої промивної рідини: 

Vвбр = ( 3 х Е1 + 1,2 х Е11 + 2,0 х Е111 + 3,0 х Е1V) х Vпр + 0,5 Vц = 

=(3*0,15+1,2*0,2+2,0*0,2+3*0,2)* 399,9+0,5*150=750,8 м3 

 

Об'єм бурових стічних вод: 

Vбсв = 2 х Vвбр = 2 х 750,8= 1501,5 м3 

 

Об'єм відходів при бурінні свердловини: 

Vвдх =149,2+ 299,9+ 750,8 + 1501,5= 2701,4 м3 
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Відповідно до ВСН 005-88 [24] відходи при бурінні класифікуються 

наступним чином 

Назва класифікаційного угрупування Код 

Відходи, які утворюються під час здійснення буріння свердловин для 

видобування нафти та газу (видалена порода) 
1110.2.9.08 

Залишки розчину глинистого (розчин для випробування свердловини, 

відпрацьована промивна рідина, колоїдна фаза) 
1110.1.2.01 

Шлам буровий та відходи, які містять прісну воду (бурові стічні води) 1110.2.9.01 

 

Залишковий буровий розчин вивозиться на іншу бурову для повторного 

використання. 

Скиди стічних вод за межі бурових майданчиків не передбачаються. 

Наявність електромагнітних хвиль, іонізуючих випромінювань та 

радіаційного забруднення в процесі буріння свердловин не передбачається. 

На випадок аварійного вуглеводневого забруднення ґрунту і водоймищ 

передбачається створення запасу сорбентів. 

Заходи спрямовані на запобігання забрудненню ґрунту приведені в 

розділі 7. 

Об'єм амбарів-накопичувачів для тимчасового зберігання і подальшого 

захоронення рідких відходів буріння та вибуреної породи розраховується по 

формулі, яка приведена в ГСТУ 41-00 032-626-00-007-97 і складає: 

Vамб=1,1*(Vвп+Vвбр+Vбсв+Vв)=1,1*2701,4 = 2971,52 м3 

де  Vвп - об'єм видаленої породи; 

Vвбр - об'єм відпрацьованої промивної рідини; 

Vбсв - об'єм бурових стічних вод; 

Vв - об'єм розчину для випробування свердловини. 

Приймаються три земляних амбари-накопичувачі об'ємом по 991 м3 

кожний. 

 

5.3 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля  

планованої діяльності при підключенні свердловин 

 

В разі можливого буріння свердловин та отримання на якійсь з 

проектованих свердловин промислового припливу вуглеводневої сировини, 

передбачається підключення цієї свердловини до існуючої установки 

підготовки газу (УПГ) або установки комплексної підготовки газу (УКПГ) для 

підготовки вуглеводневої сировини до транспорту. Для цього передбачена 

обв’язка устя свердловини та прокладання газопроводу-шлейфу діаметром 89 

мм, довжиною до 13000 м від устя свердловини до УПГ або УКПГ. 

Газопровід-шлейф прокладається підземно, паралельно рельєфу, на глибині 

1,2 м до низу труби і проектується як трубопровід ІІ категорії. Ділянки 

газопроводу-шлейфу, що прилягають до устя свердловини на відстані 150 м та 

250 м до майданчика УПГ відносяться до І категорії. Вздовж газопроводу-

шлейфу встановлюється охоронна зона по 100 м в обидві сторони від вісі 
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труби. По трасі газопроводу для підключення свердловини передбачається 

зняття і наступне відновлення родючого шару грунту. Будівництво 

газопроводу та рекультивація земель виконуватимуться у відповідності до 

нормативних документів. 

Під час облаштування свердловин та прокладання трубопроводів  

утворюватимуться викиди забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних 

джерел – автотранспорту, будівельної техніки, зварювальних та фарбувальних 

агрегатів, при цьому, відповідно до нормативної документації, в атмосферу 

виділятимуться наступні забруднюючі речовини: 

- при зварюванні електродами: оксид заліза, оксид марганцю, оксид 

кремнію, водню фторид, фториди добре і погано розчинні, оксиди азоту, 

діоксид вуглецю. 

- при нанесенні лакофарбового покриття на металоконструкції: 

сольвент, ксилол, толуол, уайт-спірит, ацетон, бутилацетат, спирт бутиловий;  

- при роботі автотранспорту: оксид вуглецю, неметанові леткі органічні 

сполуки, метан, вуглекислий газ, сажа та ін. 

Викиди мають тимчасовий характер. 

Газопровід-шлейф частково прокладається по землях, що мають  

сільськогосподарське призначення, при цьому передбачене зняття і наступне 

відновлення родючого шару ґрунту.  

При роботі будівельної техніки може виникнути шумове навантаження 

на житлові території.  

Утворюється також деяка кількість відходів III та ІV класу. 

 

5.3.1 Розрахунки викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря 

  

Розрахунок впливу планованої діяльності при облаштуванні та 

підключенні свердловин розраховано для виконання робіт з прокладання 

шлейфу довжиною до 13000 м. 

Зварювальні роботи планується проводити зварювальними агрегатами з 

використанням електродів марки ОЗС-4, МР-3, УОНІ, АНО або ін. в кількості 

до 700 кг. Розрахунок викидів шкідливих речовин виконаний відповідно до 

«Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами» Донецьк, 2004 р. Том І [56]. 

Валовий викид забруднюючих речовин не буде перевищувати 0,025 т. 

Під час проведення будівельних робіт з грунтування, фарбування в 

атмосферне повітря будуть випаровуватися забруднюючі речовини від 

розчинників та аерозоль лакофарбових матеріалів. Кількість забруднюючих 

речовин, що виділяються, залежить від марки фарбувальних матеріалів та 

методів фарбування. Для захисту від атмосферної корозії металевих 

конструкцій передбачено використання ґрунтовки ГФ (покриття до 500,0 м2), 

емалі ПФ (покриття до 200 м2), емалі ХВ (покриття до 300 м2), лаку бітумного 

(покриття до 100,0 м2). Нанесення лакофарбових матеріалів проводитиметься 

агрегатом фарбувальним з пневматичним розпиленням. Розрахунок викидів 

шкідливих речовин виконаний відповідно до «Збірника показників емісії 
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(питомих  викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 

виробництвами» Донецьк, 2004 р. том ІІ [56]. Результати наведено у 

таблиці 5.22. 
Таблиця 5.22 

Найменування 

лакофарбових 

матеріалів 

Площа 

фарбування, 

м2 

Найменування 

шкідливих 

речовин 

Питомі 

викиди 

речовини, 

г/м2 

Валові 

викиди,  

 т 

1 2 3 4 5 

Грунтовка ГФ, ГТ 500,0 сольвент 7,07 0,004 

  500,0 уайт-спірит 6,88 0,003 

Емаль ПФ 200,0 сольвент 8,06 0,002 

  200,0 уайт-спірит 20,16 0,004 

Емаль ХВ 300,0  ацетон  0,40 1,20E-04 

  300,0  бутилацетат  6,59 0,002 

  300,0  сольвент  27,72 0,008 

  300,0 толуол 23,63 0,007 

 Лак бітумний 100,0 ацетон 0,9 9,00E-05 

  100,0 бутилацетат 8,56 8,56E-04 

  100,0 ксилол 3,48 3,48E-04 

  100,0 спирт бутиловий 5,4 5,40E-04 

  100,0 спирт етиловий 4,72 4,72E-04 

  100,0 толуол 10,15 1,02E-03 

Усього по речовинах: сольвент   0,013 

    уайт-спірит   0,007 

    ацетон   2,10E-04 

    бутилацетат   0,003 

    ксилол   3,48E-04 

    спирт бутиловий   5,40E-04 

    спирт етиловий   4,72E-04 

    толуол   0,008 

Усього: 0,033 

 

Розрахунок передбачуваних викидів шкідливих речовин в атмосферне 

повітря від автотранспорту (таблиця 5.23) проведено згідно з «Методикою 

розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від 

транспортних засобів» Держкомстату України, 2008 р [57]. 

При будівництві об’єкту для обслуговуючого автотранспорту 

заплановано використання до 50,0 т бензину та до 120,0 т дизельного палива. 
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Таблиця 5.23 

Найменування 

забруднюючих 

речовин  

Обсяги 

спожитого 

палива, 

т 

Питомі викиди 

забруднюючої 

речовини, 

кг/т 

Коефіцієнти 

впливу 

технічного 

стану 

Валовий 

викид, 

т 

1 2 3 4 5 

Карбюраторна автотранспортна та будівельна техніка 

Оксид вуглецю 50,0 197,8 1,7 16,813 

Неметанові леткі 

органічні сполуки 50,0 28,5 1 1,425 

Метан 50,0 0,64 1,8 0,058 

Діоксид азоту 50,0 21,6 0,9 0,972 

Оксид азоту 50,0 0,035 1 0,002 

Аміак 50,0 0,004 1 2,00E-04 

Вуглекислий газ 50,0 3183 1 159,15 

Діоксид сірки 50,0 1 1 0,05 

Усього по карбюраторним автомобілям: 178,470 

Дизельна автотранспортна та будівельна техніка 

Оксид вуглецю 120,0 36,2 1,5 6,516 

Неметанові леткі 

органічні сполуки 120,0 8,16 1 0,979 

Метан 120,0 0,25 1,4 0,042 

Діоксид азоту 120,0 31,4 0,95 3,58 

Сажа 120,0 3,85 1,8 0,832 

Оксид азоту 120,0 0,12 1 0,014 

Вуглекислий газ 120,0 3138 1 376,56 

Діоксид сірки 120,0 4,3 1 0,516 

Бенз(а)пірен 120,0 0,03 1 0,004 

Усього по дизельним автомобілям: 389,043 

Усього від автотранспорту: 567,513 

 

 

5.3.2 Оцінка впливу шумового навантаження 

  

Робота  по прокладанню. газопроводу пов’язана з шумовим 

навантаженням, тому, з метою відведення і зменшення шкідливого впливу на 

здоров’я населення необхідно забезпечувати рівні шуму в прилеглих до 

об’єкту житлових і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, 

установлених санітарними нормами. 

Рівень звукового тиску на території, яка безпосередньо прилягає до 

житлових будинків, при проведенні будівельних робіт на свердловині і 

газопроводі визначається аналогічно розрахунку рівнів звукового тиску при 

експлуатації свердловини за формулою, згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013: 

L = LWA – 20 lg r + 10 lg Ф – βar – 10 lg Ω,  

де   LWA  – рівень звукової потужності джерела шуму, дБA; 
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r – відстань від розрахункової точки до акустичного центра джерела шуму, м; 

Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в 

напрямку розрахункової точки, безрозмірний; приймається за даними 

технічної документації на джерело або визначається експериментально (для 

джерел з рівномірним в усіх напрямках випромінюванням або за відсутністю 

даних приймають Ф=1); 

βa – величина затухання звуку в атмосфері, дБ/м; приймається 

відповідно до таблиці 4 (ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013) [40];  

Ω – просторовий кут, в якій випромінюється шум даного джерела, 

визначається в залежності від місця розташування джерела відносно 

огороджувальних конструкцій; приймається відповідно до таблиці 1 [40]. 

Під час проведення будівельних робіт при облаштуванні свердловини та 

газопроводу шумове навантаження на довкілля створюється від працюючих 

будівельних механізмів та техніки. Рівень звукового тиску від будівельних 

механізмів і техніки відповідає 79 дБA, тобто LWA=79 дБA. 

Відстань від проммайданчика до найближчої зони житлової забудови 

складає не менше 300 м, тобто r= 300 м. 

Відповідно до таблиці 4 (ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013) βaх103=0,14 дБ/м. 

Відповідно до таблиці 1 (ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013) Ω=2π. 

Таким чином, L= 21 дБА. 

Відповідно до ДСП №173 “Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів” [42] додаток 16, пункт 2 максимальний рівень 

шуму на територіях, які безпосередньо прилягають до житлових будинків, в 

денний час (з 8 по 22 год.) становить 55 дБА, в нічний час – 45 дБА.  

У даному випадку на межі житлової забудови (300 м від свердловини), 

згідно розрахунків, рівень звукового тиску дорівнюватиме 21 дБА, тобто не 

перевищує допустимих рівнів. 

 

5.3.3 Оцінка впливу на водне середовище 

 

Під час експлуатації свердловини та прокладання газопроводу суттєвого 

змінення  інженерно-геологічних умов не передбачається. 

Джерела мінеральних вод в районі розташування свердловини відсутні. 

Розрахунок добових витрат води на господарсько-побутові потреби у 

період будівельних робіт проведений з урахуванням рекомендацій до 

посібника з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання 

робіт (ДБН А. 3.01.5-2016) [35]. 

Загальні витрати води для забезпечення потреб будівельного 

майданчика розраховуються за формулою: 

 Qзаг. =Q1+Q2+Q3 (м
3), 

де Q1 – витрати води на господарсько-побутові потреби (м3); 

Q2 – витрати води на гасіння пожеж (м3); 

Q3 – загальні витрати води на виробничі потребі (м3).  

У даному випадку у виробничому процесі вода використовується на 
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гідровипробування трубопроводів. 

Норма витрати води на будівельних майданчиках  на одного 

працюючого в зміну складає 25 л. Будівельні роботи на об’єкті, який 

проектується, планується виконувати робітниками, у кількості 110 чоловік, на 

протязі 6 місяців. Таким чином, на господарсько-побутові потреби буде 

витрачено не більше 500 м3 води. 

Об’єм води, необхідний для отримання розчину піноутворювача при  

гасінні пожежі, складає 5,184 м3.  

Після того, як будуть проведені зварювальні роботи до введення в 

експлуатацію, трубопроводи підлягають очищенню порожнини, 

випробуванню на міцність та перевірці на герметичність гідравлічним 

способом у відповідності до ВСН 005-88 МНГС [24]. 

Заходи щодо охорони природних вод під час випробування виконуються 

за спеціальною інструкцією. До проведення гідровипробування визначається 

місце облаштування тимчасового амбару, в який буде випускатися вода. 

Джерело води – привозна. Закачування води буде здійснюватись 

наповнювальним агрегатом типу АН-2 або АН-261 (або аналог), опресовка - 

агрегатом типу ЦА-320 (або аналог). 

Воду після гідравлічних випробувань повторно не використовують. 

Після гідровипробувань трубопроводів вода не підлягає очистці, хімічний 

склад води, що використовується, після гідровипробування не змінюється і в 

своєму складі не містить органічних чи інших забруднень. Випуск води 

здійснюватиметься у тимчасовий амбар, в разі імовірного незначного 

забруднення вивозяться на очисні споруди. 

Згідно розрахунків, на гідровипробування буде використано до 250 м3 води. 

Баланс водопостачання та водовідведення наведений у таблиці 5.24 
 

Таблиця 5.24 

Найменування системи 
Розрахункові  

витрати,  м³ 
Примітка 

1 2 3 

Водопостачання 

- господарсько-питне 500,0 господарчі потреби 

- виробниче 250,0 на гідровипробування 

- протипожежне 5,184 при пожежі 

   Разом: 755,184  

Водовідведення 

- господарсько-питне 500,0  

- виробниче 250,0  

   Разом: 750,0  

 

5.3.4 Оцінка впливу на грунти  
 

Планована діяльність буде здійснюватись відповідно до матеріалів 

узгодження та відводу земель підприємству «Шебелинкагазвидобування». 

Проектні свердловини, що облаштовуються та підключаються будуть 

розташовані на землях Богодухівського району Харківської області.  
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Траса газопроводу, згідно планованої діяльності, буде проходити по 

землях Богодухівського району Харківської області.  

Більшу частину району займають чорноземи звичайні середньогумусні, 

слабовилужені та чорноземи слабозмиті. Гумусовий горизонт в середньому 

становить 0,7-0,8 м. 

По трасах газопроводу передбачається зняття і наступне відновлення 

родючого шару ґрунту на смузі шириною, що дорівнює сумі розмірів траншеї 

по верху берми і смуги розташування відвала мінерального ґрунту, вийнятого 

з траншеї. 

При будівництві трубопроводів і інженерних мереж рекультивація 

включається в загальний комплекс робіт. При знятті, переміщенні і зберіганні 

родючого шару ґрунту не допускається змішування його з породами, що 

підстилають, забруднення рідинами або матеріалами, розмиву і видування.  

Під час будівництва трубопроводу заходи по рекультивації ґрунту 

виконуються в наступній послідовності: 

- зняття родючого шару ґрунту зі смуги, що підлягає рекультивації, й 

переміщення його в тимчасовий відвал у межах смуги відводу; 

- будівництво трубопроводу і мереж із засипанням траншеї 

мінеральним ґрунтом; 

- ущільнення мінерального ґрунту проводиться причіпним котком за 2 

проходи; 

- розподіл мінерального ґрунту,  що залишився після засипання 

траншеї, по смузі, що підлягає рекультивації, рівномірним шаром; 

- переміщення родючого шару ґрунту з тимчасового відвала й 

рівномірний розподіл його в межах смуги рекультивації зі створенням рівної 

поверхні після природного ущільнення; 

- оранка в межах смуги відводу землі. 

Після прокладання траси трубопроводів видаляється з території 

будівельне сміття та тимчасові прибудови.  

Відновлення родючості ґрунтів по всій будівельній смузі – другий етап 

рекультивації земель, що порушені при будівництві. Його проводять після 

закінчення технічної рекультивації. Біологічна рекультивація здійснюється 

силами землевласника, землі якого було порушено. Землевласник отримує 

відповідне відшкодування. Вартість біологічної рекультивації включається до 

кошторису планованої діяльності.  

 

5.3.5 Оцінка впливів на навколишнє середовище 

 відходів виробництва 

 

Згідно Державного класифікатора відходів ДК 005-96 [33] до відходів 

виробництва належать залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, тощо, 

утворені в процесі виробництва продукції або виконання робіт, які втратили 

цілком або частково вихідні споживчі властивості. 

Поводження з відходами здійснюється у відповідності до законодавства 

України у сфері поводження з відходами. 
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Під час проведення будівельних робіт по облаштуванню свердловини та 

прокладанню газопроводу-шлейфу будуть утворюватися незначна кількість 

твердих відходів ІІІ та ІV класу небезпеки. До закінчення будівництва відходи 

тимчасово розміщуються у спеціально відведених місцях відповідно до класу 

небезпеки, звідки видаляються на утилізацію згідно укладених договорів з 

спеціалізованими підприємствами. 

Розрахунок передбачуваної кількості утворення відходів при 

будівництві об’єкту проводився відповідно до СОУ 11.2-30019775-075:2005 

[49] (таблиця 5.25). 

Таблиця 5.25 
№ 

з/п 

Назва і код відходів 

згідно класифікатору 

ДК-005-96 

Клас 

небез-

пеки 

Кількість 

утворення,  

т 

Напрям 

поводження 

Місце 

накопичення 

1 2 3 4 5 6 

1. Матеріали обтиральні  

відпрацьовані, 

зіпсовані чи забруднені 

7730.3.1.06 

ІІІ 0,036 Договір з 

спеціалізованою 

організацією 

Контейнер 

2. Відходи, одержані в 

процесах зварювання 

(електроди 

спрацьовані) 

2820.2.1.20  (С10) 

ІII 0,075 Договір з 

спеціалізованою 

організацією 

Контейнер 

3. Тара металева 

використана, у т.ч. 

дрібна (з-під фарби) 

7710.3.1.07 

ІII 0,028 

 

Договір з 

спеціалізованою 

організацією 

Контейнер 

4. Відходи комунальні 

змішані, у т.ч. сміття з 

урн   

7720.3.1.01 

ІV 0,432 Договір з 

спеціалізованою 

організацією 

Урни  

 

 

5.3.6 Оцінка впливу ультразвуку, електромагнітних 

та іонізуючих випромінювань 

 

Нешкідливі для людей рівні інтенсивності електромагнітних 

випромінювань встановлені Державними санітарними нормами і правилами 

захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань [43] В 

електричній мережі напругою більше 1000 В можуть утворюватись 

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

виявляється в різного роду порушеннях життєдіяльності організму людини. 

При прокладанні газопроводу роботи по складанню і зварюванню труб 

можуть супроводжуватись наступними небезпечними і шкідливими 

виробничими чинниками умов праці: 

- підвищений рівень ультрафіолетової радіації; 

- підвищений рівень інфрачервоної радіації; 

- підвищений рівень електромагнітних  випромінювань; 
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- дія радіоактивних речовин при контролі зварних швів. 

Для виключення перерахованих чинників або зниження їх дії при 

зварюванні трубних секцій потрібно дотримуватись правил охорони праці і 

промислової безпеки: 

- в зоні проведення зварювальних робіт забороняється  знаходитися 

стороннім або не зайнятим безпосередньо на цих роботах особам; 

- відстань від зони контролю якості зварних з’єднань до робочої зони 

складання і зварювання стиків має бути не менше 50 м; 

- для захисту очей від сліпучого світла і інтенсивного 

ультрафіолетового і інфрачервоного випромінювання необхідно 

використовувати світофільтри, вживані в окулярах, масках, щитках. 

В процесі роботи необхідно стежити за справним станом ізоляції 

токопроводів і пускових пристроїв. Не допускається попадання на ізоляцію 

води, дизельного палива і інших нафтопродуктів. Пересувні електростанції, 

електрозварювальні агрегати і інше устаткування мають бути обладнані 

вимикачами та надійно заземлені.  

Не допускається робота в зонах з рівнем звуку понад 80 дБА без 

використання засобів індивідуального захисту слуху. Забороняється навіть 

короткочасне перебування працюючих в зонах з рівнями звуку вище 135 дБА. 

Для усунення шкідливої дії вібрації на працюючих передбачається 

зниження її конструктивними або технологічними заходами;  зменшення 

вібрації на шляху її поширення засобами віброізоляції і та поглинання 

вібрації.  

За умов виконання всіх передбачених заходів вплив негативних факторів 

при будівництві на організм людини та оточуюче середовище буде зведений 

до мінімуму. 

 

5.3.7 Оцінка впливу на рослинний і тваринний світ 

 

Зональними типами рослинності району являються широколисті-змішані 

ліси, лучні степи. Крім зональних типів рослинності зустрічаються соснові та 

дубово-соснові ліси, заплавні луки. 

Найбільші лісові масиви на Харківщині – це залишки дібров, де чистих 

дубняків в природних насадженнях залишилося дуже мало. Через надто 

сильне освоєння земель, як правило, під ріллю, в районі практично не 

залишилось степових цілинних ландшафтів. Навіть на схилах балок природна 

рослинність видозмінена через безконтрольне випасання худоби і сінокоси. 

Фауна не дуже різноманітна, оскільки збіднена внаслідок господарської 

діяльності людини, насамперед оранки цілинних ділянок степу і випасу 

худоби. 

Траси газопроводів проходять здебільшого по орних землях. 

Оскільки значного впливу на рослинний і тваринний світ об’єкт, що 

проектується,  не створює і термін будівництва обмежений, спеціальні заходи 

по охороні не розробляються.  
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5.3.8 Охорона умов життєдіяльності людини 

 

Об’єкти облаштування (підключення), проектні свердловини 

адміністративно будуть розташовані на землях Богодухівського району 

Харківської області. 

Житлові забудови повинні знаходитися на відстані не менше 300 м від 

свердловин.  

Згідно наведеним вище розрахункам негативний вплив від планованої 

діяльності з підключення свердловин не вплине на умови життєдіяльності 

місцевого населення.  

 

5.3.9 Охорона оточуючих об′єктів техногенного характеру 

 

На території майбутнього будівництва повинні бути відсутні пам′ятки 

архітектури, історії і культури, наземні і підземні споруди та інші елементи 

техногенного середовища. 

Не передбачено впливу планованої діяльності на техногенне 

середовище.  

Не плануються випуски стічних вод у водні об′єкти. 

Після закінчення будівельних робіт, пов′язаних з порушенням земель, 

передбачається їх відновлення у первинний стан, згідно чинного 

законодавства України. 

 

5.3.10 Екологічний податок при облаштуванні свердловин 

та будівництві газопроводу  

 

При облаштуванні свердловин та будівництві газопроводу згідно статті 

1, п.1.2 розділу VIII Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755 

здійснюється нарахування екологічного податку – загальнодержавний 

обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів в 

атмосферу, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення 

відходів та інше. 

 

 

5.4 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля  

підключеної свердловини 

 

5.4.1 Джерела потенційного впливу на навколишнє середовище 

 

Технологічний процес збору, промислової підготовки і транспорту 

вуглеводневої сировини передбачає виділення небезпечних речовин у 

атмосферу, яке на даний час не може бути повністю виключено. Технічні 

рішення проекту забезпечують мінімізацію впливу на навколишнє середовище 

в процесі експлуатації свердловин. 

134



 

Якщо експлуатація свердловини передбачає необхідність використання  

горизонтальної факельної установки для спалювання газу, вона буде джерелом 

утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферу при продувках 

свердловини та шлейфу, при дослідженнях свердловини з метою визначення 

параметрів її експлуатації та при ремонтних роботах на свердловині.  

Здійснення технологічних операцій на свердловинах відбуваються не 

одночасно. Технологічні операції для попередження виникнення аварійних 

ситуацій, продувки, промивки свердловин, ремонт виконуються по черзі у 

відповідності до графіку проведення робіт. Одночасний вплив на навколишнє 

середовище відсутній. Одночасна продувка свердловин, межі санітарно-

захисних зон яких накладаються, не передбачена. 

При спалюванні природного газу на факельній установці шкідливими 

речовинами, що надходять до атмосфери, є: оксиди азоту, оксид вуглецю, 

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за 

складом (сажа), парникові гази: вуглецю діоксид, азоту (І) оксид, метан.   

Під час продувки свердловини на факельну установку може виникнути 

акустичне навантаження на житлові території та окремі приміщення.  

При експлуатації свердловин зміни природного ґрунтового покрову, 

клімату і мікроклімату, водного режиму, фізичного і біологічного впливу на 

флору та фауну району не відбудуться. 

Типова схема підключення свердловини наведена у Додатку Л.  

 

5.4.2 Повітряне середовище 

 

5.4.2.1 Аналіз впливу пріоритетних та специфічних  

забруднюючих речовин 

 

Речовини, що потраплятимуть в атмосферу під час експлуатації 

свердловин при спалюванні газу на факельній установці: оксиди азоту, оксид 

вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом (сажа), природний газ та парникові гази. 

Азоту діоксид – це бурий газ з задушливим запахом. Відчуття запаху та 

невеликого подразнення в роті виникає при концентрації 0,008 мг/л, а іноді – 

при 0,0002 мг/л, максимальна невідчутна концентрація – 0,00014 мг/л. 

Патологічні зміни при отруєнні людини, особливо в органах дихання - 

повнокров'я та набряки слизових оболонок дихальних шляхів, набряки 

легенів, мозаїчно розташовані ділянки емфіземи, ателектазу, розрив альвеол. У 

людей, працюючих при концентрації діоксиду азоту 0,0008-0,005 мг/л біля 3-5 

років, виявлені запальні зміни слизової оболонки ясен, хронічні бронхіти, 

емфізема легенів, пневмосклероз, ускладнений приступами астми, тенденція 

до брадикардії і гіпотонії, збільшення вмісту гемоглобіну та еритроцитів, 

прискорення звертання крові та інше. 

Оксид вуглецю – отруйний газ без кольору, смаку, з дуже слабким 

запахом, злегка нагадує запах часнику. Отруйний вплив відомий під назвою 

“угари”, пояснюється тим, що оксид вуглецю легко з’єднується з 
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гемоглобіном крові та робить його нездатним переносити кисень від легенів 

до тканин. При вдиханні свіжого повітря утворене з’єднання 

(карбоксигемоглобін) поступово руйнується, і гемоглобін відновлює здатність 

поглинати кисень. В повітрі робочої зони ПДК оксиду вуглецю складає 20 

мг/м3. Концентрацію у 300 мг/м3 людина переносить без помітної дії протягом 

2-4 годин, концентрація 600 мг/м3 викликає легке отруєння, 980 мг/м3 – важке 

отруєння настає через 10-30 хв, 3600 мг/м3 – смерть настає через 1-5 хв. 

Основні компоненти природного газу – метан, етан, пропан і бутан не 

отруйні. У разі великої концентрації природного газу у повітрі через 

зменшення вмісту кисню суміш газу із повітрям діє задушливо. Метан – 

основна складова природного газу, він легше повітря, тому накопичення у 

приземному шарі атмосфери не відбувається. Він малотоксичний та не є 

небезпечним для здоровя людини. Метан не має запаху та кольору, є 

парниковим газом. 

Природний газ, який видобувається на газоконденсатних площах, 

містить більше 75 % метану, тому оцінка ступеню впливу викидів природного 

газу виконується по метану, тим більше, що орієнтовний безпечний рівень 

впливу (ОБРВ) метану в атмосферному повітрі населених місць дорівнює 

50 мг/м3, що значно нижче гранично допустимих концентрацій (ГДК) інших 

вуглеводнів, що містяться в природному газі: бутану – 200 мг/м3, пентану – 

100 мг/м3, гексану – 60 мг/м3. 

Санітарно-гігієнічні нормативи зазначених вище забруднюючих 

атмосферне повітря речовин наведено в таблиці 5.26. 

Таблиця 5.26 

Найменування речовини 
Код 

речовини 

Гранично-допустимі концентрації 

забруднюючих речовин для 

населених пунктів, мг/м3 

Клас 

небезпеки 

речовини 
ГДК м.р. ГДК с.д. ОБРВ 

1 2 3 4 5 6 

Азоту діоксид 301 0,2 0,04 - 3 

Речовини у вигляді суспенд. 

твердих частинок недиф. за 

складом (сажа) 

2902  0,5 0,15 - 3 

Оксид вуглецю 337 5 3 - 4 

Метан 410 - - 50 - 

 

5.4.2.2 Розрахунок викидів забруднюючих речовин  

в атмосферу при спалюванні газу 

 

Під час експлуатації свердловин, джерелом викидів забруднюючих 

атмосферне повітря речовин буде факельна установка при проведенні 

продувок свердловини та шлейфу, газодинамічних дослідженнях та освоєнні 

свердловини після ремонтів. Оцінка впливу на атмосферне повітря виконано 

для типової потужності свердловини, дебітом до 100 тис. м3/добу. 

Вихідні данні для розрахунків викидів забруднюючих речовин у 
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атмосферне повітря, розраховано для свердловин з дебітом до 100 тис. м3/добу, 

що є максимальним при проведенні планованої діяльності та наведені в таблиці 

5.27. 
Таблця 5.27 

№ 

з/п 

Найменування операції на 

свердловині 

Розрахунок використання газу 

Час однієї 

операції, хв 

Кількість 

операцій на рік 

Випущений 

газ, тис.м3/рік 

1 2 3 4 5 

1 Продувка свердловини 

(шлейфу) на факел свердловини 

60 36 180,00 

2 Дослідження свердловини 60 6 30,00 

3 Поточний ремонт свердловини 180 12 180,00 

4 Капремонт 30 8 20,00 

Всього випущеного газу по свердловині 410,00 

 

Забруднюючі речовини – метан, оксиди азоту, оксид вуглецю, речовини 

у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 

(сажа) та парникові гази. 
Для розрахунку використано наступні дані фізико-хімічних показників 

природного газу при 0оС та 760 мм.рт.ст.: 

Розрахунки приведені відповідно до СОУ «Викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від основних виробництв та технологічних 

процесів ДК «Укргазвидобування». Методика визначення питомих 

показників» (СОУ 11.2-30019775-032:2004.) – Київ, 2004 [51]. 

 

Факельний амбар проектної свердловини  

1. Витрата природного газу при продувці проектної свердловини на 

факельний амбар свердловини – 180,00 тис. м3/рік 

Час 1 продувки – 60 хв. 

Кількість продувок в рік – 36 

Тривалість роботи факельної установки – 36,0 год/рік 

Об’ємна витрата природного газу, м3/с – 1,389 м3/с; 

Валовий викид в тонах на рік і-ої шкідливої речовини від 

горизонтальних висотних і наземних факельних установок Пі розраховується 

за формулою: 

Пі = 0,0036 · τ · Мi, 

де: τ – тривалість роботи факельної установки, год/рік; 

   Мi – потужність викиду і-ої шкідливої речовини, г/с. 

Потужність викиду в грамах на секунду забруднюючих речовин (оксиди 

азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, 

завислі речовини, метан розраховуються по формулі: 
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М = УВ · G, 

де: УВ – питомі викиди шкідливих речовин, г/г; 

        G – масова витрата природного газу, г/с. 

Масова витрата спаленого природнього газу Gг в грамах на секунду 

розраховується за формулою: 

G = 1000 · Вг · ρг, 

де: Вг – об’ємна витрата природного газу, 1,389 м3/с; 

       ρг – густина газу, 0,838 кг/м3. 

Питомі викиди шкідливих речовин на одиницю маси газу, що 

спалюється, приймаються по таблиці 8.11. 

Максимально-разовий викид: 

МNOX = 0,003 · 1000 · 1,389 · 0,838 = 3,492 г/с; 

МСО = 0,02 · 1000 · 1,389 · 0,838 = 23,280 г/с;  

МСН4 = 0,0005 · 1000 · 1,389 · 0,838 = 0,582 г/с; 

Мзавислі речовини (сажа) = 0,002 · 1000 · 1,389 · 0,838  = 2,328 г/с. 

Валовий викид: 

ПNOX = 0,0036 · 36,0 · 3,492 = 0,453 т/рік; 

ПСО = 0,0036 · 36,0 · 23,280 = 3,017 т/рік;    

ПСН4 = 0,0036 · 36,0 · 0,582 = 0,075 т/рік; 

Пзавислі речовини(сажа) = 0,0036 · 36,0 · 2,328 = 0,302 т/рік. 

2. Витрата природного газу при дослідженні проектної свердловини на 

факельний амбар  свердловини – 30,00 тис. м3/рік  

Час 1 продувки – 60 хв. 

Кількість продувок в рік – 6 

Тривалість роботи факельної установки – 6,0 год/рік 

Об’ємна витрата  природного газу, м3/с – 1,389 м3/с; 

Максимально-разовий викид: 

МNOх = 0,003 · 1000 · 1,389 · 0,838 = 3,492 г/с; 

МСО = 0,02 · 1000 · 1,389 · 0,838 = 23,280 г/с;  

МСН4 = 0,0005 · 1000 · 1,389 · 0,838 = 0,582 г/с; 

Мзавислі речовини(сажа) = 0,002 · 1000 · 1,389 · 0,838  = 2,328 г/с. 

Валовий викид: 

ПNOх = 0,0036 · 6,0 · 3,492 = 0,075 т/рік; 

ПСО = 0,0036 · 6,0 · 23,280 = 0,503 т/рік;    

ПСН4 = 0,0036 · 6,0 · 0,582 = 0,013 т/рік; 

Пзавислі речовини(сажа) = 0,0036 · 6,0 · 2,328 = 0,050 т/рік. 

3. Витрата природного газу при капремонті проектної свердловини на 

факельний амбар свердловини – 3,00 тис. м3/рік 
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Час 1 продувки – 30 хв. 

Кількість продувок в рік – 8 

Тривалість роботи факельної установки – 4 год/рік 

Об’ємна витрата природного газу, м3/с – 1,389 м3/с; 

Максимально-разовий викид: 

МNOх = 0,003 · 1000 · 1,389 · 0,838 = 3,492 г/с; 

МСО = 0,02 · 1000 · 1,389 · 0,838 = 23,280 г/с;  

МСН4 = 0,0005 · 1000 · 1,389 · 0,838 = 0,582 г/с; 

Мзавислі речовини(сажа) = 0,002 · 1000 · 1,389 · 0,838  = 2,328 г/с. 

Валовий викид: 

ПNOх = 0,0036 · 4 · 3,492 = 0,007 т/рік; 

ПСО = 0,0036 · 4 · 23,280 = 0,335 т/рік;    

ПСН4 = 0,0036 · 4 · 0,582 = 0,008 т/рік. 

Пзавислі речовини(сажа) = 0,0036 · 4 · 2,328 = 0,034 т/рік. 

4. Витрата природного газу при поточному ремонті проектної 

свердловини на факельний амбар свердловини – 180,0 тис. м3/рік  

Час 1 продувки – 180 хв. 

Кількість продувок в рік – 12 

Тривалість роботи факельної установки – 36 год/рік 

Об’ємна витрата природного газу, м3/с – 1,389 м3/с; 

Максимально-разовий викид: 

МNOх = 0,003 · 1000 · 1,389 · 0,838 = 3,492 г/с; 

МСО = 0,02 · 1000 · 1,389 · 0,838 = 23,280 г/с;  

МСН4 = 0,0005 · 1000 · 1,389 · 0,838 = 0,582 г/с; 

Мзавислі речовини(сажа) = 0,002 · 1000 · 1,389 · 0,838  = 2,328 г/с. 

Валовий викид: 

ПNOх = 0,0036 · 36,0 · 3,492 = 0,453 т/рік; 

ПСО = 0,0036 · 36,0 · 23,280 = 3,017 т/рік;    

ПСН4 = 0,0036 · 36,0 · 0,582 = 0,075 т/рік; 

Пзавислі речовини(сажа) = 0,0036 · 36,0 · 2,328 = 0,302 т/рік. 

Валовий викид ЗР від проектної свердловини (на факельний амбар  

свердловини): 

ПNOх =  0,453 + 0,075 + 0,05 + 0,453 = 1,031 т/рік; 

ПСО =  3,017 +  0,503 + 0,335 + 3,017 = 6,872 т/рік; 

ПСН4 =  0,075 + 0,013 + 0,008 + 0,075 = 0,171 т/рік; 

Пзавислі речовини (сажа)=0,069 + 0,012 + 0,005 + 0,042 = 0,688 т/рік. 

Максимально-разовий викид від проектної свердловини (на факельний 

амбар свердловини) 

МNOх =  3,492 г/с; 
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МСО =  23,280 г/с;  

МСН4 =  0,582 г/с; 

Мзавислі речовини(сажа) = 2,328 г/с. 

Масова витрата природного газу: 

В1 = 410000  т/рік. 

Q1 – теплота згорання – 39,549 МДж/кг. 

Розрахунок парникових газів: 

Валовий викид вуглекислого газу (ЕСО2) визначаються за формулою: 

K СO2 = 3,67 kC εC 

K CO2 = 3,67 · 15300 · 0,995 = 55870 

ПCO2 = 10-6 · 55870 · 39,549 · 410,00 = 905,937 т/рік. 

Валовий викид азоту (І) оксиду (ЕN2O) визначаються за формулою: 

KN2O = 0,1 

ПN2O = 10-6 · 0,1 · 39,549 · 410,00  = 0,0016 т/рік. 

 

Параметри джерела викиду та результати розрахунку очікуваних 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря наведені в таблиці 5.28. 

Таблиця 5.28 
Джерело 

утворення 

забрудню-

ючої 

речовини 

 

Н, 

 

м 

Діа- 

метр, 

м 

Характеристика 

пилогазоповітряної  

суміші 

Забруднююча  

Речовина 

Концен- 

трація 

забруд. 

речов., 

мг/м3 

Потужність 

Викиду 

об′єм 

м3/с 

швидк

. 

м/с 

темп. 

град. 

С 

Код наймену- 

вання 

г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Факел 

свердлови

ни 

2,0 0,089 108,8 17506,6 1698 301 

337 

410 

2902 

азоту діоксид 

вуглецю оксид 

метан 

речовини у 

вигляді сусп. 

тв.частинок 

(сажа) 

Парникові гази 

вуглецю діоксид 

діазоту оксид 

31,37 

209,15 

5,23 

2,091 

 

3,492 

23,280 

0,582 

2,328 

1,031 

6,872 

0,171 

0,688 

 

 

 

 

905,937 

0,0016 

 

5.4.2.3 Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин 

 

Для подальшої оцінки впливу на навколишнє середовище виконується 

розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. 

Метою розрахунку розсіювання шкідливих речовин є визначення їх 

концентрацій в приземному шарі атмосфери, які в даному випадку можуть 

утворитися при спалювання газу на факельній установці проектних 

свердловин. 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі 

атмосфери проводиться відповідно до рекомендацій ОНД-86, по програмі  

«ЕОЛ+», яку розроблено Київським КБСП «Топаз» та запропоновано до 

використання Міністерством екології та природних ресурсів України з 
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урахуванням фізико-географічних та кліматичних умов району планованої 

діяльності та параметрів джерела викидів забруднюючих речовин. 

Довідка про кліматичну  характеристику району розташування об’єкту 

планованої діяльності, одержана в Харківському регіональному центрі з 

гідрометеорології, наведена в додатку Б. 

Фонові концентрації забруднюючих речовин у районі розташування 

об’єкту визначалися згідно довідки Харківського регіональному центрі з 

гідрометеорології (додатку В). 

Розрахунок виконувався по території 2000х2000 м з кроком сітки 100 м 

як для підприємства 3-го класу з урахуванням фонового забруднення 

атмосфери. 

Відповідно до ОНД-86, у розрахунок включаються ті забруднюючі 

речовини, для яких виконується нерівність:  

М/ГДК >Ф, де Ф=0,01Н при Н>10м, Ф=0,1 при Н ≤10м               

де  М (г/с) – сумарне значення викидів від усіх джерел підприємства;  

ГДК (мг/м3) – максимально разова гранично допустима концентрація;  

Н (м) – середньозважена по підприємству висота джерел викидів. 

Доцільність включення окремих забруднюючих атмосферне повітря 

речовин від факельної установки свердловин у розрахунок розсіювання 

наведено в таблиці 5.29. 

Таблиця 5.29 

№ 

з/п 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

ГДК м.р., 

ОБРВ, 

мг/м3 

М, 

г/сек. 

 

Н, м 

 

Ф 

 

М/ГДК 

Доцільність 

проведення 

розрахунку 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Азоту діоксид 0,2 3,492 2 0,1 17,46 Так 

2 Вуглецю оксид 5,0 23,280 2 0,1 4,656 Так 

3 Речовини у вигляді 

суспендованих 

твердих частинок 

недиференційованих 

за складом 

0,5 2,328 2 0,1 4,656 Так  

4 Метан  50 0,582 2 0,1 0,012 Ні 

 

Згідно критерію, розрахунок виконувався по азоту діоксиду, вуглецю 

оксиду, речовинах у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом (сажа). 

Розрахунки виконані для зимового періоду, коли умови розсіювання 

найбільш несприятливі. 

Вхідні дані для розрахунку розсіювання, результати розрахунку та карти 

розсіювання по програмі «ЕОЛ+» наведені в Додатку М. 

 

5.4.2.4 Пропозиції щодо визначення розміру санітарно-захисної зони 

 

Відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів» № 173 (1996 р.) зі змінами згідно наказу Міністерства 
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охорони здоров’я України № 362 від 02.07.2007 (п. 1.3) газові свердловини 

належать до ІІІ класу небезпеки з нормативною СЗЗ розміром 300 м. 

В результаті розрахунку розсіювання забруднюючих атмосферне повітря 

речовин при спалюванні факельних газів на проектній свердловині встановлено, 

що максимальні концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної 

санітарно-захисної зони (300 м) - не перевищать ГДК (таблиця 5.30). 

 

Таблиця 5.30 

 

Таким чином, на підставі отриманих результатів санітарно-захисна зона 

для свердловин приймається розміром 300 м. 

Згідно статті 1, п.1.2 розділу VIII Податкового кодексу України від 

2 грудня 2010 р. № 2755 при експлуатації об’єкту здійснюється нарахування 

екологічного податку – загальнодержавний обов’язковий платіж, що 

справляється з фактичних обсягів викидів в атмосферу. 

 

5.4.2.5 Заходи щодо охорони атмосферного повітря  

у періоди несприятливих метеорологічних умов 

 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих 

метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог методичних 

вказівок РД 5204.52-85. Відповідно до цього документу під регулюванням 

шкідливих викидів в атмосферу розуміється їх короткочасне скорочення в 

періоди несприятливих метеорологічних умов (НМУ), які призводять до 

формування високого рівня забруднення атмосфери. При розробці заходів 

враховується те, що вони повинні бути достатньо ефективними, практично 

здійснюваними і не повинні супроводжуватися значним скороченням 

виробництва. 

При отриманні попередження про НМУ на свердловинах повинні бути 

припинені усі роботи, пов’язані з спалюванням природного газу на факелі 

свердловини. Таким чином, викиди в атмосферне повітря у періоди НМУ 

будуть повністю виключені.  

Процес продувок на факел свердловини – це періодичний процес. Усі 

заплановані операції на свердловинах сумарно розраховані лише на декілька 

Найменування 

речовини 

ГДК 

м.р., 

ОБРВ, 

мг/м3 

Рівень забруднення 

на межі СЗЗ (300 м)  

з урахуванням фону  

в долях ГДК 

Рівень забруднення на межі 

найближчої житлової забудови 

(300 м),  з урахуванням фону 

в долях ГДК 
1 2 3 4 

Азоту діоксид 0,2 0,29 0,29 

Речовини у вигляді 

суспенд. твердих 

частинок недиф. за 

складом (сажа) 

0,5 0,17  0,17  

Вуглецю оксид 5,0 0,15 0,15 
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діб на рік, тобто призупинення продувок на період НМУ не вплине на 

виробничий процес. 

 

5.4.2.6 Оцінка ймовірних аварійних ситуацій 

 

Процес експлуатації свердловин має повністю забезпечувати безпеку 

життя та здоров’я обслуговуючого персоналу та населення, яке проживає в 

зоні впливу об’єкта, відповідно до Кодексу цивільного захисту України [11]. 

Особливістю експлуатації проектованого об’єкту є необхідність 

проведення вогневих та вогненебезпечних робіт, необхідність обслуговування 

обладнання, яке в процесі експлуатації знаходиться під високим тиском, 

можливість утворення вибухонебезпечної суміші газу з повітрям при витіканні 

газу. 

Одна з основних умов безпечної експлуатації свердловини – її 

герметичність. Причиною порушення герметичності можуть бути: корозійний 

чи механічний знос обладнання, механічне руйнування обладнання, 

неналежне додержання умов безпеки при вогневих роботах, несвоєчасна 

профілактика роботи запірної арматури та інше. 

Розгерметизація устя свердловини може призвести до об’ємного вибуху 

хмари та  факельного горіння струменю. 

Джерелами запалювання можуть бути іскри, що створюються при ударі 

чи терті, вогневі або ремонтні роботи, іскри електроустановок (зварювальних 

агрегатів), прояви статичної або атмосферної електрики, необережне 

поводження з вогнем. 

Викиди при найбільш характерних для свердловин аварійних ситуаціях, 

розраховані для проектованої свердловини, наведені в таблиці 5.31. 

 

     Таблиця 5.31 
Найменування        

джерела  утворення               

викиду 

Забруднююча речовина Можлива 

потужність 

викиду, г/с 

Можлива 

тривалість 

викиду, год 

Можливий 

об`єм 

викиду, т код найменування 

1 2 3 4 5 6 

Спалювання газу на 

факелі свердловини 

при розриві 

трубопроводу-

шлейфу 

301 

337 

410 

азоту оксиди 

вуглецю оксид 

метан 

6,535 

43,567 

1,089 

 

0,1 0,002 

0,016 

3,9Е-4 

Аварійне 

фонтанування 

свердловини без 

спалювання 

410 метан 2178,4 1 7,842 

 

Для своєчасної ліквідації аварійної ситуації дії персоналу передбачено 

планом ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС). 

Крім того, для виявлення пошкоджень траси газопроводу-шлейфу, 

ліквідації витоків, контролю стану ґрунтової основи трубопроводів, 
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своєчасного виявлення ерозійного розмиву ґрунтів, просідання ґрунтової 

основи, руйнування насипу та інше проводяться періодичні обстеження 

трубопроводів службою ЛЕС. Термін проведення оглядів, їх періодичність та 

обсяги повинні установлюватися з урахуванням місцевих умов та технічного 

стану трубопроводів. 

Під час обстеження трубопроводів при виявлені пошкоджень, характер 

та розміри яких можуть привести до аварії, обстеження припиняють і 

приймають негайні заходи з відвертання аварії.  

За допомогою встановленого клапана-відтинача на свердловині 

забезпечується автоматичне відключення у випадках розриву газопроводу. 

Таким чином, для попередження виникнення аварійних ситуацій на 

об’єкті, необхідно експлуатацію обладнання здійснювати в суворій 

відповідності з регламентом та нормами, запроваджувати необхідні методи 

контролю, проводити огляд обладнання та трубопроводів, дотримуватися 

графіка проведення планово-попереджувального ремонту (ППР). 

При плануванні проектної діяльності враховано усі рішення для 

запобігання аварійних ситуацій: обладнання повністю герметизується, для 

безпечного доступу до запірної арматури та для обслуговування обладнання 

передбачені майданчики, на всіх технологічних лініях встановлюються 

манометри для контролю за тиском, уся запірна арматура відповідає 

характеристикам робочого середовища, у проекті витримано нормативні 

відстані від газопроводу, який проектується, до існуючих підземних 

комунікацій, передбачений електрохімзахист газопроводу. Підприємством 

виконано всі заходи, передбачені вимогами Закону України «Про об’єкти 

підвищеної небезпеки». 

 

5.4.2.7 Оцінка ризику впливу планованої діяльності  

на здоров’я  населення 

 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення 

проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і 

канцерогенних ефектів згідно Додатку Ж змін та доповнень до п. 2.45 ДБН 

А.2.2-1-2003.  

Передбачається облаштування проектних свердловин, під час 

експлуатації яких джерелом викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря є факельна установка при спалювання газової суміші, яка працює 

періодично. При цьому будуть утворюватися викиди неканцерогенних 

речовин в атмосферу – оксиди азоту, оксид вуглецю, метан, речовини у 

вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 

(сажа). Викиди канцерогенних речовин в атмосферне повітря під час 

експлуатації свердловин  відсутні. 

Відповідно до переліку загальнопоширених забруднюючих атмосферне 

повітря речовин, показників та інгредієнтів атмосферних опадів, позначених у 

«Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
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України від 14 серпня 2019 року № 827 [16], ризики розвитку 

неканцерогенних ефектів для даного об’єкту визначаються для оксидів азоту 

(в перерахунку на діоксид азоту), оксиду вуглецю, речовин у вигляді 

суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (сажі). В 

зв’язку з тим, що на метан не встановлена гранично-допустима концентрація, 

розрахунок коефіцієнта небезпеки речовини визначити не видається 

можливим. 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом 

розрахунків індексу небезпеки (HI) за формулою: 

HI=∑HQi , 

де, HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються 

за формулою:  

HQi=Сi/RfCi , 

де, Cі – розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини на межі 

житлової забудови, мг/м3;  

RfCi – референтна (безпечна) концентрація i-ої речовини, мг/м3. 

Результати розрахунку індексу небезпеки для об′єкту, який 

проектується, наведено у таблиці 5.32. 

 

Таблиця 5.32 
№ 

з/п 

Код Назва 

речовини 

Рефе- 

рент- 

на 

конц. 

мг/м3 

ГДК, 

мг/м3 

 

Конц. 

 на межі 

житлової 

забудови  

 без урахув. 

фону, 

в долях ГДК 

Конц. 

 на межі 

житлової 

забудови 

без урахув. 

фону , 

мг/м3 

Коефіц. 

небез- 

пеки 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 301 Азоту діоксид 0,04 0,2 0,14 0,028 0,70 

2 2902 Речовини у вигляді 

суспенд. твердих 

частинок недиф. за 

складом (сажа) 

0,1 0,5 0,04 0,02 0,20 

3 337 Оксид вуглецю 3,0 5,0 0,04 0,2 0,07 

 

Сумарний індекс небезпеки 0,97<1. Таким чином, ризик малий. 

Соціальний ризик планованої діяльності визначається згідно Додатку И 

ДБН А.2.2-1-2003 (Зміни № 1) як ризик для групи людей, на яку може 

вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, з урахуванням 

особливостей природно-техногенної системи.  

Оціночне значення соціального ризику визначається за формулою: 

),1( puaS N
T

N
VСRR 

 
де, Rs   –  соціальний ризик, чол./рік; 

     CRа – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних 

речовин, забруднюючих атмосферу; 
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    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, що визначається: а) за даними мікрорайону 

розташування об’єкту, якщо такий 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’єкту проектування, якщо він розташований за їх межами, чол.; 

Т – середня тривалість життя (визначається для даного регіону або 

приймається 70 років), рік; 

Nр – коефіцієнт, що визначається як відношення кількості додаткових 

робочих місць до чисельності населення (N) для нового будівництва; при 

реконструкції із збільшенням кількості робочих місць визначається 

відношенням кількості додаткових робочих місць до попередньої кількості 

(при зменшені – зі знаком “мінус”). 

Оскільки в нашому випадку в зону впливу об’єкту (санітарно-захисна 

зона) не попадає житлова забудова  населеного пункту, то величина N = 0, і, як 

наслідок  Rs = 0, тобто, соціальний ризик відсутній. 

Відповідно до результатів розрахунків на даному підприємстві 

планована діяльність, яка пов’язана з викидами забруднюючих речовин, 

відноситься до такої, яка за ступенем ризику відноситься до прийнятної 

(допустимої) для проживання населення. Подібні ризики не потребують 

додаткових природоохоронних заходів щодо зниження викидів шкідливих 

речовин. 

 

5.4.2.8 Характеристика рівня шумового навантаження 

 

Організація, що здійснюватиме роботи, пов’язані з шумовим 

навантаженням, з метою відведення і зменшення шкідливого впливу на 

здоров’я населення зобов’язана забезпечувати рівні шуму в прилеглих до 

об’єкту житлових і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, 

установлених санітарними нормами. 

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 розрахунок рівнів звукового тиску 

(L,дБА) в розрахункових точках на рівні житлових приміщень найближчої 

забудови визначається за формулою: 

L = LWA – 20 lg r + 10 lg Ф – βar – 10 lg Ω,  

   де LWA  – рівень звукової потужності джерела шуму, дБA; 

     r – відстань від розрахункової точки до акустичного центра джерела 

шуму, м; 

    Ф –  коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в 

напрямку розрахункової точки, безрозмірний; приймається за 

даними технічної документації на джерело або визначається 
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експериментально (для джерел з рівномірним в усіх напрямках 

випромінюванням або за відсутністю даних приймають Ф=1); 

     βa – величина затухання звуку в атмосфері, дБ/м, приймається 

відповідно до таблиці 4 (ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013);  

     Ω – просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела, 

визначається в залежності від місця розташування джерела відносно 

огороджувальних конструкцій; приймається відповідно до таблиці 1 

(ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013).  

При експлуатації свердловин під час продувки на факельну установку 

рівень звукового тиску не перевищує 80 дБA на межі факельного амбару, 

відповідно до рекомендацій НПО Союзгазтехнологія, тобто LWA=80 дБA. 

Відстань від факельної установки свердловини до найближчої житлової 

забудови складатиме менше 300 м, тобто r=300 м. 

Відповідно до таблиці 4 (ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013) βaх103=0,14 дБА/м. 

Відповідно до таблиці 1 (ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013) Ω= π/2. 

Таким чином, L=28 дБА. 

Відповідно до ДСП №173 «Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів» [42] додаток 16, пункт 2 максимальний рівень 

шуму на територіях, які безпосередньо прилягають до житлових будинків, в 

денний час (з 8 по 22 год.) становить 55 дБА, в нічний час – 45 дБА.  

У даному випадку на межі житлової забудови (300 м від свердловини), 

згідно розрахунків, рівень звукового тиску дорівнюватиме 28 дБА, тобто у 

межах норми. 

 

5.5 Вплив на сталий розвиток 

АТ «Укргазвидобування» дотримується принципів ділової етики, 

неприпустимості корупційних діянь, відкритості, прозорості, соціальної 

відповідальності та бережливого ставлення до довкілля. Розуміючи 

необхідність балансу між сучасними потребами Товариства та захистом 

інтересів майбутніх поколінь, АТ «Укргазвидобування» враховує не лише свій 

економічний, а й еко-соціальний вплив на місцеві громади. Компанія 

підтримує Цілі сталого розвитку, які є основою глобального розвитку до 2030 

року, та розуміє, що її дії, програми і проєкти можуть вплинути на сталий 

розвиток громад. Саме тому в основі всієї діяльності АТ «Укргазвидобування» 

закладено принцип поваги до сталого розвитку. Це включає і фокус на 

сприянні розвитку громад під час створення ними сталих результатів у тому 

числі завдяки довгостроковому впливу Компанії. Свідченням цього є 

приєднання 28 січня 2020 року АТ «Укргазвидобування» до Глобального 

Договору ООН (United Nations Global Compact) на міжнародному рівні з 

метою розвитку корпоративної соціальної відповідальності та просування 

Цілей сталого розвитку шляхом впровадження 10 Принципів Глобального 

Договору ООН. Як Компанія, яка веде свою плановану діяльність в 12 

областях України, АТ «Укргазвидобування» розуміє, що має відповідати на 

глобальні виклики і сприяти їх вирішенню.  
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Саме тому в Компанії було визначено три пріоритетні Цілі сталого 

розвитку, на досягнення яких також спрямовані ресурси Компанії: 

Для досягнення вищевказаних цілей та сприяння сталому розвитку 

громад і регіонів у Компанії запроваджено механізм корпоративної соціальної 

відповідальності (далі – КСВ).  

Зважаючи на це для досягнення цілі 3 «Забезпечення здорового 

способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці» 

Компанія реалізує проєкти КСВ, що покликані: 

 зменшити передчасну смертність від неінфекційних захворювань за 

допомогою профілактики і лікування; 

 скоротити кількість смертей і травм унаслідок дорожньо-

транспортних пригод; 

 забезпечити загальне охоплення послугами охорони здоров’я, доступ 

до якісних основних медико-санітарних послуг і до безпечних, ефективних, 

якісних і недорогих основних лікарських засобів; 

 скоротити кількість випадків смерті та захворювання в результаті 

впливу небезпечних хімічних речовин, забруднення й отруєння повітря, води і 

ґрунтів. 

Для досягнення цілі 4 «Забезпечення всеохоплюючої і справедливої 

якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього 

життя для всіх» реалізуються проєкти, що покликані: 

 забезпечити доступ до якісних систем розвитку, догляду та 

дошкільного навчання дітей, щоб вони були готові до здобуття початкової 

освіти; 

 істотно збільшити число молодих і дорослих людей, які володіють 

затребуваними навичками, у тому числі професійно-технічними навичками, 

для працевлаштування, отримання гідної роботи та занять підприємницькою 

діяльністю; 

 забезпечити рівний доступ до освіти та професійно-технічної 

підготовки всіх рівнів для уразливих груп населення, у тому числі інвалідів, 
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представників корінних народів і дітей, які перебувають в уразливому 

становищі; 

 забезпечити, щоб усі учні здобували знання і навички, необхідні 

для сприяння сталому розвитку, у тому числі шляхом навчання з питань 

сталого розвитку та сталого способу життя, прав людини, гендерної рівності, 

пропаганди культури миру та ненасильства, громадянства світу й 

усвідомлення цінності культурного різноманіття і вкладу культури в сталий 

розвиток; 

 створювати й удосконалювати навчальні заклади, що враховують 

інтереси дітей, особливі потреби інвалідів і гендерні аспекти, та забезпечити 

безпечне, вільне від насильства і соціальних бар’єрів та ефективне середовище 

навчання для всіх. 

Для досягнення цілі 11 «Забезпечення відкритості, безпеки, 

життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів» 

реалізуються проєкти, що покликані: 

 активізувати зусилля із захисту та збереження всесвітньої 

культурної і природної спадщини; 

 зменшити негативний екологічний вплив у перерахунку на одну 

особу населення, в тому числі шляхом приділення особливої уваги якості 

повітря і видаленню відходів; 

 забезпечити загальний доступ до безпечних, доступних і 

відкритих для всіх зелених зон та громадських місць, особливо для жінок і 

дітей, літніх людей та інвалідів; 

 підтримувати позитивні економічні, соціальні та екологічні 

зв’язки між міськими, приміськими і сільськими районами на основі 

підвищення якості планування національного та регіонального розвитку; 

 збільшити кількість населених пунктів, що прийняли та 

реалізують комплексні стратегії і плани, спрямовані на усунення соціальних 

бар’єрів, підвищення ефективності використання ресурсів, пом’якшення 

наслідків зміни клімату, адаптацію до його зміни; 

 надавати найменш розвиненим населеним пунктам сприяння, в 

тому числі шляхом фінансової та технічної допомоги, у будівництві 

екологічно стійких і міцних будівель з використанням місцевих матеріалів. 

Механізм залучення заінтересованих сторін та реалізації проєктів КСВ 

закріплено у «Політиці корпоративної соціальної відповідальності АТ 

«Укргазвидобування» у відносинах з громадами, благодійними і 

громадськими організаціями». 

Для підвищення якості взаємодії із заінтересованими сторонами 

АТ «Укргазвидобування» у Компанії прийнято та імплементовано Концепцію 

взаємодії із заінтересованим сторонами АТ «Укргазвидобування» та 

розроблено Стратегічний план взаємодії з органами державної влади та 

заінтересованими сторонами АТ «Укргазвидобування» на 2020-2023 рр. 
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Відповідно до своїх міжнародних зобов’язань Україна впроваджує 

Ініціативу Прозорості Видобувних Галузей (далі – ІПВГ). АТ «Укргаз-

видобування» підтримує ініціативу ІПВГ, метою впровадження якої в Україні 

є підвищення рівня прозорості управління природними ресурсами країни і 

розкриття інформації місцевим громадам про соціальні, екологічні та інші 

зобов’язання видобувних компаній, а також про обсяги їх платежів; дозволяє 

владі, суспільству та потенційним інвесторам чітко розуміти ситуацію у 

видобувному секторі країни та оцінювати політику держави у сфері 

надрокористування. 

Механізм дії стандарту та прийнятий 18 вересня 2018 року Закон 

України №2545-VIII «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» 

передбачають щорічне зіставлення офіційної інформації Уряду України про 

суми надходжень від видобувних компаній до Державного бюджету та органів 

влади з інформацією про такі платежі, заявлені самими компаніями. 

Результати дослідження відображаються у щорічному Національному звіті та 

супроводжуються міжнародною експертною оцінкою. Цей процес 

контролюється багатосторонньою групою представників Уряду, приватного 

сектору економіки та громадськості. 

АТ «Укргазвидобування» підтримує зазначену ініціативу. 
 

5.6 Охорона праці та безпека робіт 
 

Законодавство України про охорону праці являє собою систему 

взаємозв'язаних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у галузі 

реалізації державної політики щодо правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності 

людини в процесі праці. Воно базується на конституційному праві всіх 

громадян України на належні, безпечні і здорові умови праці, гарантовані 

статтею 43 Конституції України та складається з Закону України “Про 

охорону праці”, Кодексу законів про працю в Україні, Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

Інші статті Конституції встановлюють право громадян на соціальний захист, 

що включає право забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності (ст. 46); охорону здоров’я, медичну допомогу та 

медичне страхування (ст. 49); право знати свої права та обов’язки (ст. 57) та 

інші загальні права громадян, в тому числі, право на охорону праці.  

Основоположним документом в галузі охорони праці є Закон України 

«Про охорону праці», який визначає основні положення щодо реалізації 

конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі 

трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за 

участю відповідних державних органів відносини між роботодавцем і 

працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 
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встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Інші 

нормативні акти мають відповідати не тільки Конституції та іншим законам 

України, але, насамперед, цьому Законові. Норми щодо охорони праці 

містяться в багатьох статтях Кодексу законів про працю (КЗпП )України: 

«Трудовий договір», «Робочий час», «Час відпочинку», «Праця жінок», 

«Праця молоді», «Професійні спілки», «Нагляд і контроль за додержанням 

законодавства про працю». До основних законодавчих актів про охорону праці 

слід віднести також “Основи законодавства України про охорону здоров‘я”, 

що регулюють суспільні відносини в цій галузі з метою забезпечення 

гармонічного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і 

довголітнього активного життя громадян, усунення чинників, які шкідливо 

впливають на їхнє здоров‘я, попередження і зниження захворюваності, 

інвалідності та смертності, поліпшення спадкоємності. “Основи законодавства 

України про охорону здоров‘я ” передбачають встановлення єдиних санітарно-

гігієнічних вимог до організації виробничих та інших процесів, пов‘язаних з 

діяльністю людей, а також до якості машин, устаткування, будинків та таких 

об‘єктів, що можуть шкідливо впливати на здоров‘я людей (ст. 28); вимагають 

проведення обов‘язкових медичних оглядів осіб певних категорій, в тому 

числі працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними 

умовами праці (ст. 31); закладають правові основи медико-соціальної 

експертизи втрати працездатності (ст. 69). Закон України “ Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення” встановлює 

необхідність гігієнічної регламентації небезпечних та шкідливих факторів 

фізичної, хімічної та біологічної природи, присутніх в середовищі 

життєдіяльності людини, та їхньої державної реєстрації (ст. 9), вимоги до 

проектування, будівництва, розробки, виготовлення і використання нових 

засобів виробництва та технологій (ст. 15), гігієнічні вимоги до атмосферного 

повітря в населених пунктах, повітря у виробничих та інших приміщеннях (ст. 

19), вимоги щодо забезпечення радіаційної безпеки (ст. 23) тощо. Кодекс 

цивільного захисту України визначає загальні правові, економічні та соціальні 

основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює 

відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі 

незалежно від виду їх діяльності та форм власності. Забезпечення пожежної 

безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, 

працівників підприємств, установ, організацій та підприємців, що повинно 

бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, 

установ та організацій.  

Ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» передбачає, що 

у колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо 

охорони праці, а ст. 8 визначає, що в угодах на державному, галузевому та 

регіональному рівнях регулюються основні принципи і норми реалізації 

соціально-економічної політики, зокрема щодо умов охорони праці. 

Діяльність АТ «Укргазвидобування» сертифікована згідно ДСТУ 

OHSAS 18001:2010. «Системи управління гігієною та безпекою праці». Весь 

персонал забезпечений спеціальним одягом і засобами індивідуального 
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захисту (ЗІЗ). Діяльність здійснюється відповідно до законодавства України 

про охорону праці, Методичних рекомендації з державного нагляду за 

безпечним веденням робіт під час будівництва нафтових та газових 

свердловин, СОУ 09.1-30019775-121:2013 «Система управління охороною 

праці ПАТ «Укргазвидобування»», а також з урахуванням вимог Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій 

у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

 

 

6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ 

ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Основною метою прогнозу є оцінка можливого впливу на стан 

навколишнього середовища на прямий чи опосередкований вплив на людину, 

вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з 

очікуваним станом навколишнього середовища. 

Враховано оцінку можливих причин негативного впливу на навколишнє 

природне середовище та стан довкілля. Разом з тим більшість із можливих 

ризиків, що можуть виникнути в процесі планованої діяльності, не вплинуть 

істотно на навколишнє природне середовище і здоров’я людини. 

З метою оцінки впливу на довкілля використано методи, які описані в 

методиках, що перелічені нижче: 

1. Сборник методик по расчёту содержания загрязняющих веществ в 

выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы, 

УкрНТЭК, Донецк, 2000. 

2. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та 

парникових газів у повітря від транспортних засобів. Затв. наказом № 452 

Держкомстату України від 13.11.2008 р. 

3. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, Український науковий 

центр технічної екології, том І-ІІІ, Донецьк, 2004. 

4. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания 

вредных веществ и их распределение в воздухе: Справочник. – М.: Химия, 

1989. 

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

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Госкомгидромет, 

4.08.86. 

6. СОУ 11.2-30019775-032:2004. Викиди забруднювальних речовин в 

атмосферне повітря від основних виробництв та технологічних процесів ДК 

«Укргазвидобування». Методика визначення питомих показників. 

7. Розрахунок ризиків планованої діяльності проводився згідно 

додатків И та Ж (Зміна №1) ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки 

впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 

підприємств, будинків і споруд. 
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8. Для розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в 

приземному шарі атмосфери та визначення концентрацій цих речовин на межі 

санітарно-захисної зони використовувався програмний комплекс «ЕОЛ+» 

(версія 5.3.3 та версія 5.3.8) розроблений Київським КБСП «Топаз» і 

рекомендований для використання Мінприроди України. 

Основною метою прогнозу є оцінка можливого впливу на стан 

навколишнього середовища, вирішення задач раціонального природо-

користування у відповідності з очікуваним впливом на довкілля. 

На основі проведеної оцінки зроблено висновок, що подальше 

видобування вуглеводнів (діяльність, яка може включати пошук, розвідку, 

дорозвідку з бурінням свердловин, в тому числі експлуатаційних) 

Кузьмичівсько-Недільного родовища не створить істотного впливу на стан 

навколишнього середовища. 

Планована діяльність буде здійснюватися у відповідності до вимог 

природоохоронного законодавства України. 

 

 

7. ЗАХОДИ СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ ЗНАЧНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Видобування вуглеводнів, дослідно-промислову розробка родовища, 

спорудження (будівництво) свердловин, їх підключення, передбачається 

здійснювати одночасно з впровадженням заходів з охорони навколишнього 

природнього середовища, надр з метою попередження негативного впливу на 

довкілля. Ці заходи включають: 

- запобігання негативного впливу на геологічне середовище; 

- охорону повітряного середовища; 

- запобігання забруднення горизонтів з прісними водами; 

- зберігання родючого шару ґрунту від забруднення. 

 

7.1 Запобігання негативного впливу на геологічне середовище 

 

Вплив на геологічне середовище виявляється у вигляді порушень 

нормативного стану геологічного розрізу свердловин в процесі буріння. 

Запобігання негативного впливу на геологічне середовище 

передбачається за рахунок застосування раціональних конструкцій 

свердловин, які включають послідовне перекриття пробурених інтервалів з 

сумісними умовами до проектних глибин обсадними колонами. Обсадні 

колони цементуються високоміцними тампонажними портландцементами до 

устя кожної з свердловин. 

Найбільш небезпечним для геологічного середовища можуть бути 

інтенсивні газопроявлення у випадку переходу їх у фонтанування при 

розкритті газоносних горизонтів. 

Для запобігання виникнення фонтанування в процесі буріння 

передбачаються технічні рішення, які відповідають вимогам СОУ 09.1-300 
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19775-245:2015 [52]. 

Прийняті технічні рішення включають: 

- вибір конструкції свердловини, яка забезпечує попередження 

гідророзриву розкритих гірських порід тиском газу при газопроявленнях і 

герметизації устя противикидним обладнанням; 

- підбір обсадних труб по міцності, виходячи з очікуваного 

максимально можливого тиску на усті свердловини в процесі буріння і 

випробування на приплив газу; 

- підбір густини бурового розчину, що забезпечує створення 

гідростатичного тиску в свердловині, перевищуючого пластовий; 

- вибір типу бурового розчину і хімреагентів, що забезпечує створення 

на стінках свердловини тонкої, щільної і мало проникної кірки; 

- герметизацію устя свердловини противикидним обладнанням; 

- наявність на буровій запасного розчину необхідної густини в 

кількості, яка дорівнює об'єму ствола свердловини при первинному розкритті 

продуктивних горизонтів. 

Приведені технічні рішення і заходи дозволяють зберігати геологічне 

середовище від негативного впливу процесів і явищ геологічного і 

техногенного походження. 

 

7.2 Охорона повітряного середовища 

 

При видобуванні вуглеводнів, експлуатації родовища основними 

джерелами впливу на атмосферне повітря є джерела викиду забруднюючих 

речовин розташовані на майданчику установки підготовки вуглеводневої 

сировини: димові труби вогневих підігрівачів, водяного титану, котлів, які 

працюють на природному газі, свічки сепараторів, дихальні клапани 

технологічних ємностей зберігання конденсату, технологічних рідин, факельні 

установки експлуатаційних свердловин, при здійсненні технологічних 

операцій для попередженню аварійних ситуацій.  

Установка підготовки вуглеводневої сировини є вибухопожежо-

небезпечним об’єктом. Технологічний процес відноситься до потенційно 

небезпечних процесів, при якому можливі наступні небезпечні фактори: 

газонебезпека; пожежонебезпека; електронебезпека. Особливістю експлуатації 

проектованого об’єкту є необхідність проведення вогневих та 

вогненебезпечних робіт, необхідність обслуговування обладнання, яке в 

процесі експлуатації знаходиться під високим тиском, можливість утворення 

вибухонебезпечної суміші газу з повітрям при витіканні газу. Одна з основних 

умов безпечної експлуатації обладнання установки та свердловин - його 

герметичність. Причиною порушення герметичності можуть бути: корозійний 

чи механічний знос обладнання, механічне руйнування обладнання, 

неналежне дотримання умов безпеки при вогневих роботах, несвоєчасна 

профілактика роботи запірної арматури та інше. 

Умовами виникнення небезпечних факторів при веденні технологічного 

процесу є: 
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 порушення герметичності фланцевих з’єднань апаратів, 

трубопроводів; 

 розриви апаратів і трубопроводів, що працюють під тиском 

вибухонебезпечних газів, внаслідок підвищення тиску вище припустимого. 

У результаті порушення герметичності та розривів можуть мати місце: 

 утворення вибухонебезпечної та пожежонебезпечної суміші горючих 

газів з повітрям у виробничих приміщеннях; 

 загазованості виробничих приміщень вище ГДК. 

До особливо небезпечних місць установки відносяться: 

 вузол входу свердловин; 

 площадка сепарації. 

Експлуатація одоризаційних установок, а також роботи пов’язані із 

застосуванням одоранту повинні проводитись у відповідності з “Правилами 

технічної і безпечної експлуатації газорозподільних станцій магістральних 

газопроводів”, “Правилами будови та безпечної експлуатації посудин, що 

працюють під тиском”.  

При роботі з метанолом є обов'язковим дотримання вимог "Правил 

перевезення, зберігання і застосування метанолу", "Інструкції про порядок 

отримання від постачальників, перевезення, зберігання і застосування 

метанолу на газових промислах, магістральних газопроводах, і станціях 

підземного зберігання газу". При роботі з метанолом необхідно слідкувати за 

герметичністю всіх з'єднань на технологічних лініях арматури. Метанол має 

властивість руйнувати сальникові ущільнення, тому на арматурі 

рекомендується використовувати фторопластові набивки і прокладки. 

Заповнення ємностей і бачків дозволяється тільки при тиску в них, який 

дорівнює атмосферному. Забороняються роботи з метанолом під час грози. В 

усіх випадках при роботі з метанолом треба знаходитись з навітряної сторони, 

працюючи обмідненим або бронзовим інструментом, не користуватись 

відкритим полум'ям. 

Ремонт і експлуатація апаратів, арматури іншого устаткування повинні 

здійснюватись кваліфікованими фахівцями, що знають конструкцію агрегатів, 

що володіють визначеним досвідом по обслуговуванню, ремонту і перевірці 

технологічного устаткування і здали іспит на право ремонту і обслуговування 

даного устаткування. 

Два рази на рік проводиться перевірка запобіжних клапанів на 

спрацювання по тиску. Візуальний огляд всього обладнання на наявність 

неполадок (пропуски, пошкодження ізоляції та ін.) робиться щоденно. Два 

рази в рік перевіряються та калібруються манометри, термометри, лічильники. 

Не дозволяється усунення несправностей, ремонту обладнання під час 

його роботи, а також усунення несправностей на трубопроводах, що 

знаходяться під тиском. 

Розгерметизація устя свердловини може призвести до об’ємного вибуху 

хмари та  факельного горіння струменю. Джерелами запалювання можуть 

бути іскри, що створюються при ударі чи терті, вогневі або ремонтні роботи, 
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іскри електроустановок (зварювальних агрегатів), прояви статичної або 

атмосферної електрики, необережне поводження з вогнем. 

Для своєчасної ліквідації аварійної ситуації на підприємстві 

розробляється ПЛАС у відповідності до Закону України «Про об'єкти 

підвищеної небезпеки». 

У випадках розриву газопроводу за допомогою встановленого клапана-

відтинача на свердловині забезпечується її автоматичне відключення. 

Для виявлення пошкоджень траси газопроводу-шлейфу, ліквідації 

витоків, контролю стану ґрунтової основи трубопроводів, своєчасного 

виявлення ерозійного розмиву ґрунтів, просідання ґрунтової основи, 

руйнування насипу та інше проводяться періодичні обстеження трубопроводів 

службою ЛЕС. Термін проведення оглядів, їх періодичність та обсяги повинні 

установлюватися з урахуванням місцевих умов та технічного стану 

трубопроводів. Під час обстеження трубопроводів при виявлені пошкоджень, 

характер та розміри яких можуть привести до аварії, обстеження припиняють і 

приймають негайні заходи з відвертання аварії.  

Таким чином, для попередження забруднення повітряного середовища 

внаслідок виникнення аварійних ситуацій на об’єкті необхідно експлуатацію 

обладнання здійснювати в суворій відповідності з регламентом та нормами, 

запроваджувати необхідні методи контролю, проводити огляд обладнання та 

трубопроводів, дотримуватися графіка проведення планово-

попереджувального ремонту. 

При будівництві свердловин 

Повітряне середовище при спорудженні кожної з свердловин зазнає 

впливу продуктами згорання електродів при зварюванні під час монтажних 

робіт; продуктами згорання дизельного палива при роботі ДВЗ бурового 

верстата, дизель-електростанції та автомобіля КРАЗ 65101 (або аналогічного 

спецавтотранспорту); продуктами згорання природного газу на факелі при 

випробуванні свердловини; пилевикидами при приготуванні бурового 

розчину; продуктами випаровування з ємності для зберігання дизельного 

палива; продуктами вільного випаровування з поверхні гідроізольованих 

шламових амбарів. 

З метою скорочення викидів забруднюючих речовин в повітряне 

середовище, рекомендується здійснювати такі заходи: 

- заборонити роботу двигунів на форсованому режимі; 

- підсилити контроль за дотриманням точного регламенту виробничої 

діяльності; 

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

технологічним процесом. 

Здійснення цих та інших заходів дозволяє знизити викиди на буровій від 

7 до 66 %. 

Зменшення шкідливого впливу на повітряне середовище може 

досягатись за рахунок оснащення дизельних двигунів фільтрами-

іскрогасниками відцентрованого типу, що забезпечують іскрогасіння та 

виділення із продуктів згорання дизельного палива твердих часток. 
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Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в повітряне 

середовище при спорудженні однієї свердловини і грошове відшкодування за 

викиди приведені в  розділі 5. 

Для попередження забруднення повітряного басейну в процесі буріння 

кожної з свердловин необхідно: 

- проводити профілактичний огляд герметизуючого устьового 

обладнання, викидних ліній; 

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

противикидного обладнання, фонтанної арматури, виходячи з максимального 

тиску газу на усті свердловини; 

- з метою попередження неконтрольованого виходу газу на поверхню, 

густина бурового розчину вибирається з умови забезпечення створення 

протитиску на газонасичені пласти; 

- для завчасного виявлення газопроявлення постійно слідкувати за 

рівнем бурового розчину в приймальних ємностях; 

- включати в компоновку бурильної колони кульові крани; 

- на випадок газопроявів мати на буровій запас бурового розчину 

необхідної густини не менше одного об’єму свердловини. 

Доставка хімреагентів на бурову передбачається в герметичній тарі, що 

дозволяє виключити негативний вплив на атмосферне повітря та працівників 

від випаровування, розпорошування хімреагентів при вантажо-

розвантажувальних роботах. 

Зберігання хімреагентів передбачається в складі, обшитому гумо-

тканинним покриттям (ГТП) з укладкою на піддони. Склад розташовується в 

тій частині бурового майданчика, що вкрита залізобетонними плитами. 

Всі члени бурової бригади, які приймають участь у приготуванні 

бурового розчину мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту 

(респіраторами) та окулярами скляними. 

 

Охорона повітряного середовища при виникненні аварійної ситуації 

До найбільш розповсюджених причин виникнення ускладнень та аварій 

при спорудженні свердловин можна віднести: 

- відмова систем безпечного ведення процесу, а також систем 

автоматичного регулювання та контролю технологічних параметрів; 

- втрата механічної міцності матеріалів внаслідок корозії або втоми; 

- локальні витікання небезпечних речовин; 

- різні види помилок персоналу, як при виконанні технологічних 

операцій, так і при виникненні аварійних ситуацій, а також при проведенні 

ремонтних робіт; 

- різні зовнішні впливи, як природного, так і техногенного характеру. 

Можливою аварійною ситуацією в процесі спорудження (будівництва) 

свердловини, яка матиме вплив на атмосферне повітря є інтенсивні 

газопроявлення, які можуть переходити у фонтанування. В таких випадках 

гирло свердловини герметизується противикидним обладнанням (ПВО). 

Противикидне обладнання встановлюється на кондуктор і проміжні колони, 
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при бурінні нижче яких можливі газонафтоводопрояви, а також на 

експлуатаційну колону при проведенні в ній робіт з розкритими 

продуктивними пластами. Обсадні колони обв'язуються між собою за 

допомогою колонної головки або інших технічних засобів відповідно до 

вимог [пункт 6.1, глава 6, розділ V, 45], які забезпечують герметизацію 

міжколонного простору, контроль за міжколонним тиском та можливість 

впливу на міжколонний простір.  

Робочий тиск елементів колонної головки, блоку превенторів і 

маніфольда повинен бути не нижчий максимального тиску опресування 

відповідних обсадних колон на герметичність, що розраховується на 

кожному етапі буріння свердловини. Вибір противикидного обладнання 

здійснюється залежно від конкретних гірничо-геологічних характеристик 

розрізу. 

Тип противикидного обладнання та схеми його обв’язки вказуються в 

проектній документації на спорудження свердловини і вибираються на 

підставі типових схем, які погоджуються зі спеціалізованою аварійно-

рятувальною службою й територіальним органом Держпраці. 

Прийняті типи противикидного обладнання та заходи для запобігання 

регульованого фонтанування природним газом дозволять уникнути від 

можливого забруднення атмосферного повітря в процесі спорудження 

свердловини. 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря будуть здійснюватися 

відповідно до керівних документів та чинного законодавста України. 

Відповідно до цих документів охоронні заходи містять у собі: 

- цілодобовий контроль за дотриманням технологічного процесу; 

- систематичний контроль джерел забруднення першої категорії, що 

вносять найбільш істотний внесок у забруднення атмосферного повітря; 

- епізодичний контроль більш дрібних джерел, що відносяться до другої 

категорії; 

Захисні заходи щодо охорони атмосферного повітря передбачають 

наступне:  

- вибір устаткування з урахуванням вибухонебезпечності, токсичності і 

пожежонебезпеки продуктів, що переробляються; 

- відповідність усієї запірної арматури, установленої на трубопроводах, 

1 класу герметичності затвора, захисної арматури; 

- повну герметизацію всього устаткування, арматури, трубопроводів, що 

виключає постійні витікання газу в атмосферне повітря; 

- на випадок підвищення тиску, понад передбачений режимом, 

оснащення устаткування захисними клапанами; 

- обмеження спеціальними "дихальними" клапанами випаровування в 

атмосферу токсичних і легкозаймистих рідин, що зберігаються в резервуарах, 

при атмосферному тиску; 

- огородження складу метанолу для запобігання розливу продукту. 

За умови додержання усіх правил та при грамотній експлуатації 

обладнання, планована виробнича діяльність на Кузьмичівсько-Недільному 
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родовищі не вплине значною мірою на рівень забруднення атмосферного 

повітря у найближчих населених пунктах. 

 

7.3 Запобігання забруднення горизонтів з прісними водами при 

спорудженні свердловини 

 

Запобігання забрудненню горизонтів з прісними водами при їх розкритті 

в процесі буріння передбачається за рахунок використання бурового розчину, 

який готується з бентонітового глинопорошку на прісній воді, обробленого 

малотоксичними хімреагентами (графітним порошком і СМС-LV). 

При розкритті в процесі буріння свердловин підземних горизонтів, що 

можуть бути використані як джерела господарсько-питного водопостачання, 

хімреагенти І та ІІ класу токсичності для обробки бурового розчину, згідно 

вимог ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97 [25] не використовуються. 

З метою попередження забруднення першого водоносного горизонту з 

прісними водами, який залягає на глибинах орієнтовно 10,0-15,0 м від 

поверхні, рідкими відходами буріння, що будуть утворюватися в процесі 

спорудження свердловин, передбачається тимчасове зберігання їх в земляних 

гідроізольованих шламових амбарах, які облаштовуватимуться в ґрунтах з 

коефіцієнтом фільтрації Кф = 1,16х10-5 см/сек. Рівні ґрунтових вод та 

коефіцієнти фільтрації грунтів в межах бурових майданчиків мають бути 

уточнені в результаті проведення інженерно-геологічних вишукувань. 

Для подальших розрахунків приймаємо найбільший об’єм відходів 

буріння, розрахунок якого приведений в п. 5.2. В результаті нижченаведених 

розрахунків отримуємо найбільший об’єм гідроізольованих шламових амбарів 

для свердловини глибиною 4000 м, для всіх інших свердловин об’єми 

гідроізольованих шламових амбарів будуть меншими.  

Об'єм гідроізольованих шламових амбарів для тимчасового зберігання і 

подальшого захоронення рідких відходів буріння та вибуреної породи 

розраховується по формулі, яка приведена в [ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97]. 

Об'єм гідроізольованих шламових амбарів складає: 

Vамб=1,1*(Vвп+Vвбр+Vбсв+Vв)=1,1*2701,4 = 2971,52 м3 

де  Vвп - об'єм видаленої породи;   

Vвбр - об'єм відпрацьованої промивної рідини; 

Vбсв - об'єм бурових стічних вод; 

Vв - об'єм розчину для випробування свердловини. 

Приймаються три земляних шламових амбари об'ємом 991 м3 кожний 

для роздільного збору шламу, відпрацьованої промивної рідини і стічних вод 

та продуктів випробування свердловини. Перший – для збирання вибуреної 

породи, збору відпрацьованої промивної рідини. Другий і третій – для 

відстоювання фільтрату промивної рідини, збору відпрацьованої технічної 

води і стічних вод. Перший відстійний амбар споруджується таким чином, 

щоб надлишок рідини, яка поступає по бетонованих лотках з блоку очистки і 

блоку приготування бурового розчину та від устя свердловини, переливався у 

другий амбар для відстоювання води, а другий споруджується таким чином, 
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щобнадлишок рідини, яка поступає з першого, переливався у третій, з якого і 

відкачуватиметься відстояна вода для повторного використання. По периметру 

амбарів виконується обваловка з мінерального грунту висотою 0,5 м. 

З метою зменшення коефіцієнта фільтрації ґрунтів в земляних шламових 

амбарах на їх дно і стінки наноситься колоїдно-хімічний протифільтраційний 

екран (рис. 7.1) на основі водної суспензії гідролізованого поліакриламіду 

(ГПАА) і бентонітової глини. 

Рис. 8.3 Протифільтраційний екран  шламових   амбарів

1 2 3

Екран колоїдно-хімічний
1 - полімерно-глинистий шар;

2 - дифузійний шар;
3 - природний грунт

 
Рис. 7.1 Протифільтраційний екран шламових амбарів 

 

Ширина низу амбара з врахуванням відкосів складає: 

Н=(V-h2 xL-h3)/(hL+h3) = ( 576 -32
 x 30 – 33

 ) / ( 3 x 30 + 33
 ) = 2,8 м 

де Н - ширина низу амбара, м; 

V - об'єм одного амбара-накопичувача, м3; 

h - глибина амбара по вертикалі, м; 

L - довжина низу амбара, м; 

Ширина верха амбара буде В = Н + 2 х h = 2,8 +2 x 3 = 8,8 м 

Поверхня дна і стінок амбарів-накопичувачів для нанесення 

гідроізоляційного шару з врахуванням відкосів визначається по формулі: 

F=n*((В+Н)/2*h1*2+(L+L+2*h)/2*h1*2+L*Н), 

де n - кількість амбарів, шт; 

h1 - довжина відкосу, м. 
F=3*(( 8,8 + 2,8 )/2*4,24*2+(30+30+2*3)/2*4,24*2+30* 2,8 ) = 1239 м2 

Витрати матеріалів на 1000 м2 поверхні складають: 

- ГПАА - 30-50 кг 

- бентоніт - 600-800 кг 

- вода технічна - 10000-12000 кг. 

Технологія нанесення полімерно-глинистої суспензії складається з таких 

заходів. Попередньо готують водний розчин ГПАА в мірних ємностях 

цементувального агрегату (масова доля ГПАА складає 0,3-0,5 %). Після 

розчинення ГПАА і одержання однорідного розчину в мірники завантажують 

бентонітову глину, масова доля якої складає 6-8 %. Після інтенсивного 

перемішування впродовж 30-40 хв отриманий розчин наносять на 

підготовлену поверхню амбара за допомогою насосного агрегату ЦА-320. 

Після підсихання виконують повторну обробку. Розрахунок витрати 

матеріалів проводиться для двох шарів. 
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Потреба ГПАА складає: (30 – 50) · 2,48 = (74 – 124) кг 

Приймається QГПАА = 124 кг 

Потреба бентоніту складає: (600 – 800) · 2,48 = (1488 – 1984) кг  

Приймається Qбент = 1984 кг 

Для закріплення полімер-глинистого екрану і попередження 

розтріскування після висихання доцільно через 2-3 доби виконати обробку по 

поверхні водним розчином сульфату алюмінію, масова доля якого складає 

5 %. 

Обробка виконується за допомогою цементувального агрегату шляхом 

набризкування розчину через розпилюючу насадку нагнітальної лінії. 

Оптимальна крутість відкосів при нанесенні колоїдно-хімічного складу 1:(2-3). 

Коефіцієнт фільтрації колоїдно-хімічних екранів на базі бентоніту і 

ГПАА не перевищує 10-5 см/сек. При відсутності ГПАА можна застосовувати 

інші типи екранів. Після проведення гідроізоляції амбарів обов’язково 

складається “Акт гідроізоляції шламових амбарів”, один примірник якого 

зберігається на буровій. 

На майданчику кожної свердловини облаштовується один факельний 

амбар. Розмір цього амбара по верху складає 10 м х 20 м м, глибина – 1,5 м. 

Гідроізоляція факельних амбарів здійснюється шляхом ущільнення грунта 

основи, зверху наноситься пом’ята глина, яка пошарово ущільнюється (20-

25 см) з проливкою водою. 

Тверді побутові відходи (ТПВ) передбачається зберігати в закритих 

металевих контейнерах, що встановлюються на майданчику з твердим 

покриттям і по мірі іх накопичення вивозити на полігон згідно договорів, які 

мають бути заключені  із спеціалізованою організацією. 

Згідно з ДБН В.2.2-28:2010 та ДБН В.2.5-74:2013 за межами зон 

санітарної охорони водяної свердловини та робочої зони на кожному 

буровому майданчику передбачається спорудження туалету на два відділення 

розміром не менше 1,6 х 1,2 м з заглибленою непроникною металевою 

ємністю об’ємом не менше 10 м3, що запобігає забрудненню грунту та 

проникненню забруднюючих речовин в водоносні горизонти. (Об’єм ємності 

взятий із розрахунку одночасної максимальної чисельності людей на буровій 

13 чол. та частоти вичищення ємності по мірі наповнення). 

Для відведення атмосферних опадів (дощових і талих снігових вод) 

майданчики спорудження свердловин після зняття родючого шару грунту 

перед укладкою залізобетонних плит передбачається вирівняти з ухилом в бік 

гідроізольованих шламових амбарів. З цією ж метою та для відведення 

бурових стічних вод під вишковим, агрегатним і насосним блоками 

передбачається спорудження стічних лотків. 

Згідно пункт Д.1.2.3, ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97 для встановлення 

взаємозв’зку між першим водоносним горизонтом та системою 

гідроізольованих шламових амбарів, впливу на положення максимального 

рівня водоносного горизонту, контролю забруднення першого від поверхні 

водоносного горизонту на буровому майданчику кожної свердловини 

передбачається створення мережі спостережних свердловин глибиною 15,0 м. 
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Глибини спостережних свердловин уточнюються після проведення інженерно-

геологічних вишукувань. 

Буріння спостережних свердловин здійснюються шнековим способом та 

обладнується на перший від поверхні водоносний горизонт. 

Спостережні свердловини обладнуються надфільтровими трубами, 

фільтровою частиною і відстійником. 

Спостережні свердловини облаштовуються обсадною колоною 

діаметром 127 мм, що забезпечує безперешкодне переміщення вимірювальної 

апаратури і виконання ремонтних робіт. 

Верхня частина затрубного простору тампонується глиною і 

облаштовується цементний замок. 

Фільтр приймається сітчастий, що забезпечить сприятливі умови для 

притоку води. Фільтрова частина сітки обмотується дротовою спіраллю 

діаметром 2-3 мм. Для фільтру застосовується сітка галунного плетіння. 

Відстійник кожної спостережної свердловини облаштовується висотою 2 м. 

Оголовки спостережних свердловин облаштовуються над поверхнею 

землі не менш ніж на 0,5 м і закриваються кришкою із замком. 

Дана конструкція спостережних свердловин забезпечує: 

- ефективне та безпечне проведення робіт із проходки свердловини та 

розкриття водоносного горизонту; 

- якісний відбір проб з водоносного горизонту для виконання 

необхідного комплексу спостережень; 

- захист водоносного горизонту від забруднень. 

 

 

Попередження забруднення горизонтів з прісними водами при 

виникненні аварійної ситуації 

Можливою аварійною ситуацією в процесі спорудження свердловин, яка 

матиме вплив на горизонти з прісними водами, є пориви трубопроводів, 

руйнування обваловки шламових амбарів або розливи ПММ. Для 

попередження забруднення прісних вод внаслідок: 

- поривів трубопроводів до початку робіт останні випробовуються 

опресуванням водою на тиск, що перевищує робочий в 1,5 рази, що повністю 

виключає розгерметизацію під час виконання технологічних операцій; 

- підняття рівня рідини до обваловки гідроізольованих шламових 

амбарів їх об’єм згідно ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97 прийнято із 10 % 

запасом (при розрахунковому об’ємі відходів буріння 2701,4 м3 загальний 

об’єм шламових амбарів складає 2971,52 м3; 

- розливів палива розвантаження останнього безпосередньо у ємність 

запасу на кожній буровій здійснюється із застосуванням спеціалізованого 

обладнання. Подальше надходження до двигунів внутрішнього згорання 

здійснюється по герметичному паливопроводу, що після його монтажу також 

опресовується на тиск, що перевищує робочий в 1,5 рази. 

Також для попередження попадання забруднюючих речовин в 

навколишнє водне середовище передбачається покриття майданчиків 
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свердловин залізобетонними плитами. 

 
7.4 Збереження грунтового покриву при спорудженні свердловини 

 

Перед початком планованої діяльності, здійснюється агрохімічне 

обстеження грунтів. Зняття грунтового покриву та рекультивація земель 

проводиться у відповідності до ГОСТ 17.5.3.06-85. 

Найбільш ефективним засобом попередження забруднення родючого 

шару ґрунту являється зняття і складування його в кагати, які розташовуються 

по периметру бурових майданчиків. 
Знімання родючого шару ґрунту здійснюється до початку монтажних 

робіт згідно вимог ГСТУ- 41 00032626-00-023-2000. Родючий шар знімається 
скрепером (бульдозером) – поперечними ходами у зоні технічної 
рекультивації і складується в кагати висотою до 3 м з кутом відкосу до 25-30 
град. 

Знімання проводиться селективно, за два заходи, не допускаючи 
змішування шарів грунту. Першим знімається найбільш гумусований шар 
грунту на глибину 0,3 м. За другий захід знімається нижній, менш 
гумусований шар грунту товщиною 0,3 м. 

Не допускається змішування родючого ґрунту з мінеральним ґрунтом. 
Знімання верхнього, найбільш гумусованого шару грунту 

передбачається на всій території земельної ділянки, за виключенням місць 
складування цього шару (площа, з якої знімається найбільш гумусований шар 
грунту – 3,11 га (або у відповідності до проектних рішень на спорудження 
свердловини), площа складування цього шару грунту – 0,39 га (або у 
відповідності до проектних рішень на спорудження свердловини)). 

Знімання менш гумусованого шару грунту передбачається на всій площі 
земельної ділянки, крім місць складування верхнього, найбільш гумусованого 
та менш гумусованого шарів грунту (площа, з якої знімається менш 
гумусований шар грунту – 2,77 га (або у відповідності до проектних рішень на 
спорудження свердловини), площа складування цього шару грунту – 0,34 га). 

Об'єм родючого шару ґрунту, що знімається, визначається його 
потужністю і розміром майданчика, з якого він знімається, і складає: 

- найбільш гумусований шар грунту 

V = FxH = 31100 x 0,3 = 9330 м
3

; 
- менш гумусований шар грунту 

V = FxH = 27700 x 0,3 = 8310 м
3

, 
де F - площа, з якої знімається грунтовий шар, м2; 

Н - глибина зняття грунтового шару, м. 
Найбільш гумусований грунт складується окремо від менш 

гумусованого. 
Розміщення кагатів знятого найбільш гумусованого та менш 

гумусованого шарів грунту показано на схемі розташування буровго 
обладнання та привишкових споруд в межах майданчика бурової (Додаток Е). 

Оскільки тривалість виробничого циклу менше 2-х років, тому згідно 
пункт 6.6, ГСТУ- 41 00032626-00-023-2000 поверхня кагатів травами не 
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засіватиметься. 
Глибина гумусного горизонту, вміст гумусу (%) та інші показники стану 

ґрунту в межах майданчиків мають бути уточнені згідно «Агрохімічних 
паспортів». Зняття та повернення (рекультивація) ґрунту в межах кожного 
майданчика мають виконуватися згідно «Робочих проектів землеустрою щодо 
рекультивації порушених земель». 

Кожна ділянка, яка виділяється під розміщення бурового обладнання, 
привишкових споруд та приміщень для виробничих і побутових потреб 
обваловується земляним валом висотою 1 м.  

Частину поверхні бурового майданчика передбачається частково 
покрити залізобетонними плитами, що запобігає забрудненню ґрунту. 

Ділянки бурового майданчика, де можливий контакт бурового розчину, 
хімреагентів і ПММ з ґрунтом (вишковий блок, силовий блок лебідки, 
насосний блок, циркуляційна система, блоки для приготування і очистки 
бурового розчину, блок ПММ, склад хімреагентів та інш.) покриваються 
залізобетонними плитами. 

В межах ділянки вкритої залізобетонними плитами передбачається 
майданчик для тимчасового розміщення автотранспортної та спеціальної 
техніки, що застосовується для виконання технологічних операцій 
(цементування обсадних колон, геофізичні дослідження та інш.). 

З метою запобігання забруднення поверхні майданчика, хімреагенти 
зберігаються в спеціально облаштованому складі. Сипучі хімреагенти 
поставляються на бурову в мішках, а рідкі – в герметичній тарі (бочках). 
Металева ємність для зберігання дизпалива, яка обладна дихальним клапаном 
знаходиться в блоці ПММ, що розміщується на майданчику з залізобетонних 
плит. Територія навколо блоку ПММ огороджується блоками ФБС 
(фундаментні блоки стінові будівельні) висотою 0,6 м і шириною 0,3 м із 
герметичним заробленням стиків цементним розчином. 

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

З метою запобігання забруднення поверхні майданчика залишками 
масел та сажі, які викидаються при роботі дизельних двигунів, колектори ДВЗ 
обладнуються металевими піддонами. 

Визначення класу небезпеки (токсичності) відходів буріння 
розраховується згідно чинного законодавста України і ведеться за формулою: 

Кі = ГДКі / (S+Ср)і, 

де Кі - індекс небезпеки; 
ГДКі - гранично допустима концентрація небезпечної хімічної речовини, 

яка міститься у відході, в ґрунті, мг/кг ґрунту; 
S - коефіцієнт, який відображає розчинність хімічної речовини в воді, 

безрозмірний, визначається таким чином: розчинність даної хімічної речовини 
у воді в грамах на 100 г води при 25о С ділять на 100. Значення коефіцієнта 
знаходиться в інтервалі від 0 до 1; 

Ср - вміст даної хімічної речовини в загальній масі відходів; 
і - порядковий номер даної речовини. 
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Орієнтовний перелік реагентів, що входять до складу відходів буріння та 
орієнтовно допустимі концентрації (ОДК) в грунті для них приведено в 
таблиці 7.1, можливе використання аналогів.  

 
Таблиця 7.1 

Назва реагентів 

Клас 

небезпеки згідно 

ГОСТ 12.1.005-88  

ОДК в ґрунті згідно  

ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97, 

мг/кг 

1 2 3 

Глина бентонітова ІV - 

Глина палигорскітова ІV - 

Графіт п/п ІV 5000 

Крейда ІV - 

PAC-LV, PAC-НV, CMC-LV,  

CMC-НV 

III натрій-карбоксиметилцелюлоза - 

3000 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

№ 05.03.02-03/13776 від 20.04.2016 р. 

Наповнювач ІV - 

Гіпанол висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

№ 05.03.02-04/91592 від 14.09.2011 р. 

Сода каустична (натр їдкий) II 2000 

Вапно 
ІV 

(ДСТУ Б.В.2.7-90-99) 
8000 

Різопен (піногасник) 
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  

№ 05.03.02-04/36840 від 14.04.2011 р. 

Реагент крохмаловмісний 

модифікований кукурудзяний для 

буріння 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  

№ 602-123-20-3/549 від 10.01.2018 р. 

Акризолон GLX до 13.01.2021 
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  

№ 05.03.02-04/507 від 14.01.2016 р. 

Лабрикол 
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

№ 05.03.02-04/56957 від 24.12.2015 р. 

Поліакріламід РНРА 
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  

№ 602-123-20-3/10312 від 15.03.2018 р. 

Мікромармур фракційний 
звіт до протоколу санітарно-епідеміологічної експертизи 

№ 1431 від 29.03.2017 р. 

Лігноксин (АКС-4Т) 
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  

№ 602-123-20-1/18965 від 14.06.2017 р. 

Домішка змащувальна до бурових 

розчинів 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  

№ 05.03.02-04/31222 від 23.04.2013 р. 

Ксантанова камідь Barazan D  
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  

№ 12.2-18-3/15949 від 22.07.2019 р. 

Асфальт сульфонований UMC 

SULPHOTROL PLUS 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  

№ 602-123-20-3/6706 від 14.03.2017 р. 

Смолистий лігніт GLO RESX 1000 
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  

№ 602-123-20-3/22452 від 12.07.2017 р. 

ПАГ-КМ 
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

№ 05.03.02-04/25158 від 07.06.2005 р. 

РВ-СМ 
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  

№ 05.03.02-04/74279 від 08.10.2010 р. 

Натрій бікарбонат (Е500) гідрокарбонат 

натрію (сода харчова) 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  

№ 12.2-12-3/16947 від 01.08.2019 р. 

Кислота лимонна (лимонна кислота 

моногідрат ВР98) 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  

№ 602-123-20-3/32754 від 18.10.2017 р. 
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Продовження та закінчення таблиці 7.1 
1 2 3 

Цемент ІV - 

Натрія хлорид III 2500 

Крохмаль ІV - 

Калія хлорид ІІІ 560 (ГДК) 

Сода кальцинована технічна марки Б 

- 200 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

№ 05.03.02-04/43190 від 14.07.2008 р. 

Барит (барію сульфат) 

IV 50000 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  

№ 05.03.02-03/20838 від 26.05.2004 р. 

КССБ-МТ 

- 2000 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

№ 05.03.02-04/56959 від 24.12.2015 р. 

 

Розрахувавши Кі для окремих компонентів відходів, вибрали три 

ведучих компоненти: KCl, соду кальциновану, та CMC-LV, які мають 

мінімальне  значення,  при  чому  К1< K2< K3,  крім  того  виконується умова 

2К1  K3. 

В нашому випадку індекс небезпеки для вибраних речовин становить: 

КСl К1  = 60,5; сода кальцинована К2 = 66,1 та CMC-LV К3 = 2000. 

Далі визначили сумарний індекс небезпеки за формулою: 





n

1i
i

KхK )2(1/n
, 

де n  3, після чого визначили клас токсичності [таблиця К.1, додаток К, 3]. 

Розрахункова величина сумарного індексу К становить 236. Згідно 

таблиці К.1 [25], по якій ведеться класифікація небезпеки хімічних речовин на 

основі ГДК в ґрунті, відходи буріння відносяться до малонебезпечних і мають 

IV клас токсичності. 

Рідкі відходи буріння і буровий шлам передбачається захороняти в 

гідроізольованих шламових амбарах, що знаходяться на технологічному 

майданчику. 

Вага відходів буріння складає: 

Qвб = ρгп · Vвп / Кр + ρбсвVбсв + (Vвбр + Vв) · ρбр 

Qвб = 2,4 · 375 / 1,2 + 1,1 · 1840 + (920 + 106) · 1,58 = 4395 

Згідно статті 243 Податкового Кодексу України в редакції Закону 

№ 2245-VIII від 07.12.2017 р. ставка податку за розміщення відходів 

встановлюється залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів. 

Після закінчення бурових робіт передбачається проведення 

рекультивації землі на кожному буровому майданчику. Вона виконується у 

відповідності з ГСТУ- 41 00032626-00-023-2000. 

При рекультивації виконуються такі види робіт: 

- нейтралізація відпрацьованого бурового розчину з хімреагентами та 

бурових стічних вод; 

166



 

- технічна рекультивація; 

- біологічна рекультивація. 

 

 

7.5 Нейтралізація, очищення та захоронення відходів буріння 

  

Первинна нейтралізація хімреагентів, що використовуються для обробки 

бурового розчину, здійснюється при циркуляції через свердловину в умовах 

високого гідростатичного тиску і температури внаслідок реакції між 

хімреагентами. 

Остаточна очистка і нейтралізація здійснюється шляхом вводу в рідкі 

відходи буріння коагулянту. 

Мета хімічної очистки – інтенсифікація осадження мінеральних і 

органічних забруднень шляхом їх коагуляції. В якості коагулянту 

використовується сульфат алюмінію [31]. 

Основні технічні параметри процесу: 

- витрата коагулянту в перерахунку на суху речовину, кг/м3 1.0-5.0, 

- час осадження зкоагульованих пластівців, годин - 12-24, 

- діапазон робочих температур, 0С - 0-40, 

- ступінь очищення, % : нафтопродукти до 95 

-     органічні речовини до 90 

-     завислі речовини до 98. 

Водний 10-процентний розчин сірчанокислого алюмінію з =1050 кг/м3 

готується в металевій ємності. Розчин коагулянту рівномірно розбризкується в 

земляному гідроізольованому амбарі з БСВ і перемішується за допомогою 

насосів.  

Необхідний об'єм 10-процентного розчину (Vр) для обробки вихідної 

кількості БСВ визначається за формулою: 

Vp=Vбсв х Дк / 105 = 1910 х 5 / 105= 91,0 м
3

, 

де Дк – діюча доза коагулянту, кг/м3 (1÷5). 

Потреба коагулянту: 

Q = Vp x 5,0 = 91,0 x 5,0 = 455 кг  

До початку і після закінчення нейтралізації бурових стічних вод 

виконується аналіз на вміст нафтопродуктів, мінеральних солей, рН 

середовища у відповідності з методичними вказівками, приведеними в [25] 

спеціалізованою лабораторією, що має свідоцтво про атестацію на виконання 

даних робіт. 

Параметри очищеної води повинні відповідати вимогам [25] та не 

перевищувати таких значень: 

- нафтопродукти, мг/л 50 - 100 

- мінералізація, мг/л, не більше 4500  

- рН 5,5-8,2. 

При невідповідності параметрів очищеної води нормативним її 
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доочищають повторною обробкою коагулянтами і флокулянтами або іншим 

відомим і доступним методом (фільтрація на піскових і гравійних 

майданчиках, обробка адсорбентами). В якості флокулянтів використовують 

поліакриламід (ПАА). Після очищення стічних вод коагулянтами знижується 

активна реакція середовища (рН). При значенні рН < 5,5 стічну воду необхідно 

нейтралізувати водним розчином вапна або кальцинованої соди. 

Наступним етапом є риття додаткового амбара подвійного об’єму, в 

який перепускають очищену воду із існуючих шламових амбарів для 

подальшого випаровування та фільтрації. Після цього додатковий амбар 

засипається мінеральним ґрунтом. Співвідношення кількості ґрунту (глини) і 

рідини при ліквідації амбарів повинно знаходитись в межах 1/2 -1/3 і залежить 

від вологості ґрунту. 

При переважно нафтовому (газоконденсатному) забрудненні 

застосовують спосіб, при якому нейтралізація досягається за рахунок 

прискорення біологічного розкладу органічних сполук. В гідроізольовані 

шламові амбари вводиться композиція, що містить фосфогіпс, солому і 

органічні добрива в таких концентраціях (q), масова доля яких у відсотках 

складає: 

Фосфогіпс 2,0-3,0; 

солома 1,0-2,0; 

органічні добрива 3,0 - 5,0. 

Композицію готують поблизу амбарів, перемішують з відходами або 

вносять періодично в шламові амбари по мірі їх заповнення. Потреба 

фосфогіпсу складає: 

Q=(Vвп+Vвбр+Vв)*р*q= 1455 х 1,1 х 0,020 = 32,0 т.  

Потреба соломи складає: 

Q=(Vвп+Vвбр+Vв)*р*q= 1455 х 1,1 х 0,010 = 16,0 т.  

Потреба органічних добрив складає: 

Q=(Vвп+Vвбр+Vв)*р*q= 1455 х 1,1 х 0,030 = 48,0 т.  

Після нейтралізації відходи буріння захороняються в земляних 

шламових амбарах.  

При високому рівні забрудненості нафтопродуктами та досягненні 

пластичної міцності ґрунту 0,68-1,00 МПа на поверхню наносять сорбент та 

деструктор вуглеводнів нафти біопрепарат “Еконадін” (або аналог) з 

розрахунку 1-2 л на 1 м2. Потім поверхню переорюють плугом. 

Потреба біопрепарату «Еконадін» (або аналог) складає: 

Q = 37,8 х 46,0 х 2,00 = 3477,6 л.  

Для накопичення рідких побутово-господарських відходів 

передбачається спорудження водонепроникного вигреба (заглибленої 

металевої ємності) об’ємом 10 м3. По мірі заповнення ємності вивіз побутово-

господарських відходів буде здійснюватись на очисні споруди згідно договору 
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із спеціалізованою організацією. 

 

7.6 Технічна рекультивація при спорудженні свердловини 

 

Рекультивацію порушених земель необхідно проводити не пізніше, ніж в 

місячний термін після дослідження або освоєння свердловини, виключаючи 

період промерзання ґрунту. Якщо роботи з технічної рекультивації з 

кліматичних або інших умов не можуть бути виконані в терміни, передбачені 

проектом, порядок і строки їх проведення визначають за додатковою угодою 

виконавця бурових робіт і суб’єкта господарювання з урахуванням того, щоб 

вказані строки не перевищували одного року з дня завершення робіт по 

бурінню і випробуванню свердловини. 

Технічна рекультивація землі виконується буровою організацією, яка 

здійснює спорудження свердловини. Під час виконання технічного етапу 

рекультивації земель необхідно провести такі основні роботи: 

- демонтувати і вивезти бурове та допоміжне обладнання, 

залізобетонні вироби (плити, фундаментні блоки, тощо), а місця їх 

знаходження засипати ґрунтом і зрівняти; 

- очистити  земельну  ділянку  від  металобрухту,  електродів контурів 

заземлення, залишків хімреагентів, сміття, інших матеріалів. Відходи 

кабельної продукції відсутні, кількість металобрухту залежить від стану 

металевих конструкцій при виконанні демонтажних робіт і орієнтовно складає 

1 т. Дрібний металобрухт, в т.ч. відходи зварювання тимчасово зберігаються в 

контейнері на майданчику для доліт та інструментів. Металобрухт вивозиться 

технологічним транспортом підрядної організації на базу підприємства; 

- згідно вимоги [25] товщина насипаного ґрунту при ліквідації 

амбарів повинна бути не менше 0,8 м; 

- надлишковий ґрунт, який утворився під час ліквідації шламових 

амбарів, траншей і т.і., рівномірно розподілити на ділянці знятого родючого 

шару перед нанесенням останнього або вивезти в місця, які погоджують з 

землекористувачем (землевласником); 

- після нанесення мінерального ґрунту і вирівнювання майданчика 

необхідно здійснити заходи щодо виявлення і видалення випадково 

залишеного металобрухту та інших сторонніх предметів з метою 

попередження можливого псування інвентарю в процесі майбутнього 

сільськогосподарського обробітку ґрунту; 

- перед нанесенням гумусованого шару грунту необхідно визначити 

реакцію водної витяжки грунту – рН (методика приготування витяжки і 

визачення рН викладена у КНД 41-00032626-00-326-99 [44] і в залежності 

від цього провести гіпсування (якщо рН > 8,2) або вапнування (якщо рН < 5,5). 

Для цього відбирається середня грунтова проба з не менш, ніж п’яти різних 

місць, рівномірно розташованих на буровому майданчику, загальною масою 

не менше 1 кг. Схема відбору проб для визачення рН грунту наведена в 

[додаток И,  44]. Розрахунок кількості меліорантів для нейтралізації активного 

середовища грунтів (вапна або гіпсу) здійснюється згідно [додаток К,  44]. 
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Після внесення меліоранту слід провести плантижну оранку на глибину не 

менше 0,3 м; 

- після чистового вирівнювання поверхні бурового майданчика 

нанести родючий шар ґрунту. Нанесення родючого шару ґрунту слід 

виконувати бульдозерами в теплий сухий час за нормальної вологості і 

достатньої несучої здатності ґрунту для проходу машин. Кінцеве 

вирівнювання можна виконати автогрейдером; 

- насипний ґрунт після вирівнювання його поверхні ущільнити за 

допомогою гусеничних тракторів (не менше 3-5 проходів по засипаному 

ґрунту). 

Ділянки ґрунту, які можуть бути забруднені ПММ, обробляються 

ефективним сорбентом та деструктором вуглеводнів нафти біопрепаратом 

«Еконадін» (або аналог) з розрахунку 100-200 л на 100 м2. Потім ділянки 

переорюються, при плюсових температурах проводять полив водою. 

«Еконадін» (або аналог) покращує санітарно-гігієнічні показники ґрунту за 

рахунок прояви антагоністичної дії на патогенні та фітопатогенні 

мікроорганізми. 

Можливе використання інших, не менш ефективних заходів, які 

визначаються рекомендаціями спеціалізованих лабораторій після дослідження 

бурового майданчика і проведення відповідних аналізів. 

 

7.7 Біологічна рекультивація при спорудженні свердловини 

 

Біологічна рекультивація виконується власником землі після технічної у 

обсязі, що передбачається [44] і включає такі види робіт: 

- оранку та дискування землі; 

- застосування органічних та мінеральних добрив; 

- посів трав; 

- прикочування посівів трав котками; 

- культивацію. 

  

7.8 Забезпечення нормативного стану будівельного майданчика, 

траси трубопроводу при підключенні свердловини та подальшої 

експлуатації  

 

З метою охорони навколишнього середовища при проведенні 

будівельних робіт необхідно обов′язково виконувати проектні рішення по 

збереженню атмосфери, ґрунту, флори та фауни, а саме: 

- чітко витримувати межі територій, що відведені під будівництво 

об′єктів; 

-  проїзд транспорту дозволити  тільки в межах відведених доріг; 

-  облаштувати робочі місця будівельного майданчика контейнерами для 

побутових та будівельних відходів; 
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- злив паливно-мастильних матеріалів дозволити тільки в спеціально  

відведених і обладнаних місцях; 

-   влаштовувати тимчасові будівлі та споруди у відведених місцях. 

Під час будівництва не допускати експлуатацію автотранспорту та 

будівельної техніки в технічно несправному стані, що може спричинити 

збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.  

Під час будівельних робіт вплив на навколишнє середовище буде мати 

тимчасовий характер.  

Заходи щодо охорони водного середовища на об’єкті здійснюються 

згідно вимог нормативних документів щодо охорони поверхневих та 

підземних вод від забруднення. 

Для забезпечення нормативного стану водного середовища під час 

будівництва необхідно: 

- не допускати злив у річки, озера та інші водоймища води, витісненої з 

трубопроводу; 

- передбачити скид стічних вод в накопичувальні ємності з подальшим 

транспортуванням на очисні споруди. 

Заходи по охороні земель (ґрунтів) спрямовані на їх раціональне 

використання, запобігання необґрунтованих вилучень земель з 

сільськогосподарського обігу, захист від шкідливих антропогенних впливів, а 

також на відтворення і підвищення родючості ґрунтів. З метою захисту ґрунту 

від вітрової та водної ерозії проводиться трамбування та засипка 

трубопроводів ґрунтом з відсипкою валика, який забезпечує рівну поверхню 

після ущільнення ґрунту. Землі, на яких проведено рекультивацію, і прилеглі 

до них території після завершення всього комплексу передбачених робіт 

повинні мати оптимально органічний та екологічно збалансований стійкий 

ландшафт. 

Після закінчення будівельних робіт видаляється з території будівельне 

сміття та тимчасові пристрої.  

Під час проведення будівельних робіт утворюються незначні тверді 

відходи ІІІ та ІV класу небезпеки. До закінчення будівництва відходи 

тимчасово розміщуються у спеціально відведених місцях відповідно до класу 

небезпеки. 

Охорона навколишнього середовища при експлуатації газоконденсатних 

свердловин (видобуванні вуглеводнів, подальшій експлуатації площі) та при 

проведенні будівельних робіт по облаштуванню присвердловинних споруд та 

прокладанню газопроводу, вимагає обов′язкового виконання проектних 

рішень по збереженню атмосферного повітря, грунту, водоймищ, флори та 

фауни. 

Будівельні роботи по підключенню проектних свердловин в систему 

збору та підготовки газу носитимуть тимчасовий характер. План будівництва 

об’єкту розроблений з додержанням вимог по охороні природи та 

навколишнього середовища. 

Для безпечної експлуатації об’єкту передбачені наступні заходи: 

-  обладнання та трубопроводи повністю герметизуються; 
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- передбачені майданчики обслуговування для безпечного доступу до 

запірної арматури і проведення геологічних операцій; 

- на всіх технологічних лініях обв′язки свердловини передбачені місцеві 

манометри для контролю за тиском; 

- використання запірної арматури (засувок, клапанів, вентилів), що 

відповідають характеристикам робочого середовища (робочий тиск, 

температура); 

-  передбачено нормативну глибину прокладання трубопроводу; 

- додержання нормативних відстаней (в плані та просвіті) від проектного 

газопроводу до існуючих підземних комунікацій; 

- передбачити захист газопроводу від атмосферної та ґрунтової корозії; 

- підземна частина газопроводу захищена ізоляційним покриттям класу 

В (дуже посилене); 

-  передбачений електрохімзахист газопроводу; 

- передбачається пізнавальне фарбування елементів конструкції і 

трубопроводів.  

Площа земельної ділянки для присвердловинних споруд та під’їзної 

дороги, яка відведена у тимчасове довгострокове користування на період 

експлуатації, складає до 0,5 га відповідно до галузевих стандартів і Земельного 

кодексу України. 

Після закінчення проведення будівельних робіт, пов′язаних з 

порушенням земель, передбачається відновлення земель у стан, придатний до 

використання у сільському господарстві. 

Технічну рекультивацію, спрямовану на збереження родючого шару, 

виконує будівельна організація, біологічну рекультивацію, спрямовану на 

відновлення родючого шару ґрунту (оранка, культивація, посів трав, внесення 

органічних і мінеральних добрив), здійснює землекористувач. Проектом 

передбачено відшкодування землекористувачам збитків в порядку, 

зазначеному в «Інструкції про порядок відшкодування землекористувачам 

збитків, заподіяних вилученням або тимчасовим заняттям земельних ділянок, 

а також втрат сільськогосподарського виробництва, пов′язаних з вилученням 

земель для несільськогосподарських потреб».  

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього 

середовища», якщо експлуатація об’єктів пов’язана з викидами забруднюючих 

речовин в атмосферу, здійснюється у встановленому порядку постійний 

контроль за якісним і кількісним складом забруднюючих речовин та 

забезпечує проведення власними силами контролю за станом забруднення 

атмосферного повітря житлових територій в зоні впливу викидів об’єктів 

згідно з діючими стандартами та керівними документами. Основними 

методами при проведенні контролю викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу є прямі інструментальні виміри. У випадку неможливості їх 

проведення застосовуються розрахункові (балансові) методи контролю 

викидів. 
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8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ 

 НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля, 

значного негативного впливу на навколишнє середовище під час провадження 

планованої діяльності АТ «Укргазвидобування», яку буде здійснювати філія 

ГПУ «Шебелинкагазвидобування» (видобування вуглеводнів (нафта, газ 

природний, газ, розчинений у нафті, конденсат, супутні компоненти - корисні 

копалини загальнодержавного значення) Кузьмичівсько-Недільного 

родовища, при дотриманні технічних і технологічних нормативів, проектних 

рішень не очікується. Суттєвий вплив на довкілля можливий лише у випадку 

виникнення аварійних ситуацій, але комплекс технологічних, технічних, 

організаційних рішень забезпечує безаварійність робіт, починаючи з 

підготовки майданчика під буровий верстат з подальшим бурінням 

свердловини, її кріпленням, викликом припливу вуглеводнів і закінчуючи 

демонтажем бурового устаткування, прокладанням необхідних комунікацій і 

рекультивацією земельної ділянки при підключенні свердловин і 

облаштування площі для видобування вуглеводневої сировини. Ведення 

технологічного процесу відповідно Технологічного регламенту, забезпечення 

попередження виникнення аварійних ситуацій, здійснення заходів під час 

несприятливих метеорологічних умов, додержання вимог природоохоронного 

законодавства щодо охорони довкілля, забезпечує безпечне функціонування 

об’єкту та мінімізацію негативного впливу на стан навколишнього 

середовища. 

При спорудженні свердловин найбільш вірогідними ускладненнями 

і аваріями, які можуть вплинути на довкілля можуть бути: 

1. Розливи нафтопродуктів на території бурової. 

2. Інтенсивні газопроявлення (ускладнення). 

3. Газовий фонтан. 

При виникненні перерахованих аварій бурова бригада здійснює наступні 

заходи: 

1) У випадках розливу нафтопродуктів: 

- для нейтралізації нафтопродуктів місце розливу засипається 

біопрепаратом “Еконадін” з розрахунку 1-2 л на м2 площі, або засипається 

глауконітом з розрахунку 48 кг на м2 площі; 

- нейтралізований шар ґрунту збирається бульдозером і скидається 

в гідроізольований шламовий амбар. 

2) При виникненні інтенсивних газопроявлень бурова бригада діє по 

плану «ПЛАС», при цьому: 

- буровий інструмент спускається на якомога більшу глибину; 

- міжколонний простір закривається противикидним обладнанням; 

- в свердловину закачується обважнений буровий розчин; 

- проводиться промивка свердловини і дегазація бурового розчину. 

3) При виникненні газового фонтану: 

- терміново сповіщає про виникнення аварії керівництво 
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підприємства через диспетчерську службу; 

- викликає спеціалізований загін САРС «ЛІКВО» та пожежну 

частину; 

- вимикає всі електроустановки та обезструмлює мережу 

електропостачання; 

- заглушує працюючі двигуни внутрішнього згорання; 

- встановлює пости та знаки небезпеки на під’їзних шляхах до 

майданчика бурової; 

- після прибуття загону спеціалізованої частини діє по плану штабу, 

утвореного наказом АТ «Укргазвидобування». 

При ліквідації інтенсивних газопроявлень під час дегазації бурового 

розчину в атмосферу може попасти до 5000 м3 газу.  

На основі досвіду проведення робіт по ліквідації газових фонтанів на 

площах АТ «Укргазвидобування» при наявності на буровій швидкодіючого 

противикидного обладнання, кваліфікованих спеціалістів і необхідного запасу 

бурового розчину термін їх ліквідації в середньому складає 2-3 доби. 

Орієнтовно кількість газу, який при цьому буде періодично спалюватись на 

факелі можна прийняти в 2 кратному об’ємі, який спалюється при 

випробуванні (одного об’єкта) свердловини. При цьому в повітряне 

середовище потрапить: 

СО – 0,33 т 

СН4 – 0,08 т 

NOх – 0,05 т 

Крім того парникових газів: 

            СО2 – 44,42 т 

            N2O – 0,00008 т  

При експлуатації свердловин необхідність проведення вогневих та 

вогненебезпечних робіт, необхідність обслуговування обладнання, яке в процесі 

експлуатації знаходиться під високим тиском, можливість утворення 

вибухонебезпечної суміші газу з повітрям при витіканні газу може бути 

причиною виникнення  аварійних ситуацій. 

Одна з основних умов безпечної експлуатації свердловини - її 

герметичність. Причиною порушення герметичності можуть бути: корозійний 

чи механічний знос обладнання, механічне руйнування обладнання, 

неналежне додержання умов безпеки при вогневих роботах, несвоєчасна 

профілактика роботи запірної арматури та інше. Розгерметизація устя 

свердловини може призвести до об’ємного вибуху хмари та  факельного 

горіння струменю. Джерелами запалювання можуть бути іскри, що 

створюються при ударі чи терті, вогневі або ремонтні роботи, іскри 

електроустановок (зварювальних агрегатів), прояви статичної або атмосферної 

електрики, необережне поводження з вогнем. 

Для своєчасної ліквідації аварійної ситуації на підприємстві розроблено 

ПЛАС відповідно до ЗУ «Про об’єкти підвищенної небезпеки». 

Для виявлення пошкоджень траси газопроводу-шлейфу, ліквідації 

витоків, контролю стану ґрунтової основи трубопроводів, своєчасного 
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виявлення ерозійного розмиву ґрунтів, просідання ґрунтової основи, 

руйнування насипу та інше проводяться періодичні обстеження трубопроводів 

службою ЛЕС.  

За допомогою встановленого клапана-відтинача на свердловині 

забезпечується автоматичне відключення у випадках розриву газопроводу. 

Планована діяльність враховує усі рішення для запобігання аварійних 

ситуацій: обладнання повністю герметизується, для безпечного доступу до 

запірної арматури та для обслуговування обладнання передбачені майданчики, 

на всіх технологічних лініях встановлюються манометри для контролю за 

тиском, уся запірна арматура відповідає характеристикам робочого 

середовища, у проекті витримано нормативні відстані від газопроводу, який 

проектується, до існуючих підземних комунікацій, передбачений 

електрохімзахист газопроводу. 

 

 

9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ 

(ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ 

ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 

ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Труднощів у процесі підготовки звіту з «Оцінки впливу на довкілля» 

планованої діяльності не виникало. 

АТ «Укргазвидобування» надано вихідну інформацію, а саме: 

– графічні матеріали; 

– геологічну інформацію; 

– характеристика кліматичних умов та фонові концентрації території 

планованої діяльності; 

–  стандарти, інструкції інші нормативні документи, які розроблені на 

підприємстві для забезпечення нормативних екологічних значень показників 

виробничої діяльності. 

 

10. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ 

ДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Повідомлення про плановану діяльність (20201227032), що підлягає 

оцінці впливу на довкілля, опубліковано у газетах: «Урядовий кур'єр» № 235 

від 03.12.2020 р. та «Слобідський край» № 98 від 03.12.2020 р., а також на 

сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля України. 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.  

175



 

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення (07.12.20 р.) 

повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, 

зауваженя і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності не 

надходили (Лист Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України  №25/5-21/347-21 від 11.01.2021 – додаток Н). 

 

 

11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ МОНІТОРИНГУ ЗА СТАНОМ ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Моніторинг та контроль по виконанню природоохоронних заходів у 

відповідності до вимог законодавчих актів і нормативних документів 

передбачає: 

- здійснення агрохімічного обстеження земельної ділянки; 

- повсякденний контроль за станом обладнання і технічних засобів що 

запобігає виникненню аварійних ситуацій, забрудненню навколишнього 

середовища; 

- проведення технологічних операцій на об’єкті у відповідності до 

технічних регламентів; 

- виконання проектних рішень з охорони навколишнього середовища 

при бурінні та підключенні свердловин; 

- здійснення контролю на стаціонарних джерелах забруднення на 

відповідність гранично-допустимих викидів; 

- здійснення контролю стану атмосферного повітря на межі СЗЗ 

свердловин; 

- здійснення контролю хімічного складу вод з водних свердловин; 

- проведення інвентаризації джерел викиду забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря; 

- здійснення авторського нагляду за процесом повернення супутньо-

пластових вод у надра; 

- додержання вимог поводження з відходами у відповідності до закону 

України «Про відходи» [6]. 

 

12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Акціонерне товариство «Укргазвидобування» планує видобування 

вуглеводнів (нафта, газ природний, газ, розчинений у нафті, конденсат, 

супутні компоненти - корисні копалини загальнодержавного значення) 

Кузьмичівсько-Недільного родовища. 

АТ «Укргазвидобування» володіє спеціальним дозволом від 31.05.2006 

року №2793 на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому 

числі дослідно-промислової розробки корисних копалин Північно-

Скворцівської площі, термін дії якого закінчується 31.05.2021 року. 

 За час володіння спеціальним дозволом Товариством було відкрито два 

родовища Недільне та Кузьмичівське, які введено в ДПР. Визнано за доцільне 
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вважати Кузьмичівську (родовище), Недільну (родовище), Північно-

Кузьмичівську, Північно-Скворцівську та Східно-Кузьмичівську ділянки 

нафтогазонакопичення, як складовими частинами Кузьмичівсько-Недільного 

родовища, розташованого в межах Північно-Скворцівського спеціального 

дозволу. 

Метод розробки родовища – на виснаження, режим – газовий. Кінцева 

продукція – підготовлена до споживання нафта, природний газ, газ, 

розчинений у нафті, конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме  – філія 

ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування».  

Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. Розробка 

родовища буде здійснюватись у відповідності до Правил розробки родовищ. 

Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом 

наявної потужності. 

Видобування вуглеводнів не створить значного негативного впливу на 

умови життєдіяльності населення завдяки виконанню природоохоронних 

заходів на всіх етапах планованої діяльності. 

Позитивним впливом планової діяльності на соціальні умови 

життєдіяльності населення є створення додаткових робочих місць та 

забезпечення держави енергетичними ресурсами власного видобутку. 

В адміністративному відношенні Кузьмичівсько-Недільне родовище 

розташована на території Богодухівського району Харківської області 

України. 

Кузьмичівсько-Недільне родовище діє як природно-антропогенна 

система, що виконує сукупність соціально-економічних функцій. Діючи як 

невеликий промисловий об’єкт вона вплине на довкілля: стан надр, 

повітряного і водного середовища, стан ґрунту, оточуючий рослинний і 

тваринний світ, може впливати, в остаточному підсумку, на умови життя і 

діяльності людей. 

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та 

екологічної безпеки при розробці площі впроваджуються комплексні 

природоохоронні заходи, які базуються на даних щодо геологічного розрізу та 

гідрогеологічних умов, фізико-механічних параметрів гірських порід і 

технологічних вимогах до буріння, умовах залягання водоносних горизонтів, 

стані атмосферного повітря, поверхневого шару грунту, кліматичних умов та 

ін. 

При промисловій розробці Кузьмичівсько-Недільного родовища 

передбачається проведення заходів з охорони навколишнього середовища, які 

включають в себе: 

- попередження та зниження рівня забруднення повітряного 

середовища; 

- попередження забруднення водного середовища; 

- попередження забруднення геологічного середовища та родючого 

шару ґрунту. 
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Джерелом забруднення навколишнього середовища є виробничі 

процеси, пов’язані пошуком та розвідкою продуктивних горизонтів, 

спорудженням свердловин, промисловою розробкою родовища.  

Основним об’єктом впливу є будівництво та випробування свердловин. 

В результаті проведених досліджень і розрахунків дається комплексна оцінка 

впливу цього об’єкту на навколишнє природне середовище. 

Заходи по попередженню негативного впливу на геологічне середовище 

при спорудженні свердловин передбачаються за рахунок застосування 

конструкції свердловини, яка включає послідовне перекриття пробурених 

інтервалів з наступним цементуванням.  

Для запобігання інтенсивних газопроявлень і переходу їх у 

фонтанування передбачено використання бурового розчину такої густини, що 

забезпечує необхідний протитиск на газоносні горизонти та герметизацію устя 

противикидним обладнанням. 

Якісний стан технічних і експлуатаційних колон, герметичне кріплення 

вузлів і з’єднань, надійна ізоляція продуктивних та водоносних горизонтів у 

верхній частині розрізу, а також додержання режиму експлуатації 

свердловини дозволяє звести цей вплив до мінімуму. 

На усіх об’єктах нафтогазовій галузі існує план ліквідації аварійних 

ситуацій (ПЛАС). План містить вказівки по повідомленню служб, які повинні 

брати участь у ліквідації аварій, перелік необхідних технічних засобів і 

аварійних знешкоджуючих реагентів, засобів збору і видалення забруднюючих 

речовин, містить прискорені ремонтно-ізоляційні та ізоляційно-ліквідаційні 

роботи та ін. 

Забезпечення пожежної небезпеки на об’єктах будівництва визначається 

окремими робочими проектами.  

Заходи з охорони повітряного середовища забезпечуються визначенням 

кількісного та якісного складу викидів при інвентаризації джерел викиду 

забруднюючих речовин, здійсненням візуального та інструментального 

контролю, використанням надійного високо герметичного обладнання. 

З метою оцінки негативного впливу на атмосферу, при розробці 

Кузьмичівсько-Недільного родовища, були визначені перспективні джерела 

викидів забруднюючих речовин та надані їх характеристики, приведені 

результати розрахунків приземних концентрацій, визначені розміри санітарно-

захисної зони і розглянуті розрахунки рівня забруднення на межі нормативної 

СЗЗ. Проведена оцінка забруднення атмосферного повітря при несприятливих 

метеорологічних умовах та оцінка забруднення при можливих аварійних 

ситуаціях. Наведено аналіз шумового впливу, електромагнітного та 

іонізуючого випромінювання.  

Як показали результати розрахунків, усі перелічені впливи знаходяться в 

межах норми. 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря будуть здійснюватися 

відповідно до керівних документів та чинного законодавчтва України. 

Відповідно до цих документів охоронні заходи при експлуатації об’єкту 

містять у собі: 
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- цілодобовий контроль за додержанням технологічного процесу; 

- систематичний контроль джерел забруднення другої категорії, що 

вносять найбільш істотний внесок у забруднення атмосферного повітря; 

- епізодичний контроль більш дрібних джерел, що відносяться до другої 

категорії; 

Захисні заходи щодо охорони атмосферного повітря передбачають 

наступне:  

- вибір устаткування з урахуванням вибухонебезпечності, токсичності і 

пожежонебезпеки продуктів, що переробляються; 

- відповідність усієї запірної арматури, установленої на трубопроводах, 

1 класу герметичності затвора, захисної арматури; 

- повну герметизацію всього устаткування, арматури, трубопроводів, що 

виключає постійні витікання газу в атмосферне повітря; 

- на випадок підвищення тиску, понад передбачений режимом, осна-

щення устаткування захисними клапанами. 

За умови дотримання усіх правил та грамотної експлуатації обладнання, 

об’єкт не вплине значною мірою на рівень забруднення атмосферного повітря 

в  найближчих населених пунктах. 

Заходи по охороні водного середовища передбачають охорону 

горизонтів з прісними водами у верхній частині геологічного розрізу, 

ґрунтових та поверхневих вод.  

Охорона прісноводних пластів при бурінні забезпечується за рахунок 

перекриття їх обсадними колонами і цементуванням високоміцними портланд 

цементами, застосування екологічно безпечного бурового розчину та 

герметичних протициркуляційних систем на площадках будівництва. 

Очікуваний вплив на водне середовище - мінімальний. 

Заходи з охорони родючого шару ґрунту при бурінні включають в себе 

збереження ґрунту від забруднення (зняття і складування його в кагати), 

запобігання потрапляння на ґрунт нафтопродуктів, відпрацьованої води та 

хімреагентів, які використовуються в технологічному процесі видобутку газу. 

У випадку потрапляння проводять термінову локалізацію забруднення, збір, 

знешкодження та вивіз забрудненого ґрунту за межі промислового об’єкта. 

Таким чином, завдяки відновлюваним заходам, збиток, що завдається 

ґрунтовому шару, буде мінімальний. 

 

12.1 Буріння та облаштування свердловин 

 

У період подальшого видобування вуглеводнів на Кузьмичівсько-

Недільному родовищі планується спорудження 2 свердловин кожного року, 

глибиною до 4000 м. 

Охорона навколишнього природного середовища при бурінні 

свердловин забезпечується додержанням технологічних вимог, які передбачені 

робочим проектом при амбарному способі буріння. 

При бурінні в продуктивних відкладах, можуть створюватися умови 

виникнення інтенсивних газопроявлень, що буде негативно впливати на 
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геологічне середовище у вигляді міжпластових перетоків пластових вод і 

природного газу з конденсатом, забруднюючи надра. 

Для запобігання таких ускладнень при бурінні свердловин передбачено: 

вибір конструкції свердловини, яка забезпечує попередження гідророзриву 

гірських порід тиском газу при газопроявленнях, і герметизацію устя 

противикидним обладнанням; 

- підбір обсадних труб по міцності, виходячи з очікуваного 

максимально можливого тиску на усті свердловини в процесі буріння і 

випробування на приплив газу; 

- підбір густини бурового розчину, що забезпечує створення 

гідростатичного тиску в свердловині, перевищуючого пластовий; 

- вибір типу бурового розчину і хімреагентів, що забезпечує 

створення на стінках свердловини тонкої, щільної і мало проникної кірки; 

- герметизацію устя свердловини противикидним обладнанням; 

- наявність на буровій запасного розчину необхідної густини в 

кількості, яка дорівнює об'єму ствола свердловини при первинному розкритті 

продуктивних горизонтів. 

Основні гірничо-геологічні параметри, градієнти пластових тисків і 

пластові температури наведені у ГТН. 

Приведені технічні рішення і заходи дозволяють зберігати геологічне 

середовище від негативного впливу процесів і явищ техногенного 

походження. 

Конструкція пошуково-розвідувальних і експлуатаційних свердловин 

вибирається, виходячи з необхідності розкриття певних нафтогазоносних 

комплексів, з врахуванням гірнично-геологічних особливостей розрізу площа, 

необхідності ізоляції несумісних зон буріння та забезпечення якісного 

розкриття продуктивних відкладів. 

В даному звіті для буріння розглянуто використання бурового верстата з 

дизельним приводом. Комплекс наземних споруд, що використовуються для 

буріння кожної свердловини, відноситься до тимчасових і після закінчення 

спорудження свердловини демонтується.  

Відстань до найближчих житлових забудов не менше 500 м при бурінні 

дизельним приводом. 

Джерелами впливів на навколишнє середовище в процесі спорудження 

(буріння) свердловин є: 

- хімреагенти, що застосовуються для обробки бурового розчину; 

- рідкі відходи буріння, включаючи відпрацьований буровий розчин, 

бурові стічні води, побутові відходи від столової, душової, вибурена порода 

(шлам) та ін.; 

- буровий розчин оброблений хімреагентами; 

- тверді відходи буріння (металобрухт, будівельне сміття та ін.); 

- інтенсивні газопроявлення в разі переходу їх у газовий фонтан при 

розкритті газоносних горизонтів; 

- викиди шкідливих речовин при згоранні електродів під час 

зварювання; 
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- викиди шкідливих речовин при роботі ДВЗ бурового верстата, 

додаткового дизель-генератора та автомобіля КРАЗ 65101 (або аналог 

автоспецтехніки); 

- викиди шкідливих речовин при спалюванні газу на факелі під час 

випробування свердловини; 

- пилевикиди при приготуванні бурового розчину; 

- продукти випаровування з ємностей для зберігання дизпалива та з 

поверхні гідроізольованих шламових амбарів. 

Попередження негативного впливу на геологічне середовище  

передбачено в процесі буріння за рахунок застосування конструкцій 

свердловин, які включають спуск обсадних колон з наступним цементуванням 

високоміцними портландцементами. Для запобігання інтенсивних 

газопроявлень при бурінні свердловин і переходу їх у фонтанування 

природним газом, передбачено використання бурового розчину необхідної 

густини, що забезпечує необхідний протитиск на газоносні горизонти та 

герметизацію усть противикидним обладнанням. 

Повітряне середовище зазнає впливу продуктами згорання електродів при 

зварюванні під час монтажних робіт; продуктами згорання дизельного палива 

при роботі ДВЗ бурового верстата, додаткового дизель-генератора та 

автомобіля КРАЗ 65101(або аналог автоспецтехніки); продуктами згорання 

природного газу на факелі при випробуванні свердловини; пилевикидами при 

приготуванні бурового розчину; продуктами випаровування з ємностей для 

зберігання дизельного палива; продуктами вільного випаровування з поверхні 

гідроізольованих шламових амбарів. Але на межі житлової забудови 

найближчого населеного пункту від кожного бурового майданчика значення 

концентрацій по всіх забруднюючих речовинах, що викидаються в повітряне 

середовище, вище зазначеними джерелами, будуть меншими, ніж значення 

ГДК. 

Наявність електромагнітних хвиль, іонізуючих випромінювань та 

ультразвукових коливань в процесі буріння свердловин не передбачається. 

Шкідливого впливу шуму на найближчий населений пункт від бурового 

майданчика не буде. 

Для збереження родючого шару ґрунту від забруднень передбачено 

зняття і складування його в кагати з наступною укладкою на попереднє місце 

після закінчення бурових робіт. Після закінчення бурових робіт передбачено 

проведення технічного та біологічного етапів рекультивації. 

З метою запобігання забруднення горизонтів з прісними водами в 

геологічному розрізі свердловин передбачено перекриття їх обсадними 

колонами з наступним цементуванням високоміцними портландцементами. 

Крім того, для розкриття горизонтів з прісними водами передбачається 

використання бурового розчину, обробленого малотоксичними реагентами. 

Зберігання відходів буріння передбачається в земляних амбарах облаштованих 

непроникним протифільтраційним екраном. Високотоксичні хімреагенти I 

класу для обробки бурового розчину не застосовуються. 

Первинна нейтралізація хімреагентів, що використовуються для обробки 
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бурового розчину, здійснюється при циркуляції через свердловину в умовах 

високого гідростатичного тиску і температури внаслідок реакції між 

хімреагентами. Остаточна очистка і нейтралізація здійснюється шляхом вводу 

в рідкі відходи буріння коагулянту. Після відстою освітлену воду аналізують 

на вміст нафтопродуктів, мінеральних солей, визначають рН середовища, 

риють додатковий амбар подвійного об’єму, в який перепускають очищену 

воду із існуючих шламових амбарів для подальшого випаровування та 

фільтрації. Тверді та напівтверді відходи буріння нейтралізуються і 

обеззаражуються шляхом вводу в шламові амбари композиції, що містить 

фосфогіпс, солому і органічні добрива. Після перетворення відходів буріння з 

напіврідкої фази в тверду відходи буріння захороняються в земляних 

шламових амбарах. Забруднення нафтопродуктами нейтралізуються 

сорбентом та деструктором вуглеводнів нафти біопрепаратом «Еконадін» (або 

аналог). 

Після припинення експлуатації кожної водяної свердловини остання 

ліквідується у відповідності з вказівками по проектуванню і виконанню 

ліквідаційного тампонжу розвідувальних, гідрогеологічних і експлуатаційних 

водозабірних свердловин, що виконли своє призначення на території України. 

У відповідності з правилами виконання робіт по санітарно-технічному 

тампонажу і з врахуванням конструкції свердловини, що ліквідується, 

приймається порядок виконання робіт, який надається в проектно-

кошторисній документації на буріння водяної свердловини для технічного 

водозабезпечення. 

Після закінчення бурових робіт також передбачається ліквідувати 

спостережні свердловини. 

Зелені насадження, промислові об'єкти, житлово-цивільні, гідротехнічні, 

та інші споруди в межах бурових майданчиків відсутні. У зв’язку з цим 

негативні впливи проектної діяльності на рослинний і тваринний світ відсутні. 

Внаслідок здійснення аналогічних і інших технічних рішень та заходів 

при спорудженні свердловин на площах АТ «Укргазвидобування» залишкових 

впливів на навколишнє середовище не спостерігалося, окрім випадків, коли 

інтенсивні газопроявлення переходили у газові фонтани, ліквідація яких 

здійснювалася силами і засобами бурових і газопромислових організацій. 

При впровадженні зазначених технічних рішень і заходів у процесі 

провадження планованої діяльності залишкових наслідків не очікується. 

Суб’єктом господарювання разом з буровою організацією будуть 

прийняті заходи по здійсненню проектних рішень відповідно до норм і правил 

охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх 

етапах спорудження свердловин. 

По закінченню бурових робіт і після проведення технічної рекультивації 

відведена ділянка землі повертається землевласникам (землекористувачам) 

для проведення біологічного етапу рекультивації, після чого землі 

використовуються за призначенням. 

У випадку отримання промислового припливу пластового флюїду 

планується підключення свердловин за допомогою газопроводів (шлейфів) до 
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установки підготовки вуглеводневої сировини і передача їх в експлуатацію. 

 

12.2 Підключення свердловин 

 

Планується облаштування устя свердловин, підключення свердловин за 

допомогою газопроводів (шлейфів) до існуючої установки підготовки 

вуглеводневої сировини та передача їх в експлуатацію. 

В процесі експлуатації здійснюватимуться продувки свердловини і 

шлейфу, дослідження з метою контролю технічного стану та відповідності 

параметрів роботи свердловини установленому технологічному режиму та 

освоєння свердловини після ремонтів. Для контролю за режимом роботи 

свердловини встановлюватиметься контрольно-вимірювальне обладнання і 

пристрої для відбору проб продукції на усті. Обв’язка свердловини повинна 

забезпечувати проведення усіх робіт та автоматичне відключення свердловини 

у випадку розриву трубопроводу-шлейфу за допомогою клапана-відтинача. 

Для обслуговування засувок на фонтанній арматурі облаштовуватиметься 

металевий майданчик. 

Передбачається облаштування амбару свердловини з горизонтальною 

факельною установкою для спалювання газу.  

Під час експлуатації свердловин джерелом утворення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферу є горизонтальна факельна установка, на 

якій виконується спалювання газу при продувках, дослідженні свердловини та 

при ремонтах. Шкідливі речовини, які потраплятимуть в атмосферу під час 

експлуатації об’єкту: оксиди азоту, речовини у вигляді суспендованих. 

твердих частинок недиференційованих за складом (сажа), оксид вуглецю, 

метан. Проведеним розрахунком розсіювання встановлено, що концентрація 

викидів по кожній з речовин на межі санітарно-захисної зони (300 м) з 

урахуванням фону, буде значно нижчою за ГДК м.р. 

Під час проведення будівельних робіт по прокладанню газопроводів-

шлейфів для підключення свердловин утворюватимуться викиди 

забруднюючих речовин в атмосферу: при виконанні зварювальних робіт, при 

нанесенні лакофарбового покриття на металоконструкції, при роботі 

автотранспорту та відходи ІІІ та ІV класу небезпеки. Вплив має тимчасовий, 

нетривалий характер. 

Для гідровипробовування трубопроводів під час будівництва буде 

використовуватися вода. Забір води здійснюватиметься з власного джерела 

(споруджена водяна свердловина) або привозна. Після гідровипробувань 

трубопроводів вода не підлягає очистці, так як в своєму складі не містить 

органічних та інших забруднень. Випуск води здійснюватиметься у 

тимчасовий амбар, можливі незначні забруднення вивозитимуться на звалище, 

у відповідності до укладених договорів. 

При експлуатації свердловини акустичне навантаження на найближчу 

житлову забудову (розташовану на відстані не менше 300 м від 

проммайданчика свердловини) може виникнути при роботі факельної 

установки свердловини. Воно дорівнюватиме значенням, нижчим від 
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нормативних, згідно ДБН В.1.-31:2013. 

Під час проведення будівельних робіт акустичне навантаження на 

найближчу житлову забудову, згідно розрахунків, знаходиться в межах норми.  

Під час прокладання траси трубопроводу передбачено зняття і наступне 

відновлення родючого шару ґрунту за рахунок проведення технічної і 

біологічної рекультивації 

При введенні в експлуатацію свердловин змін природного ґрунтового 

покрову, клімату і мікроклімату, водного режиму, фізичного і біологічного 

впливу на флору та фауну району не відбудеться. Вплив на навколишнє 

природне середовище є прийнятним. 

При відсутності промислового припливу - свердловини ліквідуються, у 

відповідності до Правил ліквідації свердловин. 

 

12.3 Ліквідація свердловин 

 

Надрокористувач зобов’язаний ліквідувати свердловину у разі, якщо 

вона виконала своє призначення, або після спорудження свердловини не було 

промислового припливу вуглеводнів та її подальше використання за прямим 

призначенням чи для інших господарських цілей є недоцільним або 

унеможливлено з геологічних, технічних, економічних, екологічних чи інших 

причин у відповідності з вимогами СОУ 11.200013741-001:2007 та НПАОП 

11.1-1.01-08. 

При наявності міжколонних тисків і міжпластикових перетоків газу, 

пов’язаних з неякісним цементуванням експлуатаційної колони, в свердловині 

повинні бути проведені ремонтно-відновлювальні роботи по окремих планах 

до початку проведення ізоляційно-ліквідаційних робіт. 

Ліквідація свердловини без випробування або після випробування з 

допомогою випробувача пласта на трубах без спуску експлуатаційної колони, 

проводиться наступним чином: 

- визначається необхідність встановлення цементних мостів в 

необсаженому стволі свердловини в залежності від гірничо-геологічних умов; 

- висота кожного цементного мосту повинна бути рівною потужності 

пласта плюс 20 м вище покрівлі і 20 м нижче підошви, над покрівлею 

верхнього пласта цементний міст встановлюється на висоту не менше 50 м; 

- у башмак останньої проміжної колони встановлюється цементний міст 

висотою не менше 200 м. 

Ліквідація свердловини після випробування при спущеній 

експлуатаційній колоні, проводиться наступним чином: 

- всі об’єкти випробування повинні ізолюватися один від одного 

цементними мостами; 

- висота кожного цементного мосту повинна бути рівною потужності 

пласта плюс 20 м вище покрівлі і 20 м нижче підошви, над покрівлею 

верхнього пласта цементний міст встановлюється на висоту не менше 50 м. 

Устя ліквідованої свердловини, у геологічному розрізі якої присутні 

вуглеводні, агресивні компоненти або високонапірні пластові води (з 
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коефіцієнтом аномальності 1,1 і більше), облаштовується наземним репером. 

За наявності технічної колони у свердловину, на трубі (репер) діаметром 

60÷100 мм, яка заварена зверху, на глибину не менше 2 метрів спускається 

кільцева дерев’яна пробка, яка до устя заливається цементним розчином. До 

верхньої частини за допомогою зварювання встановити фланець-заглушку, до 

якої приварити патрубок для встановлення вентиля з манометром. Нижній 

кінець патрубка має сполучатися з простором у колоні. Над устям 

свердловини встановити бетонну тумбу розміром 1×1×1 м. Висота репера над 

бетонною тумбою повинна бути не менше 0,5 м. Репер, у разі вилучення 

технічної колони, встановлюється на кондукторі або на направленні і 

споруджується бетонна тумба розміром 1×1×1 м у вигляді зацементованої 

труби, яка встановлюється на експлуатаційну колону (за її відсутності - на 

проміжну колону або кондуктор), заповнену на глибину не менше 2 м 

цементною пробкою. Під цементною пробкою повинен проходити заглушений 

зверху за допомогою зварювання патрубок з установленим вентилем для 

забезпечення контролю за тиском у колоні. 

Після завершення ліквідації свердловини, її устя облаштовують репером, 

де позначається порядковий номер, назва площа і найменування компанії, що 

займалася розробкою. 

Акт про ліквідацію свердловини і уточнені координати 

місцезнаходження устя свердловини здаються в архів на постійне зберігання. 

Таким чином, планована діяльність здійснюватиметься з допустимим 

залишковим рівнем впливу на здоров’я, умови життєдіяльності місцевого 

населення, об’єкти навколишнього природного середовища. 

Наявність документів дозвільного характеру, виданих територіальними 

органами Мінприроди, Держпраці, Державної служби геології та надр України 

та інших документів дозвільного характеру виключає необхідність розгляду 

територіальних альтернатив. Технологія видобування вуглеводнів 

використовується провідними компаніями світу, технічні альтернативи відсутні. 

Підстав для здійснення транскордонної оцінки впливу немає. 

Видобування вуглеводнів на Кульмичівсько-Недільному родовищі буде 

виконуватись в існуючих межах ліцензійної ділянки. 

Планована діяльність не призведе до значних викидів забруднюючих 

речовин. Характер техногенного навантаження на ґрунт, рослинний, тваринний 

світ, об’єкти техногенного, соціального середовища істотно не зміняться. 

Планована діяльність буде здійснюватись з неухильним додержанням 

норм Законів України «Про надра», «Про відходи», «Про оцінку впливу на 

довкілля», «Про охорону атмосферного повітря», Водного Кодексу України, 

Земельного Кодексу України, інших законодавчих актів та нормативних 

документів, що регламентують здійснення діяльності з попередження 

негативного впливу на навколишнє середовище. 

Соціально-економічний вплив планованої діяльності - одержання 

геологічної інформації щодо приросту запасів вуглеводневої сировини, 

забезпечення енергоресурсами населення і промисловості, зарахування 

рентної плати за користування надрами (видобуток природного газу, нафти та 
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конденсату). Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидобувної 

галузі оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає 2% 

рентної плати за користування надрами до районних бюджетів, 3% до 

бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% до обласних бюджетів за 

місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів. 

Відповідальність за взяті зобов’язання по реалізації планованої 

діяльності у відповідності до законодавчих актів, норм і правил охорони 

навколишнього природного середовища та вимог екологічної безпеки на всіх 

етапах діяльності підприємства бере на себе філія ГПУ 

«Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 
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27. ВСН 005-88. МНГС Строительство промысловых стальних трубопроводов. 

Технология и организация 

28. ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97. Охорона довкілля. Спорудження 

розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту і газ на суші. 

Правила проведення робіт 

29. ДСН 3.3.6.039-99. Державні санітарні норми виробничої, загальної та 
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локальної вібрації. 

30. ГОСТ 12.1.002.84. Допустимі рівні впливу на працівників і вимоги до 
проведення контролю на робочих місцях для електричних полів 
промислової частоти. 

31. ГОСТ 12966-86. Алюминия сульфат технический очищенный. Технические 

условия. 

32. ГСТУ- 41 000 32 626-00-023-2000. Охорона довкілля. Рекультивація під час 

спорудження нафтових і газових свердловин 

33. ДК 005-96 Державний класифікатор відходів 
34. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 
споруд. - К.: Держкомітет України з будівництва та архітектури. 2004. 

35. ДБН А. 3.01.5-2016 Організація будівельного виробництва. 
36. ДБН В.2.2-28:2010. Будинки адміністративного та побутового призначення. 
37. ДБН В.1.1-31:2013. Захист територій, будинків і споруд від шуму. 

38. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Основні положення проектування» 

39. ДСТУ Б В.2.2-22:2008. Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні 

умови. 
40. ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013. Настанова з ро зрахунку рівнів шуму в 

приміщеннях і на територіях. Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України. Київ. 2014 р. 

41. ДСанПін 2.2.4-171-10 Державні санітарні нормам та правилам «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання людей» затвердженим 

наказом МОЗ України № 400 від 12.05.2010 р. 

42. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, 

затверджені наказом МОЗ України від 19.06.1996 р. № 173 зі змінами за 

наказом від 02.07.2007 р. № 362. 

43. Державні санітарні норми і правилами захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань, Київ, наказ Міністерства охорони 

здоров'я України від 01.08.96 р. № 239. 

44. КНД 41-00032626-00-326-99. Визначення забруднення грунтів навколо 

бурових площадок (методичні вказівки). – К.: Держкомекології, 1999. – 46 с. 

(Керівний нормативний документ) 

45. НПАОП 11.1-1.01-08. Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості 

України 

46. ОНД 86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Госкомгидромет, 4.08.86 

47. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України ОСПУ 

(ДСП 6.177-2005-09-02), затверджені наказом МОЗ від 02.02.2005, 

зареєстровані Мін’юстом 20.05.2005 за № 552/10832. 

48. СОУ 41.0-30019775-043:2005. Галузеві технологічні нормативи 

водовикористання та водовідведення на об'єктах ДК «Укргазвидобування» 

(поточні та перспективні). Методика розрахунків. 

49. СОУ 11.2-30019775-075:2005. Відходи виробництва і споживання. 

Нормативи утворення 
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50. СОУ 11.2-30019775-179:2011. Том 1. Збірник елементарних кошторисних 

норм на буріння нафтових та газових свердловин. 

51. СОУ 11.2-30019775-032:2004. Викиди забруднювальних речовин в 

атмосферне повітря від основних виробництв та технологічних процесів ДК 

“Укргазвидобування”. Методика визначення питомих показників 

52. СОУ 09.1-30019775-245:2015. Свердловини на нафту і газ. Попередження 

газонафтоводопроявів і відкритих фонтанів при бурінні та капітальному 

ремонті свердловин. АТ «Укргазвидобування» 

53. РД 52.04.52-85. Методические указания. Регулирование выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях 

54. Рекомендації по розрахунку ЗСО. ВНДІ Водгео Держбуду СРСР, 1983 р. 

55. РСН 324-82. Инструкция по проектированию и производству 

ликвидационного тампонажа наблюдательных, разведочных, гидро-

геологических, инженерно-геологических, эксплуатационных водозаборных 

скважин и горных выработок, проходимых при проведении геологических 

съемок, инженерно-геологических изысканий, разведочных работ на воду, а 

также для целей водоснабжения, выполнивших свое назначения на 

территории Украинской ССР. Утверждена приказом Госкомитета УССР по 

делам строительства от 16 июня 1981 года (№153). 

56. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами, Український науковий центр 

технічної екології, том І-ІІІ, Донецьк, 2004. 

57. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у 

повітря від транспортних засобів. Затв. наказом № 452 Держкомстату 

України від 13.11.2008 р. 

58. Сборник методик по расчёту содержания загрязняющих веществ в выбросах 

от неорганизованных источников загрязнения атмосферы, УкрНТЭК, 

Донецк, 2000. 

59. Наказ № 7 Мін. охорони навколишнього природного середовища та ядерної 

безпеки України «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок 

складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин 

на підприємстві». Наказ № 108 Мін. охорони навколишнього природного 

середовища та ядерної безпеки України «Про затвердження Інструкції про 

загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги 

викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, 

організацій та громадян-підприємців». 

60. Доповідь про стан навколишнього природного середовища Харківської 

області за 2019 рік Департаменту екології та природних ресурсів 

Харківської ОДА – м. Харків, 2020. 

61. «Проект нормативов  предельно допустимых выбросов для буровой 

установки Уралмаш-3Д для скважины № 94 Яблуновского ГКМ». 

62. Правила розробки нафтових і газових площ: Затв. - 15.03.2017 № 118/ 

Міністерство екології та природних ресурсів України. 
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63. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных 

веществ и их распределение в воздухе:  Справочник. – М.: Химия, 1989. 

64. Програмний комплекс “ЕОЛ+” (версія 5.3.3, від 20.01.14) для розрахунку 

концентрацій шкідливих речовин в атмосфері по методиці ОНД-86, КБСП 

«Топаз», Київ  (входить в перелік програм рекомендованих Мінприроди 

України до використання, лист № 11-5-68 від 07.05.1998 р.). 

65. Червона Книга України. 
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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
вул. Велика Васильківська, 8, м. Київ, 01004, тел./факс: (044) 235-31-92, тел. (044) 235-61-46

E-mail: davr@davr.gov.ua, сайт: davr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37472104

ДОЗВІЛ
НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Від 06.11.2020 № 208/ХР/49д-20

Цей  дозвіл  видано  водокористувачу  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО
"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"  ,  ЄДРПОУ:  30019775,  М.  КИЇВ,  район  міста
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ,  вул.  Кудрявська,  буд.  26/28

Поштова адреса: М. КИЇВ, район міста ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Кудрявська, буд.
26/28

1. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Поверхневий водозабір із
р.  Сіверський  Донець  (насосна  станція  1-го  підйому  продуктивністю  90  куб.м/год),
Шебелинське відділення ПГКН філії "Управління з переробки газу та газового конденсату",
розташований на південь від смт Андріївка Балаклійського району Харківської області, р.
Сіверський Донець, район річкового басейну р. Дон

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання
(водовідведення) якого отримано воду: Річка 20/АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ

Код  та  назва  водогосподарських  ділянок,  у  межах  яких  знаходяться  джерела
водопостачання,  приймачі  зворотних  (стічних)  та  інших  вод:  М6.5.1.04  -  р.  Сіверський
Донець від г/п Зміїв до гирла р. Берека

2. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): 10 (десять) свердловин,
Шебелинське відділення ПГКН філії "Управління з переробки газу та газового конденсату",
№ 1-6 розташовані на на півдні від смт Андріївка, № 7-10 розташовані на півночі від смт
Андріївка Балаклійського району Харківської області, р. Сіверський Донець, район річкового
басейну р. Дон

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання
(водовідведення)  якого  отримано  воду:  Підземний  водоносний  горизонт
60/АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ  ДОНЕЦЬ

Код  та  назва  водогосподарських  ділянок,  у  межах  яких  знаходяться  джерела
водопостачання,  приймачі  зворотних  (стічних)  та  інших  вод:  М6.5.1.04  -  р.  Сіверський
Донець від г/п Зміїв до гирла р. Берека

3.  Фактичне  місце  здійснення  діяльності  (водокористування):  Свердловина  №  1,
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Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання
(водовідведення)  якого  отримано  воду:  Підземний  водоносний  горизонт
60/ЧЕР/ДНЕПР/0509/0186/0064/Р.МЕРЧИК

Код  та  назва  водогосподарських  ділянок,  у  межах  яких  знаходяться  джерела
водопостачання,  приймачі  зворотних (стічних)  та  інших вод:  М5.1.2.23 -  р.  Ворскла від
кордону Сумської та Полтавської областей до гирла

25. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № 1, УПГ
Кузмичівського ГКР філії газопромислове управління "Шебелинкагазвидобування", поблизу
с. Заброди Богодухівського району Харківської області, р. Мерла, басейн р. Ворскла, район
річкового басейну р. Дніпро

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання
(водовідведення)  якого  отримано  воду:  Підземний  водоносний  горизонт
60/ЧЕР/ДНЕПР/0509/0186/Р.МЕРЛА

Код  та  назва  водогосподарських  ділянок,  у  межах  яких  знаходяться  джерела
водопостачання,  приймачі  зворотних (стічних)  та  інших вод:  М5.1.2.23 -  р.  Ворскла від
кордону Сумської та Полтавської областей до гирла

26.  Фактичне  місце  здійснення  діяльності  (водокористування):  Свердловина  №
1/2000/В  (робоча),  свердловина  №  2/2000/В  (резервна)  УППН  Східного  блоку  філії
газопромислове управління "Шебелинкагазвидобування", смт Старий Мерчик Валківського
району Харківської області, р. Мокрий Мерчик, басейн р. Мерчик, район річкового басейну
р. Дніпро

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання
(водовідведення)  якого  отримано  воду:  Підземний  водоносний  горизонт
60/ЧЕР/ДНЕПР/0509/0186/0064/0028/Р.МОКРИЙ  МЕРЧИК

Код  та  назва  водогосподарських  ділянок,  у  межах  яких  знаходяться  джерела
водопостачання,  приймачі  зворотних (стічних)  та  інших вод:  М5.1.2.23 -  р.  Ворскла від
кордону Сумської та Полтавської областей до гирла

27.  Фактичне місце здійснення діяльності  (водокористування):  3  (три)  свердловини
№№ 31-82, 14-04, 448 «біс» (робочі), 3 (три) cвердловини №№ 449«біс», 1/2000/У, 2/2000/У
(резервні), Майданчик Юліївського цеху видобутку нафти, газу та конденсату (ЮЦВНГК)
філії  газопромислове  управління  "Шебелинкагазвидобування",  смт  Старий  Мерчик
Валківського  району  Харківської  області,  р.  Мокрий  Мерчик,  басейн  р.  Мерчик,  район
річкового басейну р. Дніпро

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання
(водовідведення)  якого  отримано  воду:  Підземний  водоносний  горизонт
60/ЧЕР/ДНЕПР/0509/0186/0064/0028/Р.МОКРИЙ  МЕРЧИК

Код  та  назва  водогосподарських  ділянок,  у  межах  яких  знаходяться  джерела
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споруді.
3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність

водомірів, кранів для відбору проб води.
4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної

споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного
дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний
вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених
за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та
водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод
для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл
на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу
України про надра.

7.  Дотримуватись  вимог  абзацу  7  пункту  12  Порядку  здійснення  державного
моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №
758.

8.  Надавати  щорічно  до  20  січня  наступного  за  звітним  роком  дані  режимних
спостережень,  відомості  про  фактичний  водовідбір  та  результати  хімічних  аналізів  за
формою 7-ГР Харківській КГЕ «Південукргеологія» (м. Харків, вул. Жовтневої революції,
93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів

№ Перелік природоохоронних заходів Термін виконання Критерії (показники) досягнення
результативності

1 Раціонально використовувати водні ресурси
та систематично вести первинний облік

водокористування

Постійно Охорона підземних та поверхневих
вод від виснаження

2 Утримувати в належному санітарному стані
зони санітарної охорони водозабору

(свердловин)

Постійно Охорона підземних вод від
забруднення та засмічення

3 Утримувати в належному санітарному стані
прибережну захисну смугу розташування

поверхневих водозаборів

Постійно Охорона поверхневих вод від
забруднення та засмічення

4 Утримувати в належному стані місця
скидання зворотних вод

Постійно Охорона підземних та поверхневих
вод від забруднення

* Природоохоронні заходи спрямовуються на охорону вод, зменшення рівня забруднення та
забезпечення раціонального використання водних й інших природних ресурсів та повинні
мати вимірювані критерії (показники) досягнення результативності й терміни виконання.

Згідно зі статтею 45 Водного кодексу України у разі маловоддя, загрози виникнення
епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках можуть бути
обмежені права водокористувачів або змінені умови водокористування з метою забезпечення
охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах.
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Додаток Е 

208



 
 
ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 
 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру,
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 Богодухівський район 27,2 -10,6 9 180 90 64  
 
 
ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної системи координат 
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 

град. 
1 1 Буровий 

майданчик 
0 0 0 

 
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд.

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного

Коеф. 
рельєфу

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела,

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    
1 1 1 м-к 

автоспецтехні
ки 

0 1 -15 25 15 12 2 0 0 50 4 

  2 вишко-
лебідочний 
бл. 

0 1 0 0 12 12 2 0 0 20 4 

 
 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 
1 1 1 301  1 0,021          
   330  1 0,003          
   703  1 2,063E-5          
  2 301  1 0,000725          
   344  1 0,000725          
   342  1 0,000338          
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ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 
 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. 

осідання 
301 Азоту діоксид 0,2 1 
330 Ангідрид сірчистий 0,5 1 
703 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3) 0,0001 1 
344 Фториди погано pозчинні 

неоpганічні (фтоpид алюмінію і 
кальцію) 

0,2 1 

342 Фтористий водень 0,02 1 
 
ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 301 330         1 
35 330 342         1 

11002 342 344         0,8 
 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
1 301 a   0,09         
 330 a   0,04         
 703 a   0,4         
 344 a   0,4         
 342 a   0,4         

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 8.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 
1 Буровий майданчик 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 9.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 
301 Азоту діоксид 
330 Ангідрид сірчистий 
703 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3) 
344 Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид 

алюмінію і кальцію) 
342 Фтористий водень 

 
Завдання на розрахунок. 
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ТАБЛИЦЯ 10.  Перелік груп сумацій. 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 301 330         1 
35 330 342         1 

11002 342 344         0,8 
 
Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 11.  Параметри розрахункових майданчиків. 
 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 
1 0 0 8000 8000 250 250 0 0 

 
ТАБЛИЦЯ 12.  Завдання на розрахунок. 
 

 Найменування 
міста 

Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в долях 
(Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. напр. К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 
Богодухівський 

район 
0,5     0,5 1 1,5   9  2 10 1 
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ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 
 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 
 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру,
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 Богодухівський район 27,2 -10,6 9 180 90 64  
 

 
ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 
 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 

град. 
1 1 Буровий 

майданчик 
   

 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 
 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд.

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного

Коеф. 
рельєфу

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела,

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    
1 1 1 м-к 

автоспецтехні
ки 

 1 -15 25 15 12 2   50 4 

  3 вихл. 
колектор ДВЗ 
приводу 
лебідки та 
ротора 

444 1 5 -21   2,5 0,245 0,858 50  

  4 вихл. 
колектор ДВЗ 
приводу 
бурових 
насосів 

444 1 47 -25   2,5 0,245 1,144 50  

  5 вихл.труба 
ДЕС 

444 1 55 -22   2,5 0,06 0,286 50  

  6 ємн-ть для 
дизпалива 

 1  -40 0,05 0,05 6   20 5 

  7 
гідроізольован
і шламові 
амбари 

 1 25 40 46 48,6 2   25 5 
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ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 
1 1 1 328  1 0,005          
   301  1 0,021          
   330  1 0,003          
   337  1 0,037          
   703  1 2,063E-5          
  3 328  1 0,0729          
   301  1 0,022          
   330  1 0,0141          
   337  1 0,1765          
   2754  1 0,0812          
   703  1 6,25E-6          
  4 328  1 0,0972          
   301  1 0,0294          
   330  1 0,0188          
   337  1 0,2353          
   2754  1 0,1082          
   703  1 8,37E-6          
  5 328  1 0,0265          
   301  1 0,008          
   330  1 0,0051          
   337  1 0,0642          
   2754  1 0,0295          
   703  1 2,28E-8          
  6 2754  1 6,35E-5          
  7 2754  1 0,041          

 
 
ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. 
осідання 

328 Сажа 0,15 1 
301 Азоту діоксид 0,2 1 
330 Ангідрид сірчистий 0,5 1 
337 Вуглецю оксид 5 1 
2754 Вуглеводні гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 П та 
інш.) 

1 1 

703 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3) 0,0001 1 
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ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 301 330         1 
 
 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження

Конц.
(у долях ГДК)

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам

   X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
1 328 a 0,1  
 301 a 0,09  
 330 a 0,04  
 337 a 0,08  
 2754 a 0,4  
 703 a 0,4  

 
 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 8.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика
1 Буровий майданчик

 
 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 9.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини
328 Сажа 
301 Азоту діоксид 
330 Ангідрид сірчистий 
337 Вуглецю оксид 

2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П 
та інш.) 

703 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3)
 
 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 10.  Перелік груп сумацій. 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 301 330   1
 
Завдання на розрахунок 
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ТАБЛИЦЯ 11.  Параметри розрахункових майданчиків. 
 N Коорд. центра сим. Довжина, 

м 
Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 

вісі OX загальної 
Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 
1  8000 8000 250 250  

 
 
 
ТАБЛИЦЯ 12.  Завдання на розрахунок. 

 Найменування 
міста 

Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в долях 
(Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. напр. К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону
 

Богодухівський 
район 

0,5     0,5 1 1,5 9 5 10 1
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ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 
Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 

 міста міста самого жаркого 
місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру,
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

9 Богодухівський район 27,2 -10,6 7 180 90 64  
 
ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 
 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 

град. 
1 1 Буровий 

майданчик 
0 0 0 

 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 
 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд.

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного

Коеф. 
рельєфу

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела,

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    
1 1 8 факельний 

викид 
444 1 0 110   2 0,08 97,4 1712  

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 
 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 
1 1 8 301  1 2,942          
   337  1 19,61          

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 
 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. 
осідання 

301 Азоту діоксид 0,2 1 
337 Вуглецю оксид 5 1 

 
ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 
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ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 
 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
1 301 a   0,09         
 337 a   0,08         

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 8.  Перелік проммайданчиків. 
 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 
1 Буровий майданчик 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 9.  Перелік речовин. 
 

 Код р-ни Найменування речовини 
301 Азоту діоксид 
337 Вуглецю оксид 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 10.  Перелік груп сумацій. 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 11.  Параметри розрахункових майданчиків. 
 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 
1 0 0 8000 8000 250 250 0 0 

 
 
ТАБЛИЦЯ 12.  Завдання на розрахунок. 
 

 Найменування 
міста 

Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис.

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 
Богодухівський  

район 
0,5     0,5 1 1,5     1 10 1 
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ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 
 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 
 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру,
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 Богодухівський  район 27,2 -10,6 9 180 90 4000000  
 
 
 
ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 

град. 
1 1 Проектна 

свердловина 
1000 1000 0 

 
 
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    
1 1 1 Проектна 

свердловина 
444 1 0 0   2 0.089 108.856 1698  

 
 
 
 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек
1 1 1 03000 

------- 
2902 

 1 2.328          

04001 
------- 
301 

 1 3.492          

06000 
------- 
337 

 1 23.28          
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ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 
 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 

03000 
2902 

Речовини у вигляді 
суспендованих 

0.5 1 

04001 
301 

Азоту діоксид 0.2 1 

06000 
337 

Вугицю оксид 5 1 

 
 ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 
 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
1 03000 

2902 
a   0.1         

04001 
301 

a   0.09         

06000 
337 

a   0.08         

 
 
Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 
 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 
1 Проектна свердловина 

Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 
03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді суспендованих 

04001 
------- 
301 

Азоту діоксид 

06000 
------- 
337 

Вугицю оксид 
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Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
 
 
Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 
 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 
1 0 0 4000 4000 100 100 0 0 

 
 
 
ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 
 

 
Найменування 

міста 

Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис.

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 
Жденієвська 

площа 
0.5     0.5 1 1.5     3 3 0/1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Розрахунок (з фоном) 
Перелік  найбільших  концентрацій 
 
3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y,

м 
Конц. в точці 

мг/м3 
 Конц. в 
точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру,
град. 

Швид. вітру,
м/c 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок,
% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 
0 -1000 0.068884 0.172209 270.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     
0 -900 0.068884 0.172209 270.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     
0 -800 0.068884 0.172209 270.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     
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Концентрації у заданих точках 
 
3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y,

м 
Конц. в точці 

мг/м3 
 Конц. в 
точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру,
град. 

Швид. вітру,
м/c 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок,
% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 
0 -300 0.068884 0.172209 270.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     

-300 0 0.068884 0.172209 0.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     
300 0 0.068884 0.172209 180.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     
0 300 0.068884 0.172209 90.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     

 
 
Перелік  найбільших  концентрацій 
 
4001 / 301  Азоту діоксид 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y,

м 
Конц. в точці 

мг/м3 
 Конц. в 
точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру,
град. 

Швид. вітру,
м/c 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок,
% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 
0 -1000 0.046326 0.289535 270.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     
0 -900 0.046326 0.289535 270.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     
0 -800 0.046326 0.289535 270.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     

 
 
Концентрації у заданих точках 
 
4001 / 301  Азоту діоксид 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y,

м 
Конц. в точці 

мг/м3 
 Конц. в 
точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру,
град. 

Швид. вітру,
м/c 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок,
% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 
0 -300 0.046326 0.289535 270.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     

-300 0 0.046326 0.289535 0.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     
300 0 0.046326 0.289535 180.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     
0 300 0.046326 0.289535 90.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     
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Перелік  найбільших  концентрацій 
 
6000 / 337  Вугицю оксид 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y,

м 
Конц. в точці 

мг/м3 
 Конц. в 
точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру,
град. 

Швид. вітру,
м/c 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок,
% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 
-450 -450 2.184676 0.436935 315.00 2226.94 1 100.00         

0 -450 2.184676 0.436935 270.00 2226.94 1 100.00         
450 -450 2.184676 0.436935 225.00 2226.94 1 100.00         

 
Концентрації у заданих точках 
 
6000 / 337  Вугицю оксид 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y,

м 
Конц. в точці 

мг/м3 
 Конц. в 
точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру,
град. 

Швид. вітру,
м/c 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок,
% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 

Код 
джерел

а 

Внесок
, 

% 
0 -300 0.588837 0.147209 270.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     

-300 0 0.588837 0.147209 0.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     
300 0 0.588837 0.147209 180.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     
0 300 0.588837 0.147209 90.00 2226.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00     
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UB

MiHicrepcrBO 3axacTV floBKio/ifl Ta npapoAHOX pecypciB yapaiH

N225/5-21/347-21 Bin 11.01.2021

KEn: XopcB M. Kl. 11.01.2021 18:17

58E2D9E7F900307B04000000BD9D2F002B718600

iHHa TejIH^KO

(044)-206-31-40

M^xaMao XOPGB3acTynHHK MiiiicTpa

npope^ypy ohjhkh BnaHBy Ha ^oBKiaaa y Bi^noBi^HocTi no 3aKOHoaaBCTBa;

-   3   mia  o(j)iqiiiHoro  onpnaio^^HeHHa  3a3HaHeHoro IToBmoMJieHHa  npo

^iaabHicTb  3ayBaaceHHa  i  npono3Hiiii Bi^ rpoMa^cbKocTi mo^o

oi' ^iaabHOCTi no MiHicTepcTBa 3axHCTy ^oBKiaaa Ta npHpo^HHX

p,o IIoBi,noMJieHHji npo

AKpioHepHoro TOBapHCTBa YKpra3BH^^o6yBaHHa, s^a nifln^rae ouiHiii BnjiHBy Ha

^^OBKijuia (peecTpaiiifiHHH HOMep cnpaBH 20201227032 y €aHHOMy peecTpi 3 oihhkh

BiuiHBy Ha ^^OBKijma), mo^o BH^o6yBaHHa ByraeBO^^HiB (HaiJiTa, ra3 npHpo^^HHH, ra3,

PO3HHHCHHH y Ha(J)Ti, KOIWeHCaT, CynyTHi KOMnOHeHTH -  KOpHCHl KOnailHHH

3axncTy  ^^OBKUuia  Ta  npHpo^^HHX  pecypciB

, mo:

04053, Kni'B-53, Byji. KyapsBCbica, 6y. 26/28

AKiiioiiepne tobbphctbo

HaJfe

Byji. MHTponojiHTa Banian JlmndBCbKoro, 35, m. KmVb, 03035, Tea.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-15,

4>aicc: (044) 206-31-07, E-mail: info@mepr.gav.ua, iaen rHct>iKauiniiHH KOfl 43672853

MIHICTEPCTBO 3AXHCTY ^^OBKIJIJM TA nPHPO^lHHX PECYPCIB YKPAIHH

rianepoBa
eneKTpoHHoro
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m 

MIHICTEPCTBO OXOPOHIf 3)1;OPOB'5I YKPAIHIf 

)1;EPiKABHA CAHITAPHO-EllI)1;EMIOJIOrIQHA CJIYiKliA 

EPJKABHA CAHITAPHO-EI1IL(EMIOnOnllHA 
3ATBEP)1;iKYIO

CnY)f(l3A YKPAIHI1 

M. KI1'i'B, BYJ1. fpyweBcbKoro, 7 

TeJ1., cjlaKc: 253-94-84; 559-29-88 

C.B. npOTaC 

BIICHOBOK )lepmaBHol caHiTapHo-eniueMioJlori'lHOi' eKcnepTII311 

BUl " . 2 (~ ' ,----____2016 p. N~ 05.03.02-031 ,I ~ '""_(~r

fioJliaHioHHa l(eJlIOJl03a PAC-LV, HV; KapooKCHMeTHJll(eJlIOJl03a CMC-LV, HV 

KOil YKT3EL(: 3912310000 

HacjlTora30Ba npOMHCJ10BicTb, BI1KOPHCTOBY£TbClf ,UJ1lf 3HJI)KeHIDI cjliJ1bTpaui', 6YPOBHX P03 1HlHiB, i'x cTa6iJ1i3aui"i; npOMHCJ10Be 
BlIKOpl1CTaHIDI 

"Landoil Chemical Group Co., Ltd" , KHTaf.!, Add: NlO08, Shuanglong Ave., Economic and Technological Development 
Zone, Nanjing, China 

nn "L(lKi.Ti .ni.TpeHniHr", YKpa'iHa, 36000, M.nOmaBa, BYJ1.)f(oBTHeBa, 43, ocjl.515, KO)l: 31758561 

Ha nepe)lKoHTPaKTHiH OCHOBi 

06'eKT eKCnepnI'3H Bi)lnOBi)lae BCTaHOBJ1eHHM Me./lH'!HI1M KpHTepilfM 6e3neKH ! []OKa3HHKaM : 3a pe3YJ1bTaTaMI1 p03fJ1lfny Ta 
aHani3Y Ha./laHI1X ./loKyMeHTiB, Ol(iHKI1 PH311KY ./lJ1lf 3./l0POB'lf HaCeJ1eHIDI BCTaHOBJ1eHO: BMicT Kap60KCHMeTHJ1ueJ1IOJ10311 B 
rroBiTPi p0601.f0'i 30HH nOBHHeH 6ym He BHll\e fL(K p.3. - 10,0 Mr/M3 (3 KJ1ac He6e3neKH) (fOCT 12.1.005-88 " CCET. 06ll\l1e 
CaHI1TapHO-rHrHeHlflIeCKHe TPe60BaHHlf K B03nyxy pa601.feH 30Hhl" ). 

He06xi)lHHMH YMoBaMH BHKopHcTaHHlf 13acTocYBaHHlf, 36epiraHHlf, TpaHcnopryBaHHlf, YTHJ1i3auiL 3HI1IlleIDflf c: nepeJ1iK 
He06xi)lHHX YMOB, lfKi 3a6e3ne4)'IOTb nOnepe)llKeHHlf PH3HKY, BHKJ1}1KaHOrO BIlJ1HBOM HecnpHlfTJ1HBI1X cjlaKTopiB Ha 3./l0POB'lf 
J11O)lI1HI1 npH 3acTocYBaHHi 06'eKry eKCnepTl1311: npH p060Ti i3 3a3Ha4eHHM MaTepianoM He06xi./lHO )loTpHMYBaTI1Cb npaBHJ1 
6e3neKH Ta iHCTPYKuii' 3 6e3rreKH rrpaui Bi)lnoBi)lHoi' rany3i BHp06HHUTBa 3ri)lHO i3 ./lilO1.fOlO HopMaTHBHo-TeXHi1.fHOIO 
./loKyMeHTauielO Ta iHCTPYKuii' no BHKOpI1CTaHHlO. fiPH BHKopHcTaHHi nponyKuii' nepcoHan 3a6e3ne1.feHHH 3ac06aMH 
iH./lHBinyanhHoro 3axHcry wKipH, 01.feH Ta opraHiB ./lHXaHHlf (cneuolllfr, cneUB3YTTlf, 3axHcHi OKyJ1lfPH, ryMOBi pYKaBI11.fKH Ta 
pecrripaTop!MacKa). 36epiraHIDI y 3aKpHTI1X CKJ1a)lChKHX npHMill\eHHlfX 6e3 onaneHIDI, 3 BeHTHJ1lfUino, 6epeITl1 Bin B0J10m. 
TpaHcnopTHe MapKYBaHHlf 3a fOCT 14192-96 «MapKHpoBKa rpY30B». 

3a pe3YJlbTaTaMH )lepiKaBHoi' caHiTapHo-enineMioJlori'lHoi' eKcnepTH31f o6'eKT eKCnepTl13H "fioJliaHioHHa l(eJlIOJl03a 
PAC-LV, HV; KapooKCHMeTHJll(eJlIOJl03a CMC-LV, HV", 3a HanaHIfM 3aSlBHlfKOI apa3KoM BiAnoBinae BHMoraM 
AiIo'loro caHiTapHoro 33KOHOn3BCTBa YKpa'iHH i 33 YMOB3MH AOTpHMaHHH Blf~ 0 llboro BHCHOBKY MOiKe OyTH 
BIIKoplfcTaHHH B 33HBJIeHiH c!j>epi 3acTocYBaHHH. 

TepMiH npH)laTHocTi : rapaHToBaHHH Bl1p06HHKOM. 

IHcjlopMauilf WO)lO eTHKeTKH, iHCTPYKuilf, npaBHJ1a TOWO: eTHKeTKa YKpa'iHcbKOlO OBOIO nOB ~JlHa MicTHTHCb Ha KO)l(H1J:! 
TapHiA O)lHHHUi nponyKL~i'i; MapK)'BaHWl 3nlHCHlOBaTH y Bi./lnOBi)lHOCTi 3 )lilO1.fH :)aKOHO)la.~ · '?BOtv\l Yl<pa·iHH. 
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BHCHOBOK ,lliHCHHH: ,llO 19.04.2021 p. 

Bi.unoBil(aabHlCTb 3a ,llOTpl1MaHIDI BI1MOr [(boro BHCHOBI<)' Hece 3aRBIDII<. 


ITPI1 3MiHi peuerrrypH, TeXHOJIori"i BHTOTOBJIeHfUI, lfKi MO)!(YTb 3MiHI1TH BJIaCHrnOCTi 06'eKTa eKcnepTH3H a60 cnpwnulliTH 


HeraTHBHID! BMIIB Ha 3)lOPOB'lf JIlO)leH, clPepH 3aCTOC)'BaHfUI, )'MOB 3aCTOCYBaHfUI 06'eKTa eKCrrepTI13H )laHHH BHCHOBOK 


Brpaqae CIL'I)'. 


flOKmHHKH 6e3neKH, lfKi niWUllalOTb KOHIPOJIlO Ha KOPLIOHi: nilIJUlrae CTaH)lapTHOMy caHiTapHOMy npHKOp,llOHHOMY 

KOHrpOJIlO BinnOBi)lHO LIO Horo rrporpaMH (BbyaJIbffilH, )lOK)'MeHTaJIbffiIH KOHrpOJIb). 

TIoKmffill:<l1 6e3neKI1, lfki rri,llJUlTalOTb KOHIPOJIlO WH MI1THOM)' ocpopMJIeHHi: rriWUlrae CTaH)lapTHOMy caHiTapHOMy KOHrpOJIlO 

(Bi3YaJIbHOMy Ta )lOK)'MeHTaJIbHOMy) 

TIoTOqH1ill: LIep)!(aBHHH caHerriliHarJUIlI 3LIiHcmocrbClf 3riLIHO 3 BI1MOraMH [(boro BHCHOBKY: BI16ipKOBO, Ha BinnOBi)lHicTb 

BCTaHOBJIeHHM Me)lWIIDIM Kpl1TepilfM 6e3neKI1 - BMicT Kap60KCI1MeTI1JIueJIlOJI03H B rroBirpi p060Qo"i 30HI1 (fOCT 12.1.005-88 

"CCET. 06UlHe caHHTapHO-rHrHeHH'leCKHe rpe60BaHHlf K B03nyxy pa60QeH 30HbI") Ta 3a BHKOHaHfUlM YMOB BHKopHCTaHIDI. 

KOMicilf 3 )lep)!(aBHoi' caHiTapHo-errilieMioJIoriqHo"i eKcrrepTH3H npH M. KIi"iB, BYJI. fepo"iB 060POHH, 6 

rOJIOBHOMY )lep)!(aBHOMy caHiTapHOMy JIiKapeBi YKpa"iHI1 TeJI.258-47-73 

HaYKOBoro ueHrpy rrpeBeHTHBHo"i TOKCI1KOJIori"i, XapqOBo"i Ta XiMiqHO'j 

6e3neKH iMeHi aKa)leMiKa J1.I.MeLIBelIlf MiHicTepCTBa OXOpOHI1 3)lOPOB'lf 

YKpa"iHH 

TIPOTOKOJI eKCnepn13H N2 3/8-A-1838-16 Bi,ll19.04.2016 p. 
(N:~ npi:l"[Of\0 JI}, . I aT~1 lior,', jal BE'iUihCIiIUI) 

fOJIOBa eKcnepTHo"i KOMidi 

I 
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MIHICTEPCTBO OXOPOHM 3l(OPOB'H YKPAIHH 
,LJ,EP)I{ABHA CAHITAPH0-EIII,I1;EMI OJI On~IHA CJIYiK6A 

MiHic-repCTBO OXOpOHH 3J1.0POB'JI YI<pa"iHI1 
( Ha3Ba YCTllHOBU) 

BYJI.fpyrueBCbI<Oro, 7, M.KH'i'B, 01601._-
(Micile:lIlaXOJl)t(CBfUl) 

253-94-84, 559-29-88 

ep agjoloro 
:apfl Yllpai HIl 

BUCHOBOK Aep:tKaBHo'i caHiTapHo-enmeMioJIori'lHoI eKCnepTU3U 

Bin o!.3. 9'Y, 2013p . N!l 05.03.02-041 J 1--t-.:;l".0 

.lloMiwKa lMamYBBnhHa AO i'iYPORHX P03'1HHiB ItO TY Y 20.5-30470766-004:2013 ".ll.oMiwKB lM8111YBonhllo .110 
tiypOBHX P01'HtHiB. TexHi'lIIi YMOBH~:"'__________--:__._ _ _ -.".._ _ _ ____ ________ 

( Ot) ' Ck.'":':l. eJCcnepnnu ) 

KOll 3a lI.Knn: 20.59.59-40.00 
(KO;: :la )lKfII1. ''OJ{ 33 YKT3E.Uapn'KYIl) 

liypiHHR cBcpllnoBHH .llml BlIllOU,YUBII;UI HHIP'll! nl noy 

TOB "EYlliBeJlhHO-npocKTHa KOMnoHiH 'Ta:liHDCCTnpOCKT", YKpafHa, 40012, M.CYMij, Byn. XapKiBChK8, niB 
12, Tcn.: (0542) 683 392, KOll €.llpnoy: 36470766 

r l; JjCi IH~' . nHpo{tlhUI: 8JlIlCca, t.(ICHC1l1axo~eHJl~ . Te..'JC$OK. ¢laKe: . E-mail. \VW\"v) 

TOB "EYD.iBCnhHo-npOCKTHB KOMnaHiH. 'TSliIfBeCTnpOeKT", YKpaiH8, 04111 , M.KHYB, Byn. lll,eptiaKoBa, 47, 
TeJl.: 067 577 7504, IW.I1 €wnOy: 36470766 

06 ' OIT CKcnepTH3H Bi.unoni.u8c BCT8HOB.fleHHM MeJlIlYIHtJ\1 KpilTepislM oelneKH I nOK83HHKaM: 
1a pe3ynbTuTuMH P03rJUfilY i aHarti3Y )]'OI<YMeml9, Hal1,aHHX 3a<rnHl1.KOM, ra rrpOBe,neRI1X nOCJli,!l)KeHb 3pa3I<a 06'CKTY 

CKcnepnmt (JJ:oMiwK8 3M amYIHUIbHa no 6YPOBIfX PO)<fHHis no TY Y 20.5-364 70766-004:2013 "JJ:OI.IiIDKa 

3M3wy aaJTLIla no 6YPOBI1X P034HHi&. TeXHiQHi YMOBJ.!") 1rip,Jlo ;ao BHMor fOCT 12.1.005-88 "06ume C8HIlTapHO

mmelHf'fCCKHe Tp~6oBaHwl K B01.ilYXY pa60'Ieii JOHLIn rroDiTp.SI p06o'1oY 30IDI KomponlOBuTH Ha BMici: Macna 

Millepa.HbHi Ha!p"roBi (III XII Hl6, fW p.3. - 5,0 MJ'iM»), HarpTa (lIT KJ] Hl6, f,IJ,K p.3 - 10,0 Mri M'), MOHoeTaHorraMiH (rT 
K}l H!6 fUK p.3 . - 0,5 MT/MJ), iJOrrpOnJ1JlOBHl1 cn:npT (ll! KJI Hl6, f)],K p.). - '10 ,0 Mr/MJ) . 

3ri ll.1l0 JlO BHMor rOCT 12. 1.007-76 "CCET. Bpe,nHble BemeCTBU. KnaccmjnfKaUH.SI H o6mHe rpe6oBaHH.SI 

oe30nacHocTH" peQODHHa ni.nHOCIITbC.SI ;ao III KJlacy He6e3neKH (noMipHoHe6e1ne'llla pe40Blffia). 

,IT,nll B'rpOOHlI).lTDa nOBKHHa Bl1J(OPl1cToBYBarnc.SI cl-!poBHHa BiTQH3H!1HOrO aoo 3apyoi;]<ITOrO nOXOLDl<eHIDl, .SIKa 

BillHOBi;r3€ n ilO'lHM HopMaTHBIlHM )loK)'MeHTaM, norOlllKella 1 M03 i ,'103BOneHa,'10 3acTocyaalUUl. 

Heo6xbJJlf\IH YMOB3MH BHKOPHCT8HHH l3acTocYBaHHR, 30epiraHHH, TpaHcnopTYB3HIISI, YTHJliJaui\", 3HHllleHHSI 
c: 
TpuHcfmpT}'BaHHJI 13 36epiraHHli 3IiuHO TY Y 20. 5-364 '/ Q766-004:2C1J ")loM!WKa 3~aU"lyBartbHa no 6YPOBIDi. 

P034 11HiD. T ex n iql{i YMOdl{ " . BlOKOPYiCToByaarM -Jri)XBO 1 incrpYKui clO BKpo6HlfK3. 8 YMoBax B!-!p06H1illTsa 

llOrpW.!)'B8THCb BlfMor 6e~neKH, lIKi crrp!lMon~Hi He? 33:'<I1C,' un:ipVf, opraHiB jJlixaHHlI. BH1100JfH'l~ nepCOHart nOBllHeH 

6ym 3aOe3 neQerorn i RlI i:;ilI)'artbHHMH 3aco6aMYi 33XI!CTy : :;ncuoll..Slr. 3aXliCHi PYKaDIf'IKH, pecnipaTOp\.l 3rinHO ilUo'101 
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HOpMallUlHOI aOI\.)'MeHTalJ,il. Y pa1i ymopeHlUl Bi./IXO)l,ia lJ,i6 npo,lIJ'KlJ,ii' - nOBOlJ,)KeJIIDI (ynlJIbaIIiJll3Illiill-eRHlI) 3ri,llH0 

BH) IOr .1Uo'Io·i Ha aamdt "lac B YKPalHi HOPMaTllBHO'i ,n:OKYMeHTauiY Y c¢epi nOBO.LJ)KeHHll 3 si.o:xO,n:aMH ():(Caal1iH 
:2.2.7.029-99 'TiricHi'IHi BHMOrH no nOBOIl)Kemuo 3 npOMHC!lOBHMH si.rocoLlaMI-! i SH3HaqeHHll i'x KJlacy Re6e3neKH D.IDi 

J OpoP,'" HaCt'!t ti ILII"). 

3a pe3YJJbTaTaMH aepJKaBHo'i caHiTapHO-eniLleMiOJJoriqHO'i eKCnepTIl3H ,[(oMirnKa 3MaruysaJIbHa LlO 6ypOBHX p03'IIffiiB 

no TY Y 20.5-36470766-004:2013 "):(oMiUlKa 3MaIIJYl3aJ1bHa LlO 6ypOBID<. p03<omia. TeXHi'IHi YMOBH" , 3a Ha,n:aHHM 

3al11lHHKOM 3Pa.3KOM BianoBi /IM' BltMOra~1 ni){)'foro caHiTapHoro 3aKOHOLlaSCTBa YKpalHH i 3a YMOBH ,llOTJHfMaHJ:UI BRMor 

ll,boro BUCHOSI<)' MOlKe Gym 1l1liiOPIIC1:JHHti B 1aJ1BJJeHitl c¢epi 3acTOcYBaHID!. 

Tepl\lill npH,!laTHOCTi: He 6iJlbWe Hn« 12 MicHl.liB BiD. L1,8TIJ Bl{rOTOBJlCHHH 

Ha KOlKHiil: O,llilllID..li ynaKoBKH nOBllliHa HaliaBaTHCli iH<popMauiJI Ha LleplKaBHii% MOBi, ,lle BKa.3aHi: Ha.3Ba rrpoJlYKlli'i 1'a iT 
npHJHa'IeHID!, Ha.3Sa ¢iPMH-SHpo6HHKa Ta iT anpeca, TOl:lapmlH 'IH cpipMOBItll: 3HaK, ,D,aTa BHpo6HillJ,TBa i TepMiH 

36epinHLll1i. Yll1011l1 30epi ralfHlI, Bara, ll03HaqeHHJI 1I0p~If\THDfln ro JOKYMelrry. mrpUX-KO.l. 

BUCHOBOK UiHCHHil UO: HB TepMiH ,!lij TY Y 20.5-36470766-004:2013 ".l1.oMiwKB JMamYBaJlbHB UO 6YPOBlIX 

p03'mHiB. TexHi"lHi YMOBH" "II{ UO BHeCeHH!! JMiH 960 ,n:onOBlleHb ,!lO pCl.lenTYP 

Bi.ll.nOBi,llaJIbHicTb 3a ,llo'I'pRMaHWI BfIMOr l,(boro BHCHOBK}' Hece 3MllIDl1<. 

npH 3MiBi pelJ,errrypH, TeXHOJJorii' BHTOTOBJJeIDUl, lIKi MOlKyTb 3Milllnl1 1:GacTi lBocr i oG' t \o:Ta cKcnepnrm a60 

CnpH'U{IUITlf HeraTHBI-Uffl BllllliB Ra 3,D,0POB'1I moLle~, c¢epu 3acTocYllaHHlI . YMOB JacrocYB3HHH 06'tKTa eKCnepnr3H 

ll31-lllli BHCROBOK B'I'pal:J'ae cIDIy. 

Ha KOP1l.0H i caniTapHo-elli ,lJ,c"ioilOri4110 I'O KOHTf.101llO 3a lTOf(a:3JutKaMH 6e:llICKH WI ll 3!l0p0P.'lI ;llKl 111'ITI lie norpe6yc. 

Ha MIITHI1.lli lIpH3Ha4cHfUI caHiTapHo-eni,D,eMioJJoril:J'Horo KOHTpOmo 3a nOKa.3ID11<aMH 6e3neKH }lJUI 3,1l,0POB'1I mo,n:HHH: He 
[l OTpeoy 

ITOT04HHH )J.ep~BBHllit C9Henmll9rJlHA 3J1.iikHIO£TbCSI 3riD.llo J BHMoraMH UbOro BHCHOBKY: 3ri,n:Ho 3 ;:tiJo'I1lM 

JaKOHOll.aBCTBOM YJ..-pai'tI H 

M. XapKiB, opocneK1' JIeHiHa, 4; 61022, Ten. : 

XapKiBCbKlffi HaIliOHaJlbHKil Me!l,Wnnm YHiBepCHTeT (0 - 7 70i -~2 - -9 

0POTOKOJI eKcnepTlf3H 

y 

fOflOBa eKcnepTHo'i KOMici'i \. t B.B. !'liCOC10B 
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MIHICTEPCTBO OXOPOHI4 3AOpOB'.fl vKpAiHr4
XEP}KABHA CAHITAPHO-ETIITEMIOIOTIIIHA CJII/XTEA

AEPXABHA CAH TTAPHO-E|IIAEMIOIO| rr{HA
CIY)K5A YKPAiHI, I

3ATBEPAInI/rO

5 autvri e glr t-Fcfi sk ft Sr*,J ftt-iFffi i{EHoro
qnslrapnBrP riiraPn VrPaIuu(Ha:sa ycraaoru)

nyr.lpyruencuroro, 7, M.Kuie, 0 1 60 1
(n i cuesnaxoa>rre u rr.n)

253-94-84, 559-29-88

flporac

Bucnosox AeplmaBHoi caHiTapHo-e ri.ruoi eKcrreprr{3u

eia 2015p. J\e 0s.03.02 -04/ -tZ 959

Eapaa KoHAeHcoBaHa cy,rs$ircnr{proBa nro4uSixonaua reprrrocrii ira KCCE-MT siauoeiAHo ao TY Y
24.6-32374539-003:2005 "6apAa KoHAeHcoBaua cyrsQircnHproBa rMoAuQircoeaHa repmocrii ina KCC6-MT.
Texui.*ri vMoBH" :i :misanm J\bl\b 1-6

(o6'ema excneprusu )

KoA 3a IKIIII: 20.59.59-40.00

&t /x.

"6ie*

(xoa ea {Kflfl, roa:a YKT3EI apruxyr)

Eypoeuii  peaFeHT 4la Ha$rora3oBr.rx poAoBr{ru
(cQepa :acrocyoannr ra pemi:auii o6'ema excnepu:u)

TOB "IHrepruiHepa,r6inaiur", YrcpaiHa, aApeca nupo6Hllqrna:37240, flo,rraecrKa o6r,, JIoxar.rur,xuil paiiou,
i lr. 9epeouoraBoacbKe, nyr. f lo,ruona, 6.1, r<og €IPIIOV: 35561841

(rpaina, oupo6nnx, aapeca, vicue:uaxo.4)r(eHHr, relecfoH, $axc, Erail, WWW)

TOB "Irrreprr.riHepan6irainr", Yrcpaiua,04ll9, na. Klrie, ny,r.3oo.norivuar 6.4A, oQ. 139, roa €APIIOY:
35561841

(:aronnx excnepru3u, aapeca, uicqe:raxo,4lcenur, rerred;ou, (laxc, E-rnail, WWW)

Bir . rurHqHa npoayrcuin
(laHi npo KoHTpam Ha nocracarrHfl o6'ema excnepru:a e Yrpaiuy)

O6tercr eKcfleprr.r3n eianoeiAae BcraHoBJ,reHuM MeauqHuir.r rpurepinru 6e:neru / noralnnrcam:
3a pe3ynbraraM14 po3rnrAy i aHanisy AorcynaeHrie, Ha.qaHux 3aflBHr4KoM, ra npoBeaeHHx aocriANeuu 3pa3xa o6'er<ry
eKcneprr.r3r.r (Eapaa KoHAeHcoBaHa cy,rnQircnnprona uoanrpixoeaua reprvrocrii ixa KCCB-MT eianoeiAHo ao TY Y
24.6-32314539-003:2005 "BapAa KoHAeHcoBaHa cyrurpircnuproea uoaurfixosaua repl,rocrii irca KCCE-MT. 

' lexni.rHi

ynroen" :i rrraiHair,rn J', l!Nl l-6) :riauo Ao BaMor |OCT 12.1.005-88 "O6urr.re caHltrapHo-rr.rrr4eHuqecKr.ie rpe6oeaHun r
Bo3Ayxy pa6ovefi :or-rur" nonirpr po6ouoi 3oHr.r KoHrporoBaru Ha evicr: ,rirHocy,'rr$ouar uarpiro (lV rcl u/6, f[ l( p.:.
- 6,0 ir,rr/nr'), Sopuarraeria (ll rcn n/6, I-[K p.s. - 0,5 ur/n3), BanHrK (lV xn Hi6, l[K p.s. - 6,0 vr/rra3), rcapOar'ria (lll rcn
H/6, f[K p.:. - 10,0 vr'/v3), KacJrora cipuana (l l xn H/6, f[K p.:. - 1,0 rvrr/vr'), nyru iari (y nepepaxyHriy uaNaOH) (l l
rc,r s/6, f[K p.s. - 0,5 vr/n,r3).

.{,rn er.rpo6nraurBa rroBr4HHa B14r(op}rcroByBa'tvcn cr4poBxHa eit.l.lgHgHoro a6o :apy6ixuoro noxoAxeHHt, sKa
eianoeiAae airo'Jr.rNa HopNaarHeHrai\,r aoxyNaeHraNr, noroANeHa : MO3 i ao:eoreHa Ao :acrocyeaHHq

(xpHrepii 6e:rexn / nora:uuxu)

l leo6xiaunrr.ru yMoBaMrr BrrKopr{craHua /racrocynaHun, s6epiraHHq, TpaHclopryBaHHq, yru.nirauii, 3HuureuI{fl
e :
TpaHcnopryeaHHq ra:6epirauHr :ri.qno s TV V 24.6-32374539-003:2005 "EapAa KoHAeHcoBaHa cyln$ircnrlproea
rvoAr.irlircoeaua repvocrii;ixa KCCE-MT. TexHi.rrri yMoBU" ei sN{iHar\at,r J\!Nl 1-6. Y eupo6Hr.iqrBi Aorprl'4yBarHcb B14Mor
6e:uerr.r, rrci cnprvoeaHi Ha :axrcr Luripu, opraHin AlrxaHHt ra c,rh:oeoi o6oroHrcn oueii. Birpo6uw,twit nepcoltan
tioBHneH 6yrr sane:neqeunii inaieiAyanbHr4M14:aco6auH 3axucry ra cneuoAflfou. BurcopucroByBarr4:rinso:
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incrpyxqieio eupo6Hrlra uroao 3acrocyBaHHr. V pa:i yreopeunn eiAxoAie uiei npoayruii - noeoAxeHHr
(yru,ri:auir/suuuleuur) :riAno 3 BHMoraMu ,{CanfliH 2.2.7.029-99 "fir ieni.{Hi BHMort{ rto rtoBoAXeHHto 3

HCIOBT'IM14 BiAXOAaMn i e[:HaqeHgr 
'lX 

Knacy se6e:nexn Anq 3Ao Hace,teHuq"
(oco6rraocri yMoB BtrKopucraHHt, 3acrocyBaHHt,:6epiranna, rpanctropryBaHHt, yrnnisauii, snuueura)

3a pe:ynrraraM14 AepxaBHoI caHirapHo-eniAeuioloriunol excnepru:u EapAa KoHAeHcoBaHa cynbabircnt{proBa

l,roausixonana repuocrifira KCCE-MT eiAnoniAHo to TV y 24.6-32374539-003:2005 "BapAa KoHAeHcoBaHa

cy"rrlQircnuprona rraoansiKoBaHa repuocriftxa KCCB-MT. Texniqni yMoBrI" si :NaiHaN{ta NsM-6, 3a HaAaHt'{M

3arBHr4KoM 3pa3KoM siAnopiaae BlrMoraM Aircqoro caHiTapHoro 3aKoHoAaBcrBa yKpaiHI4 i :a yvoarz AorpIrMaHHt Bt{Mor

rtbofo BHcHoBKy Moxe 6yrr.r euxopuc'taH],1lir B 3atBneHii c$epi:acrocyBaHHf,.

Tepnr in nprrAarHocri : rapauryerbcr BIt po6H IrKoM
Ha roNnii;i otrnnr.rui y[aKoBKr4 rroBrrHHa Ha1aBarrrafl in$opruauia ua 4epNanniil Moei, Ae exasaFri: Ha3Ba npoAyKuii ra ii

npr.r3HaqeHHr, Ha3Ba Sipur.r-eupo6H[Ka ra fi aapeca, ronapurlii urz Siprraonufi 3HaK, Aara elzpo6Huqraa i repvin

:6epirauHr q14 rcinuesuf repuiu Br4Kopr4craHHr, yMoBLI :6epirauu.a, Bafa, no3Har{enHt{ HopMarl'lBHoro AoKyMeHry,
rxrpr,ix-KoA

(inr[opvauin u]oao eraXerKH, incrpyruir, npaenra rouo)

BucHosor( ai i iurni i  Ao: Ha repmin Ai i  Ty y 24.6-32374539-003:2005 "FapAa KoHAeHcoBaua cy,rsQircrr lproBa

nroAuQiKoeaua repnrocri f tna KCCE-MT. Texuiqui yMoBlrrt  r i  rniua*rl t  J\bN l-6 qtr Ao BHeceHHq 3MiH Ta

aonoBHeHb Ao cr(JtaAy crrpoBuHr4

B ilnoe iaan u H i crs :a Aorpr4MaHHt BuMor uboro BprcHoBKy Hece 3atBHI'lK.

flpn:uiHi peqenrypr4, rexHonorii Br{foroBJreHnr, axi voxyrr,:laisurn e,tacrusocri o6'ercra ercneprasu a6o

cnpuqnHurr4 Herarr4BHt4ii BruutB Ha 3AopoB'r JrloAefi, cQepn :acrocyBaHHt, yMoB 3acrocyBaHHt o6'eKra eKcneprl43l4

AaHuil Br4cHoBoK BTpaqae cuJly.

Ha KopAoHi caHiTapHo-eniAeMionofiqHoro KoHTponro 3a [oKa3Hu(aMr4 6e3[eKH Arrl 3AOpOB'r nrOAnHr,r He noTpe6ye
(roxa:nurr 6e:neru, axi niarsraorr KoHTporrc na xopaoni)

Ha rrararnur{i nprd3HaqeHHr caHirapuo-eniAerraioloriqHofo KoHTponro 3a rtoKa3HaKaMI4 6e3neKl1 Ann 3AopoB's nrcnwsu ue

floro.tuui i  AepxaeHnfi caueniAsarnqA 3Aii icHroerscq tr iAHo 3 BHMoraMIt uboro BltcHoeny: V einnoaiAHocri :

qIIHHI4M 3AKOHO-IIABCTEONA V KOAIHI

(noxa:uuxa 6e:nexr, rri:aif icsnnrrcr trpu noroqHoMy Aep)KaBHoMy caHenl.nHau8,4l)

Xapx i ecux ttfi Haqi o HanbHI4 fi ueAnq urzfi yHi Bepct'Irer

Ilporoxol excnepru3!r

r ra.  Xapxie,  npoci leKr J IeHiHa,  4;61022,ret . :
(0s1)707 -"72-s9

I-o,ro sa eKc[eprHoi r<orra icii
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MIHICTEPCTBO OXOPOHI{ 3NOPOB'q YKPAIHI{
NEPXTABHA CAHITAPHO-EIIIAEMIOJIO| IIIHA CJY)KFA

3ATBEPtrXTYIO
AEPXABHA CAHITAPHO-Efr IAEM IOIO| I[{HA

CJIYXBA YKPAIHI,i
(ua:ea ycrauouu)

Byn.fpyureBcbKoro, 7, M.Krais, 01601
tNr r cue3Haxoa)r(eHHr )

) 57 -94 -R4  559 -?q -RR

3eoryfi Hi{H F6$BBHgr'E a€}px(aBHoro
\QaHirapHoro niKapn Yxpaixu

C.B. l-lporac

BHcHoeon AepxaBHoi caHiTapHo-e OJI OTIIIHOI CKCTIEPTI43 II

B1,{ 2015p.

!,ouiurna 3MauryBarbHa a,' ln 6yponux po:vl.ruin Jla6purco.n eiAnoeiAHo ao TY y 24.6-32028975-001-2003
"!ouriurra 3MarrlyBarbr{a Ar.rq Oypoenx po:.rf iHie Jla6puno.ir. Texuiqui yMoBu" :i:uiuaurlr r\}J\} l-7

(o6'ema ercnepru:u )

KoA 3a AK|III: 20.59.59-40.00

Ns 05.03.02 -0u 5 6 95,V

#R

(xoa sa llKflll, Koa 3a yKT3Ell apruxyr)

Eypoeuii peareHT 4ra ua$rora3oBr{x poAoBr,rut
(c(iepa :acrocyoarur ra peari:auii o6'ema ercneprN:r)

TOB "lHrepminepar6iraiHr", Yrcpaiua, aApeca aupo6nuurea: 64200, Xapriacurca o6r., n.r. Eararc,rin, ey,r.
feo,rori.rHa, 6.16-8. rcoa €APIIOY: 35561841

(rpaiua, aupo6Hrr, aApeca, uicue:lrraxoa)r(eHHr, rere$ou, (rarc, Erail, WWW)

TOB "fHrepiuiHepar6irainr", YrpaiHao04719, M. KrriB, By"'r.3oorori.rua,6.4A, oQ. 139, rcoa €l{PflOY:
35561 841

(:arsnur excneprx3H, a,{peca, uicue:Haxoarreusr, 'rele(rou, r}axc, Erail, WWW)

BirqnlusHa npoayrcuin
(aaHi npo KoHTparo Ha nocraqaHHs o6'ema excnepru3n B Yrcpaiuy)'

O6tercr eKcrlepru3u eiAnoeiAae BcraHoBJIeH[M MeAutIHnnr rcpl,lrepinnr 6e:nerctl / norcagHuranl:
'Ja pe3yrbraraNll po3urrny iaHariry aorcyueHrie. HaaaHlrx 3arBH14Kor\4. ra npoBeaeHHX aocJrin)KeHb 3pajKa o6'e Kry
eKcrepru314 ([ol,riu-rxa 3MauryBaJrbHa Anr 6ypoBr.{x po3qnHiB lla6puxo,'i eilnosiano ro Ty y 24.6-32028915-00 1-2003
"f(ovriu.rrca 3MauryBarbHa Anfl 6ypoBHX po3rir4HiB Jla6przno,'r. TexHiqui yMoBr.r" : i :nriHavu NeJ\e 1-7):riar-ro no Br4Mor
|OCT l2.l ,005-88 "O6ulue caHr4rapHo-rxfueHr4rrecxne rpe6oBaHr.rr K Bo3Ayxy pa6oueh roHrr" noeirpr po6oqoi 30Hr.r
KoHrpoJ'rroBarr.r Ha eraicr: arraiax (lV xn H/6, f[K p.r. - 20,0 rrar/v3), Kap6aMiA (l l l  r,r H/6, I-{K p.:. - 10,0 vr/n,r'),

Oopn,ra,'ruaeria (l I rn H/6, f,AK p.3. - 0,5 vr/rv'), MerunMeraKpurar (l I I ru n/6, I-[K p.:. - I 0,0 ur'/v'), 6yruraxpu,rar
(l l l  x,r H/6, f[K p.r. - 10,0 vr/rra').

.{,rr onpo6Hr.rurBa noBriHHa BnKopr4croByBa'tvcfl crlpoBr,rHa eirqr.r3HsHoro a6o rapy6ix<uoFo noxoA}r(e}rHfl, rKa
eianoeiaae aito,Jr4N4 HopMaruBHriM Aor(yMeHTaM, nor'oAlr(eHa: MO3 i .[o:soJreHa Ao 3acrocyBaHHt

(rpnrepii 6e:nexu / roxa:nuxu)

Heo6xiAHrrnrn yMoBaMr.r BrdKoprrcraHHl /3acrocyBauun, s6epiraHHfl,  TpaHcnopryBaHHn, yrf l , .r i3aui i ,  3Hr'rureHHfl

€ :
TpaucnopryeaHHr ra :6epiraHHr :riAHo : TV V 24.6-32028915-00 l-2003 ",{oniurxa 3Mar{yBilJrbHa Anr 6ypoBr4x
porur.rHie J1a6purco,r. Texni.rHi yMoBH" si :NaiHaNau Nel\e 1-7. Y nupo6Hrzursi a.orpn,raynarucb BHMor 6e:nexu, rxi
cnpruonaHi Ha 3axucr uxipn. opraHie AhxaHHfl Ta cnr43oBoi o6o,ronru o.reii. Blrpo6uuuafi nepcoHan ttoBt{HeH 6yrt4
3ane3neqeHHfi iuAieiAyansHnMu saco6aMr.J 3axl{cry ra cnerloAsfov. Buxopr.rcroByBarr4 rriAno : iHcrpyrcuie o
nupo6uura uoAo 3acrocyBaHHfl. V pa:i yrBopeHnr eiAxoAie qiei nponyriuii - noeoAr(eHnx (yrrarisauin/:HrautenHr)
:riano : Br4MoraMr4 ACanfliH 2.2.1 .029-99 "fir iesiqni Br.rMorr4 no noBoAlr(eHHo 3 rrpoMr4crroBlrMri eiAxoAaN4h i
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BId3HaqeHHr ix xracy He6e3[eKI4 4,rr s4opon'x HacereHnq"
(oco6laoocri yMoB BHKopu cranHr, 3acrocyBanHt,36epirannr, rpancropryBaHHff, yruli:auii, :naueulr)

3a pery,'rsraraMu AepxaBHoi canirapno-eniAeMionorivHoi ercneprl43l4 AoMiulKa 3MauIyBilJIbHa .4nt 6ypoeux po3q14HiB

Jla6puxol eiAroaiAuo ao TY y 24.6-32025915-001-2003 ",{olaiuxa 3MaIIryBanbHa aJrt 6ypoBl4x po3qtrHiB Jla6prarcor.

Texuiqui yMoBI,r" si sN.{iHalau ]\bN 1-7, 3a HaAaHr,rM 3a{BHI4KoM 3p€I3KoM siAnoeiAae BI4MoraM Airoqoro caHirapHofo

3aKoHoAaBcrBa yKpaiHu i sa yvroeu AorpriMaHHr Br{Mor Ilboro BI{cHoBKy Moxe 6yrl4 BI4KopI{craHI4fi n saxn;reuiii cQepi

3acrocyBaHHfl.

Tepru in n pr{AarHocri : ra pa nryerucn nlt po6nnnorrl

Ha xoncrii oauHlrlli ynaKoBKll rroBhHHa HaAaBarr4cr intpopNrauia Ha Aep)I(aBHiti voei, 4e BKa3aHi: Ha3Ba npoAyl{uii ra tT

npr43HaqeHHr, Ha3Ba $ipura-nupo6Hr{Ka ra i'i aApeca, ToBapHI{it vrE Siprraonr.rft 3HaK, Aara Blzpo6Hl4urBa i repviu

s6epiraHur qr.r xiHueeufi TepMiH Br4Kopr4craHHr, yMoBI4 s6epiraHu-4, Bafa, rlo3uaqeHHt HopMarLIBHofo noxyMenry,

BncHoeor aificHufi Ao: Ha repuiH Aii Ty y 24.6-32028975-001-2003 "{onrirura 3MatuyBa"'IbHa a,'ra 6ypoetlx

po3quHiB Jla6purol.  Texniqni yvroBr.r" ei :nriuanrr.r J\bJ\b l-7 ql,r  ao BHeceHHs l lr iH Ta AonoBHeHb Ao cK,r laAy

crrpoB14Hr.l

BianoeiaanrHicrr :a AorpLIMaHHt Blrrvror Ilboro Bt4cHoBKy Hece 3aqBHI4K.

flprz :rr,tiHi peuenryptr, rexno,'rorii Br4foroBr'reHnx, rxi uoNyrr :uisuru sracrueocri o6'exra excneprusu a6o

cilpur{r4Hr4Tr4 Herar[suril BnJrnB Ha aaopoe'R ruoAeil, cQepu :acrocyBaltfl, yMoB 3acrocyeaHHl o6'exra el{crleprl4314

aaHufi erzcuoBoK B'rpaqae cl4ny.

Ha xopAoHi caHirapuo-eniAeMiororiqHoro xoHrpo,rro ga noxa3urlrcaN,ru 6e:nerch Ars s.qopos'r rroAtlHIa He norpe6ye
(noraeurrr 6e:nexr, rxi niAlqrarcrl KoHTporrc Ha KopaoHl)

Ha rranrHnrri np[3HaqeHHq cauirapuo-eniAerraioroniqHoro KoHrpo,T]o 3a [oKa3Hl4xauu 6esnexlr Ant 3AopoB't rl]oAI{H14 He

norpe6ye
(noxaoHNrH 6e:nexu, rxi niarrraors KoHTpono trpH MtrTHoMy otfopulenHi)

floro.{H4il Aepxauunfi caHe11iAHarJrsA :Aiiicuroerbcq 3riAHo 3 BhMoraMIr llbor-o BtlcHoercy: V eiAnoeiAHocri s

q HHHHM 3aKoHonaBcreou YrpalHu
(roxa:naxu 6esnexu, rri t,4iEcsroorrcg nptr norocHoMy Aep)KaBHoMy caHeni!Harrtai)

7)101 -12-seXapriecsxufi HarlioHaJIbHI4fi rueArz.lHlrit yHiBepcl4rer

flporor<o,r e Kcneprtr3r.I

I  OrOBa eKCIIeprHOl KOMlcl t

(uailrexyaannr, v , rererfon, (raxc, E-mail, WWW)

M'flcoeAoB

Ne /15  e ia  11  .12 .2015
, aara ioro :alaepaxernr)

rr,r. Xaprie, npocfleKr JIeHiua, 4;61022,rct.:

267



268



269



llIiPiK/\B H A C, j I )'iK6/\ r/K pAi H t.I ] ilI'ITAH tr
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,)'ICl ',. \'x;.rai'rr-i.0l(il7 rr I-iui'rr, r,r.r Er,rrrrpo.,lcr,ti:r^..1

\iir'tpccri il tcuclilitrO,,lrieHHr. rc:tr'i];drt (tnrc c-titnjl Br\)-oAiijr)

Ilc)c'r aLraH u11 o6'exrii r YriilaiHr,: Kdrrrpar-r' ,'r,cljaerbcs !o ,,loKyivreHrie, rrloliJiirli liil(lr I.iirl;1 1t"''- Ili:t

rr) r r l)crIlo,:i)la \ l{t l r, 3lti]"A/]i,

()6'cxr eKctlqlilullt ni'lttcttlirac BcrattotlJlclinlr Nreillrtlu{ivt r.ipn"repirru 6e:lleru/rronaJrruxalr:
:,a pc3J/rlt,ia'l tl\4 I-t iaetIr'r.rtllixartii. <lttinnu pn.lll(y,rUrr il.(opoB'l traceJIeHHJl. a rflKolr( pe:jy,fr,.raraMw
rrepcniprul iiararroi 3atBtIrKor.{ ,tlol()/lvtelr"r'Uii o6'er<r er(ollufr jn.iH lpr4 nepopei,tbFroM} rraaxo/I;reHni go

"opl'aHi3\,Iy (I,D.'r.6i.'ri rtvpr. litrt -', 1,0 rlrixr) Bi,,uJOBirac *j urrircy ne6e:lneru (rrouipHo He6e3leqHa
'peqoBnHa) uieironi:Iuo io l'OCT 12.1.0()7-16 (C'Cl6T []]re;tlrlrc Beu{ecr'nz.i, K.nacorr}urar\t4fl vI o6que
,'fpe6CrnartU.l ie:,OnACIIOC'rll)), ilperrapa'r rtHLil4lri Jt()jlplt3HrctO,.t),,rtih) jtrr Cjil4:lOBi O6OlOHfr,r Oqepj. repXgiX

i,trri rl pclr i,r Lr ii i-,rl l( :L rr 0.1 \11 '\rr,

Heo6xiAwrrM lr .\,:lrotsili\rr{ Br,lKo []t.l rlirla,'r pilncrlopl),BaHHfl, 1'ru.irilaqii,
3tlliluet{tIfi ( : tiFIt :-111c t\JL. \ Bittttti It j)?l :\'i \r B[t l' i ] C b B UNI ol' rl O pr.t al'H Bi t O t rlO ttvlrett-L aqtt

FPrv'2 6;w
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ra iH yxltii utoao i.iolo:aclocynarrnr; I'OC] i2.l.005-BB <rCCE'f'. O6rul4e caHl4r-apl1o-fHrIIeHLIqecKIze

lpeQonauul r( Bo3Ayxy pa6ouc'.i.i 3olrLr)). flpartruro.li noslttti 6ytr.r :z16erncqeHi iltitHeir-lyiLrtlnuvt'laco6altu

3axuc'r)'ei,)rnoeinHo Ao ACTy 72)9:201'i <Clucre;r4a c'r'aHAapris 6e';nerur npaui.3aco6u iurluni.qya-nrnoro

3axi.rc'r')'. llarin.sui Br-lMor'r.i'rfl rcrracucfirariix> 36cpiraHHl. rpaHcnopr)/Bill{Hr ra yrnriraqir:tri4tto
incrp,vrcuii sr.rpo6u u rca.

3a pe:yinlar:ernru Aep)KarHoi' crni,'up,rar-anigctutio-loriunoi cl(crcp'l.ri3r,1 Kltc.jrora

KI4c.lrora lroHori,rrpa'r LlP98) 3a Ha.ilarrolo .rarrgHHKor\{ jlol(yi\4cHl'Lirtr€r() Ta 3pa3l(ovl

Aiuroro canirapHoro 3ar(ouo,toncrna Yrpar'uu i :a !'vIOBr4 do'rpuMantls au$tdl' IILofo
BriKoplicrarra B ]alBne Iriii c$epi 3acroc)'t3aH]{r.

fapan'ry€rrbcl eapo6 rr nxov

jI4N{()HHa (.rH\{oHHa

Hi;lnclniAac BHrvrol alvr

BLicHoBKy rvroxce Sy'ru

I

Irr$opuauin rllor:{o e'14 Kc'fl(14.

si,rKopllcfarjl_li H

Bllcnonor riiicHrifi: 5 poriin

iHc'r'p,rrr<qi i. rI pnrJr..r J I

c tI o)Ktl ]ir{tJx lt<OcTeh

r0lt0 MzipKynansr o60s '.rr:Keuu. Bucuonourtue voxe 6vlu
o6'crcr'1.' 't-vt'.ir4.

B i.rrroei,{aj-rr'r ric-ru 3a aorpl{ i*titIIHg

florasHtlxu .6c:serz
itloj.ll,IHH *U,o'rpo.n*,

IOKyIU eH'ltu'l bH (")lvl y ).

IJo't-o'-+lrtii

RucitoBltv:

slci

HE

Br.rllot ulofo Br4cr{orJKy Hecf lannlilrtt.

llr,![r'rflta]oTL r(oHTpojrro ]J r{oploui; ga norznHlIKaMI4 6arn"nru ,1;u 34opoe'x
nolpe6yrolr. nir-rrr{p2ro-rr craHrapi HoMy r(oHrpon}o (ni:lya,rruolry ra

,i{epNaun a !'cra HoB a "ln c'llt t'vt'
r'4-d,lrrril{rr14 n paui 1 IAIv{I I Yripaintt"

floranHuxr,r 6e:rreKll. sxi rrrilrrgralorb Kolilponlo lrllr4 r4HTHo\{y o(loptr,reHHi: rrirrt{r'arorb lopx(aBHoM}
KoHTpo-,trc. x6p1ii 3gir:icnroerbcs nocrlAoBolo .,1..r6o15{xourpo;r}olot{eto opraHy B :]()rax Nl}iluoro I(oHlpoJrK)

lleF)fiirp,HHIz calrr fapHcr-eillleNl 10,[0f l']il!ll"i u[lrjr'{,r( 3,illl.lcHIoeTbct 3I'l jltlo 3 BI4\'lOraNItl UbOIO

BI,TKOHaH Hr )/1\,lOB 13 rz KOpIn C[aHHtr.

Eporoxol eKCoeprpr3r.r r\s l(i.11 3 uirr 28

01033, vr lirals. r]y,r 6trrt'.utar{cr,rioro. 7.5"

'r'c : r . : npu i.irrl a-rLIr:r : (0 4 4\ 28 4 -3 4 -27 .

e-urai I : yil<:rl;nartu.kir.'rr. u?l
oeKperap excnep'rrroi Korr.1 ici i :

(044) 289-6J-94. c-rnail. test-lab(rr)ukr.net

-;** t,ii,,iir.,*i.-u.ir,,. n,i.t,ar,',iio]ili""',,','t.uiiJJ'i, it,,i,i., crn'otl. t.it-*nii

Bepecrrlr 2017 pox,v
(J{! llj]o roK0ir] iiiil e i.riot 0 la I Bep.lDl(efrH, )

3acrl'il rrrr r< ]-o-[o e14 erct rcirrltoi xolt ic
3ZlCl'yr1 r r'"1 K Aliper(Topa 3 I lu-lyKoBol

f{}r " [n cr:u'ry'I' !-teAuuuHH ]lparll LIepHrcr B I.

iryt-" J

I

ii.,

Nl.ll

faz- -.T k'"b
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AE}XABHA YCTAIIOBA
IHCT'TI"I N{EIT,TUUUl,t n]AUI

IIAUIOIIAIh H OI ARAIEITfII
MENIIqEI{X HAV(

}.I(IAIH'I

STATE INSTITIJTION
DSltir.TTETORO@JPANO\ALHEAL'IH

OF THN NATIONAL AqAIEMY
OF MEDICAL SCIENCES OI'

UKRAINE

sr ]il6h rb2:r,03,2017 pory
3Nu|uq On, nadattg 6cj,

m\ikMe4@ o@6N na i maq4itu
ia npoxdHr TOB'TOPfIBEIIL!]O-nPOMIrCIoBE OE.elHAHlUt'AptCTA'

(slpecai 01042, M. (,iB, Byn. rlrropiHa,6l, koa 3a ePI1OV 33221885) 3.irHo 3 nrmM-
3bepHellrM 6/H Bi! 23.03.2017 po(y ercnepmoD xoMici@ Aepxsnoi VdaHoBr 'tHcnTyr
veeu{nr npairi EAMIi yRpalE{' nloseaela cmirapHo enileMiororiqna ekc@!,r!3s npoal4rrii
ruolo BftEoMennr norcxrdB 6*r€xn ne .mpoD.r rolrrr. a cee:

Mi$oMapMr! oparuin!!fi Bryo6Mur4 3AO fEH(OM (Poccu. 249844, Karl*c(u
o6n., A3epMHc6Mii p!ilo!, n. norornLil 3do!, yj. CBo6oA(4 n. 1 1t), rca 3a ykT3EI 2517

410000.

1" oelnhm av, c.q.GpHo.eni!c!io-ori. Hor eKcnepp?{ a ea.ed, npoaj(uir
s'rnoBiiai cdimpc/M hopvd oe'n"'r. Mo?e 6y I Bs"req, npd,.oq \ !ow,s s,MoBi4ho !o
Hakay MO3 y(paiq{ N, 120 Dia 14.03.2006 pory ra Noxe !{(opndoDyBancr 3a nt{rFaqeHuM

ta rpnrolii yvde npH randtsi nlooKory cdrirapqo enileNionodqDj ekcnepr&, m 3Biry

3.il{o 3 DnMo.avu ACTy ISOIEC l?O5(] 1:2006 0SO/IEC l7l)5o-l:2004, tDf). OliMDtuM
BinnoEiilHocri. Aenapaui, nomsmnre npo EinnoBinsid!. qadn{a 1. 3mrri BrMorni

ICry ISO/IEC 17050-2:2006 (ISO/IEC 17050 2:2004, IDT) Oqis@leH, BianoDiAHooi.

AeMapaqir no@qdbHrm npo EimoBildim. rlacnHa 2. nianep&xy.dEHa )rokyde !qir.

l. flporo(or catsi€pdo-enineMiorori*oi €(cnepm3{ Jl| l43l Dia 29 6epeH, 2017 pory Ha

rei i (04) 23i 31:7 om:(0e)ae6677
E fii : ! oroN ri!.u Ko! €aPnoy zed0e
{c as x6- J@Liaze.'$.2nti Dtkl

rd.:(33d4)14r12? .d:Os04)rse6r?

2. 3Bir npo p*ynLrau ercneprm{ na I cr

3acrFsr( foroDn ercneprHoi rcMicii

aioplisyr r.r., 044 23e e6 0c
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Exctrepma &Micir3 npoBencHdr catrirrt lo.eriqeMioro.icBoief,cneprs3!

ay iIHcTItTyT MEAItqU[u npAqr EATIIoIIAJIbEOI A(AIEMII MEAtqHId
HAYI( }'ITPAJEII"

nporo&n Jl! 143r

cantrapHo"eniqe iono.icsoi ercneprs3,
ui!29.0i.2017 ooxv,

Ha3Ba o6'ekry €{neprBn. MirgoMapMp OpaKrilirrt

Cibepr 3adocyBanm o6'ekry eRcneprHttr: (oBvarqr !D 6}?nur.
I{oa AI(IIII, I{oa y(T3EA, AprrRy!: (or WT3EA 251? 4] |]O Ol].

(paina noxonxcHtrr o6'exry cncneprBr: PO

H$3! ra p€ftutmq Btrpo6nr(! Goro nDeacr$Dtro B yxpal.Ei):

3AO "|EHKOM', Poccb, 249844, (dyxc(d o6n.. I3epxllcLMn panoE. n. [onorqmBn
3so)r, yr. Cuo6one. a. 111

Iatritrpo &rrpam na trosrc!trur o6'eRry s ykpliEy:

3.i!Ho 3 rcHrpa](@{ na nocrasds!
Halm r! p€xBnrrx 3arBqnRa: TOBAPI,ICTBO 3 OBMEXELIOIO BTATTOBIIAJILIIICTIO

'TOP|IBEJIbHO-nPOM,{CJIOBE OE'eIHAHHrI 'APICTA', 01042. M. ('ii, syj. qmopiHa,

6t

I{or 3a eAP[Oy a6o traqiouarbtsd f,on 3sralrM e(cneprulx:33221885

B xo npoDeldrM ekcnelnin ps.nr{tro:. (oEr?@ Ha nocraqes,, on,c npo)rysii.,
nacnopr 6caneu. Cepft{bimr xocti,

?a pa)1bDM c/.repfl h. io trpoF eHa B Jla6opa-op.r il}ffll BisoBirFo ;o
Iyqq .*p rc{Hr o d Bi, 21.0r.20t po.y nim ouedhtr rBi .

3a peryn6rartut ercrelrB{ Moxna 3po6rrn BncHoDo( rqo MikloMapMp +paxqinqrn
3a Ha,nauoF 3d.H,(ou lo('to@qieb BirnoBinae Envotu aftapHoro 3&o!o!aBcna ykpriHx

m Moxe 8!rcplmDrTa0c! 3a nprnaseHw y 3uMenifi cd epi 3acrocysdHr.

npr svidi p€ucrr'?r. rexHoro.ii E,rorcMeHd. ,K, Moxl$
o6'e@ ercncprr3r a6o cnlncrHrrr HemrrBE,r lnmB na 3nopoB., joaer, c4ep,
04o\tB4F'.t1oB oc.olrTarHr06"me cncFr"uru{4 rpo o.on sh4ld c4ny.

3&ryn!,( roroBr (olicii trffib
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HAqIOHAJLTIA AI{AntrMIq MEIUqHIlx HAYIC YlcPAiH'I
IY "IHCTI,ITYT MEAUqUHII NPAqI HAqIOHAJII,UOi ATCAItrMIi ME4IqHUX IIA}'K

YKPAIHII"
01033. M. Icrb-33i syn. CaNlntr.Lxo.o,Z

TBEPA)i$rO"

3BITAO NPOTOKO"Iry CAIIITAPHO.INIAEMIOI
nloAvl{tlll l\ 143

8itr29.03.2017 pow

Ha3mnpory*uii: MivoMapirpdpeqinnnn

3rMoBur( c.nirrpro-cnheMion0.ic{oie(cnepr!}r:

Macnoiqis,.

B,!troBor. Mirpovapv\pSpNi

BiroBi@rHi Blkorasqil

TOBAP'CTBO 3 OBMEXEHOIO BIIIOB]AAJIbIIICTIO'TOPNBE IEHO.NPOMIjC'IOBE
oB €nrrAHIlrI 'APICTA", 01042, n. KsiB, Byr. qhropiHq 6t

lin psri"A.peamN."d:
L JI{cr 3.epHeHu 6/! Bin 23.01.2017 poKyi

2. Kosrpln Ha nocrcdHui

Exctr.prmaloi.der roucr.ryb|rr sacrynEe:

1 Mi(poMapMyp bpakqiilH{ft samcosymor rk kortMamm M 6ypiHH.

2. 06 N ercneprEu riAnoBife Bd.HoMeH'M nenHqHflM rpftpin 6eneftr/ doKdHrkaM:

BMicr xiyictsux peqGrH r rosirri po6oqoi 3oE! He rcBnHeH nepesutrumr! rIK, MdMr: xpeMHi@

liokcrAv (prmiqHoro np! rnidi B nnny Bi! 10 Ao 70 % 2, a, O,3 uac He6enck, ,ilnosiAHo no CH
4617.$ npelsrro-lonycmrrc bnqeE.I)aqn! {nAn speFux Bcue66 s so3avxe paboqer 3oH,i..

nporyejr c8m norpaftb!:)' !i@ Ha Epni ArnrLHi uMr, uKipy n opaHn 3op!. Edemrsm nmra
amlrlnc6 npnposrx paio{yuilir - xe 6ir6ue t?0 Br/xr BisoBilno Ao ].tp6y 97 ,Hopsn

teiaqitHoi 6caneM y(psicr. AepxaBHi ririe{iqHi ropMarnB', .

3. IIp, rmprcr4i w.ceHoi ryory@li Ds6xinHo 3rincHbBarn rcar?on, e ,Iidon kprrHio
lioftchly (prcrdicHoro (MB X! 4416 37) sirnoDiAro !o |OCI 12.1.00!BB Crcrera d.llnaglos
6eoracHocrr lpyft. O6rrue caHmpHo.rhleH'qeoMc Ds6osdr, ft Bo3Ayxy pa6oqer 3oBr,,.

Iorphy8amcr Beo. 6seu. fti cnp'tumi m 3wn optuiB Maw, d,jdBd o6onoHoft oqer a
rtupn 0608 rKm srkopjmBjam ?co6s i@riryesoD 3,{ary 3ri$o 3 raryeBwH Hopra\a Acry
7239:2011 'Cr@Ma muapriB ercM np3qi. 33c!6{ il@iaydsHoD 3Mcry. 3M6ni snofl D

3fi
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AEpxtABHA cJryxtnA yKpAinu g II,ITAHr
E E3[ErrHO CTI XAprI O Br4X IIp OAyKTIB TA 3AXI4CTy CIIO XT4BAqIB
nyn. E. fpiu.reHra, 1,M.Kllin,0100l,rerr 279-12-70,279-75-58, @arc 279-48-83,

e-mail : info@consumer. gov.ua

3ATBEPA)I{YIO
fonona lepxu acryx6rz

nig" ftf " 0,t 2019 poxy

O6'exr eKcneprtr3r4: uarpifi 6ir<ap6onar (E 500) rigpoKap6onar narpiro

AepxaBHoi cauirap

Ns 12.2-12-3

Br.rroroBJreHufi y ni4nonirurocri ig -

Kol sa tr:2836

CQepa 3acrocyBaHHll Ta peanisaqii o6'exra eKcneprrr3r,r: xirrriqHa polaucronicrr; xapqoBa
npon,t uc,ronicrr.

Kpaina-nupo6nnr<: Pocis. OAO <Earrmupcxaq coAoBar KoMrraHr4r)), 453170, Baurropcran, M.
CrepniravraK, ByJr, Texnz.{ecx ax,32.

3aseuzx eKcreprrr3l{: TOB <Toprinenr,nzfi 4nip (yTC), YrpaiHa, 03037 rr,r. Kuin, nyn. Eimopo,4crr<a, 4.
KoA sa CAPIOY: 37243629.

(aapeca, v i c ue: saxo.uzxe H H'r, reneQoe, $axc, e-mai l, se6-cair)

[aHi npo KoHrpaKT Ha [ocrarraHn.g o6'erra n YrpaiHy: 6ee xourparry.

O6'exr eKcrlepru3u niguoniga€ BcraHoBJrerrrrM MeArrqHUM npurepinu 6e:nexu/uorca3Hr{KaM:
3a pe3ynBTaraMlr i4eirruoixaqii, oqiHru pu3rrKy gnr s4opoB'r HaceneHHfl., a raKox pe3ynbraraMr.r
nepenipxa uaAauoi 3atBHLIKoM AoKyMeHrauii o6'err eKcneprr43r{ tpu iHralrqifinouy HaAXoAXeHni lo
opranislry eiluosiAae 3 uacy ne6e:nexu (uorraipuo. He6esue.rHa petroBr.rHa) ni.4nonilHo Ao fOCT
I2.I.007-76 (CCET Bpe4urte BerllecrBa. K:raccu$zxarJr4s. rr o6rqze rpe6onanu-a 6egonacHocrrz>.
llpenapar quHI,ITb noApa3Hrorouy airo ua cmrsoni o6oroHxu ovefi, nepxnix Ar.rxanbHlrx uusxis.

Heo6xiAsuMl{ yMoBaMIr Bl{KoprrctarHqlzacrocyBaHHs, r6epiranHfl, TpaHclopryBauHr, yruniraqii,
3HrrrrleHHs €: rlpu :acrocynaHni npenapary ueo6xiAno AorprrMyBarucb Br4Mor uoplraranuoi
AoKyMeHrauii ra incrpyxqii rrtolo fioro sacrocyBaHH.f,; |OCT 12.1.005-88 (CCET. O6que caHrzrapHo-
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fr{rr.reHlrqecKpre rpe6oBaHkrr K Bo3Ayxy pa6ovefi 3oHbI)). IIpu nzropracranni uperrapary KouTponb

nonirpa po6ovoi soHrr gAiftcHroBarr :a Harpieu ri4porap6oHaroM fAK 5 Mr/M3, a. 3 rnac He6esneru.

flpaqroroui rosuHHi 6yru sa6esne-reui iH4uni,qyanbHllMrI saco6aN{I4 3axl{cry siAuosiAuo Ao ACTy
7239:2011 <Cucrerua craHAapriu 6esnexu upaqi. 3aco6u iu4zni4yzurbHofo 3axl4cry. 3aralrsi BIIMoTLI ra

xnacratfixauix>. 36epiratr*s, rpaHcrropryBaHHt ra ytunisaqis griAHo iucrpyrqii nupo6uura

3a pesylr,ratavrvr gepNannoi canirapno-eriAerrriorori.rHoi eKcneprln3ll narpifr 6inap6onar ( E 500)

ri4porap6orrar Harpiro sa HaAaHoro 3arBHlrKoM .qoKyMeHralliero ra 3pa3KoM eiAnosiAae BLIMoTaM

Airo.roro cauirapuoro 3aKoHoAaBcrBa Yrpainu i sa yrnlonz AorpLIMaHHt BrIMor rlboro BucHoBKy Moxe

6yrz nuxopucranuir s satnreHift cQepi 3acrocyBaHH.f,.

Teprr,riu npr{AarHocri : rapanryerbct nupo6nzrou

In(popuaui{ uloAo err.rKerKrr, incrpyxqii, upaBI4JI ToIrIo MapKyBaHHs o6on'sgrose. B[cHoBoK He Mo)Ke

6yrz suxopucraHufi Ars peKrIaMIl crIolKVBqLIx flKocrell oo;eKTy eKcneprI,I3I'I

BracrrosoK.qifiqrnfi: 5 porie

Biluoni4antuicrr 3a AoTpvMaHHt BIaMor Ilboro BLIcHoBKy Hece 3alIBHrIK.

Iloraguuxr,t 6esrterra,

nIoAIIHI{ KOHTponrc

AOKyMeHTaJIbHOMy).

flKl
HC

niAnsrarorb KoHTponro H t<opgoui: 3a IroKa3HLIxaun 6egueKl{ Ant s4opoe'x
norpe6yrorn, riAr.srarorb craHAaprHoMy KoHTponro (nisyalrnorrly ra

floxasuuKlr 6esuexu, sxi niAlsrarorb KoHTponrc npkl MI{THoMy oQoprvrnenHi: uiAnsrarcTb AepxaBuoMy
KoHTpoJrro, srcuft sAificHroerlcs nocaAoBoro oco6oro KoHTporrorctloro oprariy B 3oHax MI,ITHofo

in npouycxy qepe3 vrurleuir KopAoH Yrpaiun).

floro.{Hraft 4epNannufi canirapHo-eni.uerraionoriqnufi HarJItA sAiftcHloerrcs griAuo 3 BLIMoftIMII Ilbofo
BrrcHoBKy : BIIKOH aHH.f, yMOB BLIKOpI.ICTaHH'.

.{epNanna ycraH oBa " IHcrIatyt M eAI4III4HI,I upaqi
irr,r. IO. I. KyHAiesa Haqioua.lrrnoi araAeuii
MeAr,rrrHr4x uayr Yxpaiuz>

Kon eKcrleprzsu }lb 7298 sil24 r,ur:re^s.2019
(J'{! nporoxory, Aara fioro gateepDl€HHt)

3acryuuux forosr eKcreprHoi xouicii,
ArrpeKrop ny "IMII IMEHI IO.I.KyHAICBA H

01033, rrr. Kzin, nyr. CarcaraHcbKoro,
rer. : upufirvrarrfg: (044) 284-34-27,
e-mail : yik@nanu.kiev. ua;
ceKperap eKcneprHoi ronricii:
(044) 289-63-94, e-mail: testJa

, vicueguaxoaxeuHr, reret[ou, Qaxc, e-mail,

75,

9epHrcx
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MUHCTEl'CTRO OXOI)OHn 3,r~OPOB'$1 YKPAIIlII 
'll:PJI\AlJHA CAIHTAJlIIO-IUU}n~MIO HH 'llIHA ('JIYjI{I)!\ 

2, J. 

I!l)l g P't_ 20J 1 p. 

Ili.llOl"3CJtIl~ "P\30UEH" JD TY 

~o IJ8 l l\nt I : 2 ~ .66." 

'3ATBEl~ilJKYlO 

3~lcrynff ,:K rQr.OBHor lleplKaEnIOrO 
...Io!~,&:l"~18pHClrO Ilf p~ YKpa HU 

A, A . rp~rQPCW(O 

nn) II "HI·r:iA. ~'. Y"I):lill ll. S9000. tJcpll incu .. " I .)lill .. M.'T! POilW'H'Uh. n. I • • OTlIl1cr. I(:I,.'\, I\n ( lu'n(H' : 
34324,167 

11111 U ·'WBA.11", Ylip 
34324467 

O(i'oa cI(cncpnulI n' l lJuuiJ'll\f BC 1"311IH4.1~1I11'" ' If' II lilt 11M "1111 1epi~ \1 Geln",,,.. 1 nlll\·aJHII ...a~l: 

1<1 PC'.l)'.::tbT f'il ~IH in lHlllfJiK:.Iui'" p03f .lIUl) npe,ltCTaWll' HI1X -U\)l\. ' leH liD UI OlUHI\1I pUJm:y ,1.U 3ft POB'}.I II a C<:JtCIl Hli, a 
caMe piSHi o~lic'ry y nOJlill i p 6 'loY '10'111. Mr'.M\·lIc -;ill.lIIC; li ~Ptll:llll\ ( ' n pcp x HKy lIa uyr,lelll,) ., (}O 
(BIIl U 'I ' Hlill 1ft MY ,'i' ') 112wS4 '\ ,11: I1).:.III'Il' '11 1\4.: ~ I" " III llI H) I' M3111fj 1l ~IH'I ~ .. 1\ Y IHM~p ' ltlll KoHq 'Irrl • Ill! I 

" 1,111.1, 1Ul/l, lIl'm/itlhl, (iYWlhl , II J(6 IJII.1. !lUII ..IH,' . In IJL:Ilr.III, 1 II It :li 1!"'MMlo' lIll t-l)' 'P,111o'ldl illl·II>I'.') ; 

OKfWIC }IOII~ ' ICUP 1111 fI. ) ""~:! I ~" () (MY l '~ 4", "MCI 'l . lIl l1:l.KIi:': yl\aJJI.IIS1I1\) !~t)(O\iClpl\lICCKO\I> 

H1MCPCIIIIKI" lllten ' IWill Le IpmlOilOlr I\UC!lO i'Ll. CTCnpitTOO WlrHl UI . unpuH 11 a; ID lo-:IIHlIlI Il 80' "., '.e paoo'lc lI '~OHl)(') 

lri,lHO:1 ro 'T 12 , l.OO.~ -SS ''rI pe C;Yl>lhh ltHlY JtMIiI l\illlll ';lrrp !JIll nl'.:';ltlhlX 'U o! 's II £W'.IJ\ xc parlO'l~n 'IOIIbI" ,,,,".' 

46 17· \ i~ 26.0 ', 

Ih:ot)xi.llllf"" Y"IIH"',III IJllh'UpltC mill/II ,' lII e III'~ 11:1 111111, liillll!ralllt", 'I P:IIICUIlIHYKlIIIHlI, Y1U.lil;IIU'i. HlIII/WIIIIIl 

c ' 
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tl 11 ,\;,0 

3a pC'iY;lLrUT3M 11 .IlePi&<l lI (li~ C;llihll.pHO-cnin e Mionori'lllOi'l'I\CIICP'1'I1JI1 niHOraCltll l\ "PI3011EII ' 18 TY Y 
, l l,·)·t 4467 .00 I :20}o, 'In II, )l,m""t ltUI (\III~"U~f 11 " oM il iIHl\~H j:~U ' 1lllMOrn \l il )'101"0 call itapllOI'Q 11\1<1 II 

wpait I f l y Wil li ' 11 :\I lllll l/! /Hl\mr Ill,om 1111 I III 'Y ~ tll~1.! I ~ II " ' 1 "OIlH :1 II I IIrt 1I 1 aJlIIJ1~' lti '( 11;1i ll' YIU II Wl, 

Bllell 901\ ,lllcllmi ,": lIfllrUClII~ lC(l~lhlY ; liY TY ,.' 14,6~J.tH"4b7-{)()1 :2010 

B illll I, aJ1 hl1it n. '311 orpuMHlIlI1I IIHMOr m()rt) lIlICH IlKY Hecc' lallRHUK. 

npll ~l . i ll i euen Typ: l' xHol1orii' BfrroToB..'1(,HlIlI, 1Ilii \1Oi!(Yl'h H liJllllll uJlacTlIBocTi oo' rl<'l-a (;"cnepTlnn ::to 

cnplIlIIIll1I11I fle l , HlIlllllil lil t.1 ~1I1 11 1 '~.l! roH' }! iIIOll,C '<(~"'11I1 1 I YI,l IlU'H,),M B 1.1 TOCYUlIliWI -, ,,' 1<) 1'1,cn pTJnll 

.1\\ 11 11 1 lIl': IIu lla" III "IlI'l tJl) , 

h~lnWIII\)eo 8upoOlllllrraa. 
I ' .., 

11 0 'I\UlJi ICP»:I\ i\llItfl CI1U 'lI illlmr.IAil U i(l4;III(l( l'bClIlril lllll ' rumnllulU 111,01 (l ""cllml"~: 1 IHII<.I'Ul IlIoI:t'tIl 

ucm cl{lI Hl1l1 ~ ,l l.: lIl L'\.\u y 11 

'~I.:p)f.. IIIIC OJ ' \11 11 .\ (t I", hIYKOJul-)1 ICJ li JlIlUIi ~ xo .... M. ' ll'llIitllll, H> ,1.(1l~.lh ' j 1lI1'1 1(t 1\')1.: 

ill l: f11:' '\1,1 1"( ·1:~f), lt I j'lIl11X npu Jl " .," 

IlpOTOt-:O:1 eKC IICp lUll 

( n~722 ) J-Cll_ h,\ 

I l II h: k,l {'.t' . 
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дЕржАвнА служБА укрАIни з IIитАнь
БЕЗПШЧНОСТI ЬРЧОВI[Х ПРОДУКТIВ ТА, ЗАХИСТУ СПОЖИВАrIIВ

вул. Б. Грiнченка, 1, м. IfиЦ, 0!00l, тqл |lJ9:|Ъ7:_0.279-75-58, фкс П9-4&-8З,

. ll ll llВlД ;(, 0i 2018 року Jф 602-12з -2о-зl : U 9

Об'ект експертпзи: Реагеrrт крохмаловмiсний модифiкований кукурудзяний для бур!цц1

виготовлений у вiдповiдностi iз -

Код за ДtПП, УКТЗЕД, артикул: З505

Сфера застосуваппя та реалiзацii об'€кта експертизи: Видобувна промисловiсть; призначениЙ для

застосуван}ш у бурових розIrинах дJIя коIrтролю фiльтрачii

КраiЪа-виробник: Ресгryблiка Бiлорусь, ОАО "Рогозницкий крахмirльный завод", Гродненська область,
Мостовський район, о. Ляда

Заявник експертпзп: ТОВ "Торгiвельно-промислове об'еднання "ApicTa", УкраiЪа, 04119, м. КиiЪ, вул.

Дегтярiвська, буд.21; тел.: (044) 223-26-80; e-mail: office@arista.com.ua, код за СДРПОУ ЗЗ22l885

,Щанi про контракт на постачання об'екта в УкраiЪу: Згiдно з контрактами на постачання

Об'ект експертизи вiдповiдае встановленпм медичним критерiям безпеки/показникам:
BMicT пиJý/ рослинного походжен}uI (крохма-пю) у повiтрi робочоi зони (Г,Щt п.р.з., не бiльше) б мг/м', а, 4
клас небезпеки, А, Ф вi.щlовi2цrо до СН 4617-88 "Предельно-доtIустимые концентрации (ПЩК) вредных
веществ в возд}хе рабочей зоны". Пролукти чиIuIть подрiвнюючу дiю на слизовi оболонки очей.
Необхiдними умовами впкористання/ застосування,, зберiгання, транспортуванпя, утплiзачif,
знищення €:
При вlтсорисгаr*ri зазначеноТ проryкцii в yмoBilx виробr*пцва здЙсrповата коЕtроJIь за BMicToM шrлу рослинного
походження (крохмалю) в повфi робочоi зоr*r вiдповiдно до ГОСТ l2.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-
гигиени!Iеские требованиJI к воздуху рабочей зоны". Працюючi повиннi буги забезпеченi засобами
iндивiдуальними засобами вiдповiдно до ДСТУ 72З9:2011 "Система стандартiв безпеки працi. Засоби
iндивiдуального захисту. Загальнi вимоги та класифiкацiя". .ЩотриNrуватись вимог безпеки, якi спршrованi на
з€lхист слизових оболонок очей та BepxHix дихalJIьних шляхiв.
За резуЛьтатами державноТ санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи Реагеrrт крохмаловмiсниЙ
модифiкований кукурудзяний для бурiння за наданою з€uIвником документацiею вiдповйае вимогам
дiючого санiтарного законодавства Украihи i за умови дотриманЕя вимог цього висновку може буги
використаний в заявленiй сферi застосування.

'ёА;{{lД!,{titt:
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TepMiH придатностi: гаранryеться виробником

IНфОРМаЦiЯ щодо етикетки, iнструкцii, правил тощо маркрання обовОязкове. Висновок не мохе бути
використаний для рекпаNfi,I споживчlD( якостей об'екry експертизи

Висновок дiйсний: 5 poKiB

Вiдповiда-llьнiсть за дотрим€шй вимог цього висновку несе змвник.

ПОкаЗники безпеки, якi пiдлягають контроJIю на кордонi: за показникЕl}dи безпеки дIя здоров'я людиtil,I
контролю не кокгролю

ПОказнrжи безпеки, якi пiшlягають контроJIю при митному оформленнi: пiдлягають державному контроJIю,
якlЙ ЗдiЙснюеться посадовою особою контроJIюючого органу в зонах митного коIrгроJIю на мrтгнiй
терlтгорiТУкраiни (KpiM гrункгiв пропуску через митrплй кордон Уцраi'rи)

ПОточшай державrrий санiтарно-епiдемiологiчшй нагляд здiйснrоеться згiдно з вимогами цього висновку:
виконанЕя )aмов використання

,Щержавна установа "Iнстицrг медицини працi
iMeHi Ю.I. Кундiева НацiональноТ академiТ
медшших наук Украi'ни" 01033, м. КиiЪ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: прийпл€шьня: (044) 284-З4-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноТ KoMiciT:
(044) 289-6З-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Nq 248 вiд 03 сiчня 2018 року

\rrgTr$t
,Щиректор [ержавноТ установи
"Iнсти:цrг медицини працi iMeHi
Ю.I. Кундiева Нацiона.пьноi академii
медшIнID( наук Украiни"

м.п.

ý
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*

' ****"
tlац$оrrашвоl

uФ$чsш

Чернюк B.I.
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ДЕP)КАВНА СПУЖБА УКРАiЦИ З ПИТАIIЬ
БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ

вул. Б.фiнченка, буд.1, м. КиiЪ,01001;тел. (044) 279-12-7о; факс (044) 2.79-48-8з
e-mai l : iпfоГglсопsumеr. gо v. ua

висновок
дерrt€вЕоi санiтарно-епйемiологiчноi експертпзи

вiд << ,л' ё >> 4/ 2о l1 р. N9 602-12з-20-11 3 6,{,/(.

Об'€кг екtп€ртизи Реагеm д,'rя б\ровIФ( розчинiв GIP-CIDE

вигOгоь'Iенпй J, вйповипостi iз ту у 20,5-з6470?66-01 l :2017 "Реагеrrт л.,rя бурових розчшriв GP-CIDE.
Технiчнi !мови"

код зs дкIш: 20.59.59-40.00

Крslва-впробцик УкраiЪ4 ТОВ 'БулiвеJIьIiо-проектЕа Rомпанй "Газiшссгпроекг'', 0405З, м. КиЪ, вул.
Обсерваmрн4 б, 25, тел. (057) 340_10 23; алресi вирбяrrчю< псrrylкrост€й: 4Йl2, м. Суми, вул.Хфiвськ4 п/в 12;

(адреса. мiсцезнаходженяя, телефон, факс, E-mail, вб-саftг)

Заявник еrсспертпзи Укрlч1 
ТО. Р'Ъудiвельно-проекгна IФмпанй ..Газilrвестпроекr'', 04053, м. КиiЬ,

(шреса, мiсuезнаходкбlтня, телефон, фsl(с, E-nail, веб-саlh)

.IlaHi про коlrгракr на поgrачlння об'екга в YKpaftry Вiтчвняна гmо4чкцiя

Об'екг еIrcпергпзп вillповiдае вствноRIl€нпм м€дцчнпм критерЬм бвпекп/ покsзнпкrм: за рсзультатамирозглялу i аналiзу локумектiв, надаI D( заявнпком, та проведеню( дослiпсеrъ зразок об'екry експертизи 1Реатtнглпя буровlл< розчинiв GIP-CIDE, виmmrленrd у вiдповйIrостi iз ТУ У 2о.5_jб4707б6-0i l:20l7 .'Реагеlrт 
длябуровж розчшriв GIP_CIDE. Технiчнi 1тrrови") ia юксшолою-гiгiснiчшдди показникilми та класифiкацiТ згiлноГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. ВРедrше вещества, Классифик шя и общие ,требоrвtшя безопасностиi, 

"i*o"r.."", оо[ll класу небезпеки (помiрно небезпечна речовина).
ВiДПОВЙНО ДО ВИМОГ ГН "Гранично доIryстIд.ti коIщентрацii (гщ) хiмiчнж чиннrдtiв в повiцli робочоi зоюr,,(затверджено т.в.о. юловною санiтарною лiкаря Украй 0з.012015 р.) повiтя робочоi зоrи концоJIIовати навмiст,ltlгнiry сульфат (ГЩ р.з. - ?lЦ,.ь), .rrл"ройй -"д".й (ГДК-р.з. - S,O 

".Ы1, 
спирт iзопропiловIй (ГДК

р.з. - l0,0 мг/м3), моноетаноламiн (гДt р.з. - 0,5 ;/мЗ).
Дя вирrобншпва повинна виIористов)ватися сировина вiтчrтзняною або зарфiжною походженюl, яrв вйповiдаедlючим нормативним докрlеrrтitм i лозволена ло застосування.

необхiдннмп умовами вrrкорисгання/застосувsння, зберiгвння, траrrспорц.вання, }.гплiзоцц зцпщення е:
:ц)анспорт}ъllння та зберiганrя згiдно з ТУ У 20.5-з64707бъ-0l l:2ol7- ..реаЁй дrя оlеЬ"* poibb GIP-сIDE.Технiчнi 5пrови". У виробництвi дотрпrуватись вш.rог безпеки, якi спрп,rованi на захи#шкiри, органЬ джання та

?- -\-::/ ý

Kp-}XI;9

ЗАТВЕРДКУ_IО
Голо ваffi ff Ёfi ýБlюжи вслужб и
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слизовоi оболоюш очей. ВиробшrчЕй персонirл повинен б}ти забезпесеIfl{й iнлrвiдryа,rьншr.rи засобами зашсту та
спецодяmм. Вш<орисmвувати згiдно з iнструщiсю виробrшка щодо застOсування. У разi 1творенrrя вiд<одЬ цiеi
продукцii - повоменЕя ýтилiзачiя/знlшення) згiдпо з ЗаIФЕом Украi'ни ''Про виJtучешrя i обiry переробку,
угилiзаuiю, зншцеЕнЯ або подальше використirнюI неякiсноi та небезцечноi продукцii"]Ф l39З-ХIV вiд
l4.01.2000p.

3а результатами державноi сшriтарно-епiдемiологiчноi експертI.rзи Реагеrrr дIя б}товID( розчшЬ GP-CIDE,
виюmшrеrпd у вiдповiдностi iз ту у 20.5_з6470766-0l l:2017 "Реагекг дrя буровrос розчинЬGIР-СIDЕ. Тежiчнi
1пrови", за наддшпrr ЗМВНИК)М ЗРаЗк)м вiдповйас вr.тrлогам дiючоm санiтарною законодавства Украi'ни i за умови
дотримання вимог Iъого висновку може бри використаний в за8Jrенiй сферi засmсувлrня.

TepMiH прндатносгi гаоанr.четься впообншсом

Iнформацiя щодо етrrкеткп, irrсгрукцЦ правпл mщо: марк}занIл повrпrно здiйсrповатися у вiдповйностi з
дiючrп,r заr<онодавс-твом yкpaiil {. На кожнiй одrш{цi упаковки повшrна надаватися iпформачiя на державнiй MoBi,
де вказанi: назва rроryкцiil назва фiрми-виробника та ii ацреса, mварIfl{й чи фiрмовIй знак, дата виробlшrцва i
TepMiH зберiгання, умови зберiгаюrя, вага, позначеЕIU{ нормативною док}ъ{екry. Дашй висновок не може буги
використаний д'Iя рекJIами споживчЕr( якостей об'скIа експертI{Jи.

Висновок дiйснпЙ: на TepMiH дiТ ту у 20.5-з64,tо766-0l l:20l7 "Реагеrrт для бlрових розчинiв GIР-СIDЕ.
технiчнi чмови" чи до внесення змiн та доповнеlъ до склалч сиDовиrrи

Вiдповiдальнiсть за дотимання вимог Iъою висновку несе заявник.

Показникн безпекн, якi пiдrягають коfiтроJIю на кордонi: не потэебуе

Показнпкrr безпеки, якi пiдлягають контр(мю прп л,lггному оформленнi: не поmебус

поючнлй дерх(авний санiтарпо-еп[демiсllогiчний нагляд здiйснюсться згiдно з вимогlмп цьоm впсповку :

ч вiдповiдностi з чшlrим заrонодавством УlФаiяи

Ехсперпна KoMicй Вшlробувальною центру, НЩl гiгiени праф та професiltнж захворюкrнь, ЦНДЛ, кафедри
гiгiснiчного прфi.шо ХаркЬсьltою начiон{Lпьного медшшою унЬерсrтету

(Еаli.{еЕувslrЕя, мiсцсзнаходяtенrrя, телофоrr, фак.с, E-mail, WWW)

Л! +++Zl7 вiЙ'Slисmпада 20lZ о.
(}Ф прсrююлу/дата йоrо зrrвердкенrrя)

В.В. М'ясослов
(iЕiцiали т8 прiзвице)
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