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1.ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
                   

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА 
КОМПАНІЯ ЕСКО-ПІВНІЧ» знаходиться за  адресою:  
04073, м. Київ, вулиця Рилєєва, будинок 10-А, 5 поверх, офіс 518, код ЄДРПОУ 
30732144.  

ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» спеціалізується на видобутку, підготовці, транспортуванні 
природного газу, газового конденсату та нафти до споживача.  

Планованою діяльністю передбачається «Cпорудження оціночно-експлуатаційної 
свердловини №7 Журавлиного родовища  проектною глибиною 4000 м, з метою оцінки 
газоносності покладу горизонту С-9 та експлуатації газоконденсатного покладу 
горизонту С-5 серпуховських відкладів. 

Влаштування свердловини №7 Журавлиного ГКР в межах Деркачівсько-
Войтенківської площі. Валківський район, Харківської обл.»    

            
1.1.Опис місця проведення планової діяльності. 

Місце впровадження планованої діяльності може бути тільки в межах ліцензійної 
ділянки (спеціальний дозвіл на користування надрами № 4096 від 16.02.2012 р.  
Деркачівсько-Войтенківської площі, виданий Держслужбою геології та надр України, 
відповідно до якої і входить Журавлине газоконденсатне родовище).  

В адміністративному відношенні об’єкт планованої діяльності розташований за  
межами населених пунктів на території Ков’язької селищної ради Валківського району 
Харківської області. Найближчий населений пункт – це смт. Ков’яги з південно–східної 
сторони на відстані 3318 м, а з північно-західної сторони на відстані 3368 м знаходиться 
с. Мар’їне, яке у адміністративному підпорядкуванні належить до Шарівської селищної 
ради Богодухівського району Харківської області.  

В тимчасове користування для розміщення технологічного обладнання та 
вахтового містечка на період спорудження свердловини надається  земельна ділянка 
проектною площею 2,8544 га, фактична площа якої після виділення земельної ділянки в 
натурі (за результатом геодезичних вишукувань на місцевості) склала 2,8500 га.  

Забезпечення водою технологічного процесу спорудження глибокої свердловини 
буде здійснюватися від водної свердловини, пробуреної на майданчику свердловини 
№7, проектною глибиною 130 м з очікуваним дебітом 3 м3/год. 

При отриманні промислового припливу вуглеводнів, після закінчення процесу 
спорудження свердловини, для експлуатації свердловини планується влаштування  гирла 
свердловини №7 наступним обладнанням: колонною головкою, фонтанною та запірною 
арматурою, а також присвердловинними спорудами, до складу яких входять: майданчик 
для агрегату з капітального ремонту свердловини, шахта для огляду колонної головки; 
пригирловий майданчик для обслуговування лубрикатора; майданчик для 
обслуговування фонтанної арматури; майданчик вузла глушіння свердловини; амбар 
аварійного спалювання газу. 

Підключення свердловини до технологічної установки підготовки газу 



6 

 

здійснюється шляхом прокладання проектного газопроводу-шлейфу Ø89х10 мм  
орієнтовною довжиною 350м (з прокладанням в одній траншеї інгібіторопроводів  
інгібітору гідратоутворення та інгібітору корозії) до існуючих комунікацій свердловини 
№6 Журавлиного ГКР, яка за допомогою газопроводу-шлейфу Ø89х10 мм підключена 
до функціонуючої технологічної установки підготовки газу Журавлиного ГКР. 
Підключення свердловини №7 Журавлиного газоконденсатного родовища (ГКР) до 
технологічної установки підготовки газу (УПГ) Журавлиного ГКР за допомогою 
комунікацій свердловини №6, здійснюється з метою підготовки вуглеводневої сировини 
з свердловини № 7 для транспортування споживачу. 

Згідно агро-ґрунтового районування України [Атлас почв Украинской ССР, 
Урожай, 1979], територія відноситься до східної підпровінції лівобережної високої 
провінції лісостепової зони чорноземів типових та сірих опідзолених ґрунтів. 

Клімат досліджуваної території помірно континентальний з середньорічною 
кількістю атмосферних опадів 470-560 мм. Найбільша кількість опадів випадає влітку, 
коли переважають вітри західного та північно-західного напрямку. 

В геоморфологічному відношенні район робіт розташований в межиріччі р.р. 
Княжна і Мерчик та належить до еродованого плато неогенового та більш давнього віку.   

Мікрорельєф ділянки слабобугристий з коливанням абсолютних відміток 
поверхні від 178,62 до 182,79 м. Поверхня майданчика полога, рівна.  

Територія майданчика спорудження свердловини не забудована і являє собою 
орне поле.  

Оціночно-експлуатаційна свердловина, в разі отримання промислового притоку 
вуглеводнів, облаштовується як експлуатаційна. 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 свердловин 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 на відстані 100м від свердловин облаштування амбару з 
горизонтальною факельною установкою для аварійного спалювання газу.     

Площа земельної ділянки, яка тимчасово використуватиметься для 
присвердловинних споруд складатиме біля  0,36 га. 

Газопровід-шлейф повинен прокладатися підземно, паралельно рельєфу, на 
глибині 1,2 м до низу труби і проектується як трубопровід ІІ категорії. 

Ділянки газопроводу-шлейфу, що прилягають до устя свердловин на відстані 
150м та 250м до майданчика УПГ відносяться до І категорії. 

Інгібіторопровід проектується як трубопровід І категорії. 
Вздовж газопроводу-шлейфу встановлюється охоронна зона по 100м в обидві 

сторони від вісі труби. 
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По трасі газопроводу для підключення свердловини передбачається зняття і 
наступне відновлення родючого шару грунту. 

Будівництво газопроводу та рекультивація земель виконуватимуться у відпо-
відності до нормативних документів. 

Несприятливі фізико-геологічні процеси і явища в межах майданчика 
свердловини не спостерігаються. 

Майданчик та територія нормативної санітарно-захисної зони (СЗЗ) знаходяться 
на сільськогосподарських угіддях (рілля). 

Майданчик бурової вільний від забудов. 
В зоні пропонованого спорудження археологічні, заповідні об’єкти відсутні.                

Будівництво об’єкта буде вестися на ділянках, неперспективних для пошуку нових 
пам’яток історико-культурної спадщини.  

Місцеположення гирла свердловини № 7 має координати:  
49°56'43,120" Пн Ш  
35°31'14,968" Сх Д 

Власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для 
провадження господарської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» не має.  

Бурові роботи будуть виконуватися підрядною буровою організацією, на 
земельній ділянці сільсько-гсподарського призначення, яку тимчасово надано 
ТОВ «ЕСКО – ПІВНІЧ» сільськогосподарським підприємством - користувачем згідно 
ст. 97 Земельного Кодексу України, про що укладена відповідна  Угода № 21-10/19 від 
21 жовтня 2019 на проведення розвідувальних робіт.  (Додаток 1 ) 

Схема місцеположення устя проектної свердловини №7 Журавлиного родовища 
та газопроводу шлейфа до комунікацій свердловини № 6 в межах Деркачівсько-
Войтенківської ліцензійної ділянки наведено у Додатку 2.  
 Схему розташування проектної свердловини № 7 Деркачівсько-Войтенківської 
площі наведено  у Додатку 3. 

При здійсненні планованої діяльності негативного впливу зазнають ґрунти. 
Відповідно Закону України «Про охорону земель» власники і землекористувачі, в тому 
числі орендарі, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов'язані 
дотримуватися вимог земельного та природоохоронного законодавства України та 
проводити на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не завдають 
шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів. 
        

1.2. Цілі планової діяльності 
 

Метою  планованої діяльності є пошуки і розвідка покладів вуглеводнів.  
В результаті цих робіт збільшиться видобуток нафти і газу в Україні та 

поповнення коштів в місцевий бюджет, подальше забезпечення роботою населення 
регіону та зміцнення паливно-енергетичної бази України. Об’єктом планованої 
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діяльності являтиметься технологічний процес спорудження оціночно-експлуатаційної 
свердловини  № 7 Деркачівсько-Войтенківської площі. 

В разі отримання промислового притоку вуглеводнів планується підключення 
свердловини до установки підготовки газу. 
 

1.3. Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 
будівельних робіт та провадження планованої діяльності, у тому числі (за потреби) 
роботи з демонтажу, та потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок під 
час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 
діяльності (додаються у разі наявності: документи, які підтверджують право 
користування (власності) земельною ділянкою, та/або документи, що 
підтверджують відповідність планованої діяльності затвердженій містобудівній 
документації відповідно до вимог законодавства) 

 
Буріння свердловини №7 обґрунтовано Доповненням до геологічного проекту 

пошуково – розвідувальних робіт на нафту і газ на Журавлиній площі, виконаного 
Дочірнім підприємством НАК «Надра України» «Укрнаукагеоцентр», а кінцево 
уточнено місцеположення забою свердловини в проекті промислової розробки 
Журавлиного газоконденсатного родовища (розробник – ТОВ НВФ «ГЕРА ЛТД»).  

Проектною організацією ДП «Укрнаукагеоцентр» було розроблено Робочий проект 
на спорудження оціночно – експлуатаційної  свердловини №7 Журавлиного родовища в 
межах Деркачівсько – Войтенківської ліцензійної ділянки, яким передбачено проведення 
бурових робіт дизельним верстатом «Уралмаш 3Д» з 5-ма дизельними приводами і 1-м 
електричним приводом.    Вид бурового верстату   принятий з дизельним приводом, у 
зв’язку зі значною віддаленістю об’єкта проектування від мережі електропостачання.  

 
Усі види робіт, які входять у цикл спорудження свердловини поділяються на: 
- підготовчі роботи до монтажу бурового обладнання (планування майданчика 

під бурову, зняття та зберігання родючого шару грунту, будівництво під’їзних доріг, 
прокладання водопроводу, підвід електроліній); 

- монтаж бурового обладнання (встановлення фундаментних блоків і 
обладнання на них, обв’язка обладнання, встановлення ємностей та побутових 
приміщень); 

- буріння свердловини і кріплення її стінок обсадними колонами; 
- випробування свердловини; 
- демонтаж бурового верстату; 
- технічна та біологічна рекультивація земельної ділянки. 
Організація процесу спорудження свердловини може проводитися по амбарному 

і безамбарному способу. Згідно вимог СОУ 73.1-41-11.00.01:2005 п.Д.1.2.1, 
спорудження свердловини № 7 Журавлиного родовища в межах Деркачівсько-
Войтенківської ліцензійної ділянки буде проводитись  амбарним способом буріння. 
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Таблиця 1.3.1 – Тривалість етапів робіт із спорудження свердловин 
№№ 
п/п 

Назва етапу 
Тривалість, 

діб 
1 Будівельно-монтажні і демонтажні роботи 75 
2 Підготовчі роботи і буріння та кріплення свердловини 120 
3 Випробування свердловини 50,5 

  
Опис характеристик діяльності в процесі виконання підготовчих і 

будівельних (вишкомонтажних) робіт. 
Після відбивки устя проектних свердловин проводяться геодезичні роботи і 

розбивка майданчиків під розташування бурового верстату і допоміжних споруд.  
  Процес підготовки земельної ділянки до монтажу БВ передбачає:  

-зняття родючого шару ґрунту і його складування в бурти для подальшого 
зберігання;  

-риття земляних ємностей – шламових амбарів (ША) і складування 
мінералізованих ґрунтів в бурти; 

-планування майданчику. Буровий майданчик облаштовується з ухилом в сторону 
земляних ємностей (ША) для стікання в них бурових стічних вод і вод атмосферних 
опадів; 

-закладання фундаментів і твердого покриття під бурове обладнання;  
Організація водозабезпечення процесу (спорудження водної свердловини). 

Процес спорудження свердловини для водозабезпечення проектного 
технологічного процесу висвітлений в Робочому проекті водної свердловини № 7 В для 
водозабезпечення технологічного процесу при спорудженні оціночно-експлуатаційної 
свердловини №7 Журавлиного родовища в межах Деркачівсько-Войтенківської 
ліцензійної ділянки  
 

Монтаж бурового верстату. 
Монтаж верстатів проводиться згідно заводських схем з прив’язкою до місцевих 

умов, для цього розробляється відповідна схема. 
Буровий верстат, як засіб виробництва, є тимчасовою спорудою (на період 

буріння та випробування свердловини ~ 3роки) і  не являється об'єктом проектування. 
Верстат монтується на буровому майданчику згідно, розробленої заводом-
виготовлювачем і приведеної проектною організацією до місцевих умов, схеми  
розташування, креслень і технічних умов.  

 
Опис основних характеристик планової діяльності – буріння стволу свердловини. 

Після пуску верстату в роботу, починають процес буріння стволу свердловини. 
Процес проводиться з допомогою відповідних механізмів бурового верстату 
(виробничого засобу), які в свою чергу приводяться в дію дизельними або електричними 
двигунами. 
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В процесі утворення стволу проводиться промивання його спеціальним буровим 
розчином. 

Для приготування бурових розчинів в основному використовується вода і 
глинопорошки. Підтримуваня  необхідних параметрів цих розчинів в процесі буріння 
проводиться їх оброблення  водою і глиною та відповідними хімічними реагентами.  

При обробці розчину порошкоподібними матеріалами використовують 
спеціальний блок обладнання, який включає в себе суцільнометалевий бункер від 20 до 
50м3. Бункери призначені для зберігання і подачі в камеру змішувача порошкоподібних 
матеріалів (глинопорошків, бариту, хлористий калій і ін.). Під дією вакууму 
порошкоподібний матеріал із бункера по рукаву поступає в камеру змішувача, де 
змішується з буровим розчином і по зливній трубі направляється в ємність.  

Ствол свердловини, для його стійкості, поетапно кріпиться обсадними колонами 
(трубами), які цементуються в позатрубний простір спеціальними тампонажними 
(цементними) розчинами і в наступному залишаються в стовбурі, тобто створюють 
конструкцію свердловини. Обсадні колони на усті облаштовують противикидним 
обладнанням (ПВО), яким герметизують свердловину у випадку аварійного поступання 
газу, нафти і мінералізованої води в свердловину, в наступному на устя 
(нафтогазоводопрояви).  

 
Конструкція проектної свердловини. 

Кондуктор Ø 340 мм спускається на глибину 300м Кріплення ствола проводиться 
з метою перекриття нестійких, поглинаючих кайнозойських відкладів, а також для 
попередження забруднення водоносних горизонтів (води яких використовуються для 
пиття) хімічними реагентами бурового розчину.  

Технічна колона Ø 245мм спускається в інтервалі 2400 м. Кріплення ствовбуру 
проводиться з метою перекриття відкладів крейди (схильних до набухання) і товщ порід 
юри, тріасу, пермі, верхнього карбону, московського і частково башкирського ярусів від 
можливого збагачення бурового розчину глинистою фазою, осипань аргілітів та 
часткових  поглинань. Перекриття колоною порід вказаного розрізу сприяє подальшому 
безаварійному бурінню свердловини. Облаштовується ПВО. 

Експлуатаційна колона Ø168×140мм спускається до проектної глибини 4000м.   
Кріплення стовбуру проводиться з метою роздільного випробування перспективних 
горизонтів. Колона спускається двома секціями з метою зменшення гідростатичних 
тисків на пласти при її цементуванні.  

 
Опис основних характеристик планової діяльності – випробування свердловини  на 

продуктивність. 
  Після завершення буріння і кріплення стволу свердловини проводиться її 
випробування з метою оцінки продуктивності окремих горизонтів, тобто отримання 
якісної і кількісної характеристики насичення продуктивних горизонтів на можливість 
видобування вуглеводнів. Випробування пластів включає комплекс робіт, що 
забезпечують збудження припливу флюїду (нафти або газу), відбір проб, виявлення 
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характеру нафтогазовмісту в пластах, визначення основних гідродинамічних 
характеристик пласта. 

Ліквідація свердловини. 
Надрокористувач зобов’язаний ліквідувати свердловину, якщо вона виконала своє 

призначення 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 11.2-
00013741-001:2007, та НПАОП 11.1-1.01-08. 

При наявності міжколонних тисків і міжпластових  перетоків газу, зв’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 свердловин в залежності від гірничо-геологічних умов;   

- висота кожного цементного мосту повинна бути рівною потужності пласта плюс 
20м 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 свердловин 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 
20м вище покрівлі і 20м нижче підошви, над покрівлею верхнього пласта цементний 
міст встановлюється на висоту не менше 50м. 

Устя ліквідованої свердловини, у геологічному розрізі якої присутні вуглеводні, 
агресивні компоненти або високонапірні пластові води (з коефіцієнтом аномальності 1,1 
і більше), облаштовується наземним репером у вигляді цементної тумби, яка 
встановлюється на експлуатаційну колону (за її відсутності – на проміжну колону або 
кондуктор), заповнену на глибину не менше 2м цементною пробкою. Під цементною 
пробкою повинен проходити заглушений зверху за допомогою зварювання патрубок з 
установленим вентилем для забезпечення контролю за тиском у колоні. 

 Акт про ліквідацію свердловини і уточнені координати місцезнаходження устя  
свердловини здаються в архів на постійне зберігання. 
 

Опис основних характеристик планової діяльності - демонтажні роботи та 
рекультивація земельних ділянок 

Після закінчення буріння і випробування свердловини проводяться роботи з 
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демонтажу бурового верстату та допоміжних споруд і приміщень, а в наступному - 
роботи з технічної рекультивації земельної ділянки.  

Ці роботи проводяться  в такій послідовності: 

- демонтувати і вивезти бурове і допоміжне обладнання і залізобетонні вироби 
(плити покриття, гідроізоляційні матеріали, фундаментні блоки тощо); 

- розбити монолітні бетонні фундаменти, лотки, приямки, вивезти їх, а звільнені 
місця їх знаходження засипати ґрунтом і зрівняти; 

- очистити земельну ділянку від металобрухту, електродів контурів заземлення, 
залишків хімреагентів, будівельного сміття, інших матеріалів; 

- ліквідувати водну свердловину у відповідності до ДБН Д.2.2-4-99, Збірник 4 
«Свердловини» п 4. Тампонажні роботи та РСН 324-82 «Инструкция по 
проектированию и производству ликвидационного тампонажа наблюдательных, разведочных, 
гидрогеологических, инженерно-геологических, эксплуатационных водозаборных скважин и 
горных выработок, проходимых при проведении геологических, гидрогеологических, инженерно-
геологических съёмок, инженерно-геологических изысканий, разведочных работ на воду, а также 
целей водоснабжения, выполнивших своё назначение на территории УССР»; 

- провести очищення бурових стічних вод (БСВ); 

- провести знешкодження відпрацьованого бурового розчину і бурового шламу в 
залежності від їх складу та ступеню забруднення обробкою їх органічними та 
мінеральними домішками за одним із методів, які наведені в СОУ 73.1-41-
11.00.01:2005 на місці їх зберігання; 

-  провести очищення відповідних ділянок ґрунту мікробіологічним методом,
 обробкою адсорбентами у відповідності із СОУ 73.1-41-11.00.01:2005; 

- після відведення очищених бурових стічних вод (БСВ) звільнені амбари засипати 
мінеральним ґрунтом. Співвідношення кількості ґрунту і нейтралі-зованої ВПР під 
час ліквідації амбарів повинно знаходитися в межах від 1:2 до 1:3 і залежить від 
вологості ґрунту. У разі, якщо кількість нейтралізованої ВПР не дозволяє 
витримати такі співвідношення, тобто об'єм ВГТР перевищує 50% об’єму 
шламових амбарів, захоронения треба здійснювати в траншеях відповідного 
об'єму. При цьому необхідно додержуватися такого ж співвідношення ґрунт: ВПР, 
як і під час засипки амбарів; 

- після нанесення мінерального ґрунту і планування 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 та провести 
повторне чистове планування; 

- виконання етапу технічної рекультивації земель, що завершують нанесенням 
мінерального ґрунту, необхідно оформити Актом про виконання етапу технічної 
рекультивації земельної ділянки;   

- перед нанесенням гумусованого шару ґрунту необхідно визначити реакцію водної 
витяжки ґрунту - рН (методика приготування витяжки І визначення рН викладена в 
СОУ 73.1-41-11.00.01:2005 І В залежності від цього провести гіпсування (якщо рН 
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~ 8,2) або вапнування ДСТУ 4768 (якщо рН ~ 5,5 ). Для цього треба відбирати 
середню ґрунтову пробу з не менш, ніж п'яти різних місць, рівномірно 
розташованих на буровому майданчику, загальною масою не менше 1 кг. 
Розрахунок кількості меліорантів для нейтралізації активного середовища ґрунтів 
(вапна або гіпсу) наведено в Заходах по збереженню ґрунтів. Після внесення 
меліорантів треба провести рихлення або оранку на глибину зміни рН ґрунту; 

- після внесення меліорантів, рихлення забрудненого мінерального ґрунту нанести 
родючий шар ґрунту. Нанесення родючого шару ґрунту треба виконувати 
бульдозерами в теплий сухий час за нормальної вологості і достатньої несучої 
здатності ґрунту для проходу машин. Кінцеве планування можна виконати 
автогрейдером; 

- насипний ґрунт після планування його поверхні ущільнити за допомогою 
гусеничних тракторів (не менше 3 - 5 проходів по засипаному ґрунту); 

- провести рекультивацію земель на площах, зайнятих тимчасовими дорогами, або 
передати їх постійному землекористувачу (власнику землі) на узгоджених з ним 
умовах. 
 
Підключення свердловини № 7 до  існуючих комунікацій свердловини № 6,  

підключена до  функціонуючої  УПГ Журавлиного  ГКР 
Для будівництва газопроводу-шлейфу застосовуються труби стальні 

гарячедеформовані за ГОСТ 8732-78 із заводським гідровипробуванням та 100% 
контролем неруйнівними методами.  

До проведення будівельних робіт передбачають:   
- підготовка будівельної техніки і транспорту для роботи; 
- підготовка майданчиків для розміщення складів; 
- траспортування вантажів до постійних або тимчасових складів зберіганя та 

монтажних майданчиків; 
- отримання  земельних ділянок для майданчиків та прокладання комунікацій  

(відповідно до ст. 97, 99,100 ЗК України); 
- створення геодезичної розбивочної основи відповідно до вимог ДБН Б В.1.3-

2:2000; 
- організація тимчасових споруд необхідними тимчасовими комунікаціями 

енерго- і водопостачання; 
- організація тимчасового складського господарства на станції розвантаження 

(при необхідності); 
- огородження комунікацій та конструкцій; 
- будівництво тимчасових проїздів і шляхів (при необхідності); 
-будівництво постійних і тимчасових інженерних комунікацій (при необхідності); 
- улаштування з’їздів та переїздів через діючі труборпроводи (при необхідності). 
На час виконання робіт передбачити сигнальне огородження траншей, зон 

переміщення машин і механізмів, зон переміщеня вантажів, а нічний час – тимчасове 
освітленя ділянок виконання робіт (при необхідності). 
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На будівельних майданчиках необхідно визначити небезпечну зону, у 
відповідності до вимог ДСТУ Б В.2.8.43:2011, в межах яких постійно діють або 
потенційно можуть діяти небезпечні виробничі фактори. 

Роботи з вертикального планування території виконуються бульдозером. 
Планувальні роботи починаються зі зрізання рослиннного шару ґрунту і переміщення 
його в місця складування. 

Будівництво споруд об’єкта передбачається потоковим методом по типових 
технологічних картах будівництва. 

Земляні роботи. 
До земляних робіт на будівельному майданчику дозволяється приступати  тільки 

після одержання проектної документації по організації і виробництву цих робіт і 
виконання необхідних геодезичних розбивок. Всі роботи виконуються з дотриманям 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 і ДБН А.3.2-2-2009 розділ 10 «Земляні роботи». 

Перед початком будівництва по трасі трубопроводу виконується зрізка родючого 
шару ґрунту для використання його в обсязі рекультивації порушених с/г угідь.  

Зняття родючого та потенцйно родючого шару ґрунту проводяться в зоні 
рекультивації на передбачену проектом глибину з подальшим складуванням його в 
відвали. 

Зняття ґрунту, переміщення та складування у відвали, з урахуванням вмісту 
гумусу згідно «схеми організації робіт по зняттю родючого шару ґрунту»: в першу чергу 
родючий шар ґрунту з переміщенням до 15 м, в другу чергу потенційно родючий шар 
ґрунту з переміщенням до 10 м; в третю чергу мінеральний шар з переміщенням до 5 м. 

На ділянках прокладки трубоповодів в стійких ґрунтах розробка траншеї 
виконується одноківшевим екскаватором. Укладка труб – з берми траншеї. Засипка 
траншеї - бульдозером 

Вантажно-розвантажувальні роботи. 
При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, пов’язаних з використанням 

засобів автомобільного транспорту, необхідно дотримуватись відповідних правил з 
техніки безпеки і виробничої санітарії при вантажно-розвантажувальних роботах на 
автомобільному транспорті. 

Усі вантажопідйомні машини, а також вантажозахватні пристрої, засоби 
контейнеризації і пакетування, які застосовані при виконанні вантажно-
розвантажувальних робіт, повинні задовольняти вимогам технічних умов на них. 

Стропування конструкцій, вантажів варто виконувати інвентарними стропами або 
спеціальними вантажозахватними пристроями. Вантажно-розвантажувальні операції 
виконуються автокранами КС-557, КС-65713 і завантажувачем фронтальним ТО-30-3. 

Бетонні роботи  
Спосіб укладання суміші повинен забезпечувати одержання щільного бетону.           

При перервах у бетонуванні поновлення укладання бетонної суміші допускається лише 
після обробки поверхні робочого шва – очищення від плівки цементу, промивання, 
висушування, наштроблювання і досягнення покладеним бетоном міцності не менш 15 
кгс/див2. 



15 

 

Транспотрування готової бетонної суміші здійснюють в автобетоновозах чи 
автобетонозмішувачах, перевезення здійснюється тільки в чистій тарі з захистом від 
запилення, висиханння чи змочування атмосферними осадами. 

Тривалість транспортування готової бетонної суміші не повинне перевищувати 30 
хвилин. Догляд за покладеним бетоном має на миті забезпечити необхідні умови його 
твердіння, тобто температуру і вологість, необхідні для наростання міцності бетону 
заданими методами. 

Поливка покладеного бетону повинна запобігти вологовтраті та темпера-
турноусадочним деформаціям і утвореню тріщин. У перші дні твердіння бетон 
поливають щодня, вологий бетон укривають від сонця і вітру. Бетон, що твердіє, 
охороняють від ударів, струсів і інших впливів, що погіршують його якість. Контроль 
міцності бетону роблять шляхом іспиту серії зразків, виотовлених із суміші, що 
застовується в конструкціях. 

Бетонні роботи необхідно проводити згідно з ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві» розділ 13 «Бетонні роботи». 

Монтажні роботи 
До початку монтажу повинні бути підготовлені майданчики для укрупнувального 

складання, площадки і шляхи для вантажопідйомних механізмів, змонтоване освітлення, 
виконані заходи щодо до техніки безпеки. 

Трубопроводи повині поставлятися укрупненими блоками та частинами, що 
пройшли на заводі контрольну зборку. У цьому випадку не будуть потрібні додаткові 
розмічальні, підгінні та регулювальні роботи. 

До початку монтажу внутрішню поверхню трубопроводу очистити від окалин, 
іржі та продути стисненим повітрям. 

При виконанні монтажних робіт необхідно скласти наступні акти на приховані 
роботи: 

-  підготовка поверхні труб і зварних стиків під антикорозійне покриття; 
-  виконання антикорозійного покриття труб і зварних стиків; 
-  випробування  на щільність трубоповідної арматури; 
-  випробування повинно проводитися при відключених апаратах та 

обладнанні гідростатичним методом  тиску  Р вип.= 1,25 Рроб. 
Згідно з вимогами ДБН В.1.1-5-2000 при укладанні трубопроводів в просадочних 
ґрунтах виконати піщану підготовку під трубопровід товщиною 0,3 м. 

Монтаж арматури і трубопроводів виконати згідно ДСТУ 3951-2001, СНиП 2.05.06-
85*,  СНиП ІІІ-42-80, ВБН В.2.3-00013741-09:2009, ВСН 006-89, ВСН 012-88,  СТП 
320.30019801.005-2000.  

Висоту будівельних опор під арматуру та конструкцію опорних частин арматури 
уточнити після отримання арматури (перед монтажем).  

При монтажі першочергово виконати встановлення арматури на фундаменти на 
відмітки осей, вказаних у робочих кресленнях, після чого монтувати трубопроводи.  

Монтаж трубоповодів здійснюється окремими блоками, які виготовляються на 
майданчику в безпосередній близькості від місця монтажу. 
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Пересувні зварювальні пости, що працюють безпосередньо на існуючих 
площадках, повині бути обладнані переносними інвентарними металевими щитами. 

Монтаж трубопроводів поводиться, у залежності від маси і місця установки, 
трубопокладчиками чи монтажними кранами вантажопідйомністю 10-40 т відповідно до 
вимог СниП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование  и технологические 
трубопроводы» і заводських монтажних конструкцій.       

Зварка і контроль якості зварних з’єднань. 
Зварка і контроль якості зварних з’єднань технологічних трубоповодів і фітингів 

виконувати відповідно СниП III-42-80*, ВСН 006-88, ВСН012-88 частини 1,2, СниП 
3.05.05-84, ГОСТ 23055-78, ГОСТ 7512-82. 

Протикорозійна та теплова ізоляція трубопроводів 
Протикорозійна та теплова ізоляція наземних комунікацій повинна бути з 

нанесеними олійними фарбами або емалями ПФ-115 по ТУ 6-10-1301-78 в два шари. 
Земельні ресурси. 

Земельна ділянка, що відводиться під буровий майданчик, знаходяться на землях 
Ков’язької селищної  ради Валківського  району Харківської області. Під розташування 
бурового верстату для спорудження свердловини, відповідно до норм відводу земель 
для нафтових і газових свердловин ГСТУ 41-00 032 626-00-003-96, в короткочасне 
користування надається земельна ділянка  площею - 2,85 га.   

Під експлуатацію св.№7 планується надання земельної ділянки площею 0,36 га.  
Під будівництво газопроводу-шлейфу передбачено тимчасове надання земельних 
ділянок загальною площею  - 0,6525 га 

Буровий майданчик св. № 7, по відношенню до найближчого населеного  пункту – 
с. Ков`яги з південно – східної сторони на відстані 3318 м та с. Мар’їне з північно-
західної сторони на відстані 3368 м. 

 
Таблиця 1.3.2 - Характеристика бурового майданчику 

№ Назва показників Величина 
1 Площа ділянки, га 2,85 
2 Відмітка рельєфу, м ~150 
3 Глибина залягання грунтових вод, м >10, 5м 
4 Радіус нормативної СЗЗ, м 500 

       
В зоні пропонованого будівництва археологічні, заповідні об’єкти відсутні. 

Додаток 4.  
Будівництво об’єкта буде вестися на ділянках, неперспективних для пошуку 

нових пам’яток історико-культурної спадщини. На відведеній земельній ділянці та в 
межах СЗЗ бурового верстату (БВ) відсутні житлові будинки, загальноосвітні школи, 
дитячі дошкільні заклади, місця відпочинку населення будівельні, санаторії, охоронні 
зони центрального водопостачання, зрошувальні, осушувальні споруди, промислові 
підприємства, склади хімічних і мінеральних добрив, скотомогильники та лісові 
насадження.  
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Територія бурового майданчику та газопроводу-шлейфу  знаходяться переважно 
на орних землях, приватної власності (паях) і їх використання  оформлено відповідними 
тимчасовою  угодою з користувачем (власником). 

Територія нормативної санітарно захисної зони може використовуватися за 
цільовим призначенням згідно положень  п. 5.10 Наказу МОЗ №173 від 19.06.96 «Про 
затвердження ДСанП планування та забудови населених пунктів» із врахуванням того, 
що  в проектній діяльності практично відсутні викиди високотоксичних, та відсутні 
речовини, що мають віддалену дію (солі важких металів, канцерогенні речовини, 
діоксини, радіоактивні речовини).  
 

Водні ресурси. 
Для виконання робіт із спорудження глибокої свердловини, в технологічних 

потребах передбачається  використання води  із водної свердловини № 7В, яка буде 
споруджена на майданчику глибокої свердловини № 7. 

З метою раціонального використаня водних ресурсів Робочим проектом 
передбачено повторне використання бурових стічних вод, які утворюються в результаті 
відстоювання скинутого в спеціальні земляні ємності (ША) надлишків бурового 
розчину, що містить в собі незначну кількість до 0,01% розчинених хімреагентів (ІІІ – 
ІV класу небезпеки) і дощові та талі води. Відстояну воду, в об’ємі 60%, повторно 
використовують для технологічних потреб виробничого процесу. Для використання цієї 
води монтують відповідний насос біля земляної ємності (ША), прокладають 
спеціальний водогін і облаштовують металеву ємність для тимчасового її зберігання. 

Енергопостачання. 
Приводом бурового верстату являються електродвигуни і ДВЗ, при роботі яких 

використовується дизельне паливо. Забезпечення дизельним паливом передбачається із 
найближчих нафтобаз.  

Опалення. 
Опалення житлових вагон − будинків передбачено за допомогою конверторних 

електронагрівальних приладів з облаштованими закритими тенами  типу РБЕ-1, ЕК-2, 
ЕК-4 і терморегуляторами. Обігрів бурового обладнання передбачено з використанням 
апарату ЕПВА-71.  
 
 

 
 
 

Дані по свердловині:  
Таблиця 1.3.3 

Показники Значення 
Проектна глибина, м 4000 
Проектний горизонт Верхньосерпуховський (С1s2) 

Індекс горизонту  С-9 
Профіль свердловини вертикальний 



18 

 

Таблиця 1.3.4  Характеристика бурового майданчика 
 
1 Назва площі   - Деркачівсько-Войтенківська 
2 Номер свердловини - 7 
3 Проектна глибина, м - 4000 
4 Призначення свердловини — оціночно-експлуатаційна 

5 

   

Назва колони Ø, мм Глибина спуску, 
м 

Діаметр 
долота, 

мм 
Кондуктор 340 300 444,5 
Технічна  245 2400 311,1 
Експлуатаційна 168×140 4000 215,9 

6 

Адміністративне розташування: — Україна 
область — Харківська 
район — Валківський 
селищна (сільська) рада — Ков΄язька  

7 Рельєф місцевості — Горбувато- рівнина 

8 
Стан місцевості — сільськогосподарські 

угіддя 
9 Площа ділянки під буровий майданчик, га — 2,85 

10 Товщина родючого шару ґрунту, м  до 1,0 
11 Вид рекультивації — технічна і біологічна 
12 Клімат району — помірно-континентальний 

13 

Відстань перевезень, км:   
добрива і насіння — 10 
машин і механізмів — 100 
хімреагентів — 100 
добрив  10 

14  Тип бурового верстату — «Уралмащ 3Д» 
15 Привід БВ — дизельний 
16 Тип вежі — ВБ 53 × 320М 

17 Тип бурових насосів  — 
F – 1000  – 2шт; 
F – 1300 – 1 шт.. 

18 
Спосіб забезпечення електроенергією при 
Будівельно-монтажних роботах 

— 

дизельелектростанція «FG 
Willson Р-275Н2» (220кВт) 
– 1шт. 

19 Тривалість циклу спорудження - 245,5 діб 

19 
Енергетичні ресурси:   
− дизпаливо т 703,21 

20 
Водні ресурси: м3  
− на побутові потреби  1222,0 
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− на технологічні потреби  4551,0 

21 
Земельні ресурси (під буровий 
майданчик) 

га 2,85 га  

22 Трудові люд. 30 
 
Для  експлуатації  свердловини  необхідне залучення ресурсів: 

1) Земельних: до 0,6525 га – землі, які тимчасово надаються для прокладання 
підземного трубопроводу, із користувачами (землевласниками), на чиїх землях 
буде відбуватись будівництво трубопроводу, укладаються  відповідні угоди. 

2)  Сировинно-енергетичні: природний газ в об’ємі до 120000 нм3/добу. 
3)  Водні: залучення додаткових водних ресурсів не потрібно, для 

гідровипробування вода подається з водної свердловини, в об’ємі 1,9 м3. 
4) Трудових: не потрібно, проектований газопровід під контролем існуючого 

персоналу діючої УПГ «Журавлина». 
 

1.4.  Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів (скидів), забруднення 
води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та 
радіаційного забруднення, а також випромінювання, які виникають у результаті 
виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планової діяльності 

 
1.4.1 Оцінка за видами та кількістю очікуваних, викидів в атмосферне 

повітря 
Під час спорудження свердловини відбувається вплив на повітряне середовище. 

Основними джерелами впливу на повітряне середовище є продукти згорання дизельного 
палива двигунами внутрішнього згорання (ДВЗ).  

Основними джерелами забрудненя повітря є: 
- двигун внутрішнього згорання дизель-електростанції «FG Wilson P – 275 H2» (220 

кВт)(1 вихлопна труба); 
- двигун внутрішнього згорання «Воля 71 Н12А» (приводу бурової лебідки і ротору) 

(1 вихлопні труби працює 1 год/добу); 
- двигуни внутрішнього згорання «Caterpiller D398» (приводу бурових насосів) (2 

вихлопні труби); 
- випарування вуглеводнів з дихального клапану ємності під час наливання та 

зберігання дизельного палива (ємність об’ємом 50 м3); 
- ДВЗ спецтехніки (4 одиниці) при вишкомонтажних роботах (4 вихлопні труби); 
- робота ДВЗ верстату для буріння водної свердловини (1 вихлопна труба); 
- майданчик для зварювальних робіт (викиди шкідливих речовин при згоранні 

електродів); 
- блок приготування розчину (викиди пилу); 
- амбар для скиду загазованої рідини (факельний) (викиди шкідливих речовин при 

згоранні газу на факелі під час випробування свердловини). 
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Забруднення атмосферного повітря від даних джерел носитиме тимчасовий 
характер, після завершення робіт їх виділення з даної території припиниться. В період 
проведення бурових робіт створюється додаткове навантаження на атмосферне повітря, 
рівень якого не перевищить санітарно-гігієнічних нормативів. 

Ситуаційна карта-схема району розташування бурового обладнання та джерел 
забруднення при бурінні свердловини №7 Журавлиного родовища в межах 
Деркачівсько-Войтенківської площі наведено в Додатку 5. 

 
Перелік та характеристика забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу  

наведені нижче в таблиці 1.4.1. 
 

Таблиця 1.4.1 
Номер 

джерела 
Джерела викидів забруднюючих 

речовин 
Найменування шкідливих речовин, 

що викидаються в атмосферу 
1 Двигун внутрішнього згорання 

дизель-електростанції «FG Willson P 
– 275 H2» 

Сажа, сірчистий ангідрид, окис 
вуглецю, вуглеводні,  діоксид азоту 

2-5 ДВЗ автоспецтехніки Сажа, сірчистий ангідрид, окис 
вуглецю, вуглеводні,  діоксид азоту 

6 ДВЗ верстату для буріння водної 
свердловини 

Сажа, сірчистий ангідрид, окис 
вуглецю, вуглеводні,  діоксид 
азоту 

7 Майданчик для зварювальних робіт Заліза  оксид (Fe2O3), 
марганцю оксид (MnO2), 
кремнію оксид  (SiO2), 
фториди добре та погано 
розчинні, фтороводень (HF), азоту 
оксид   (в перерахунку на NО2), 
вуглецю оксид (СО) 

8 Двигун внутрішнього згорання 
дизель-електростанції «FG Willson P 
– 450» 

Сажа, сірчистий ангідрид, окис 
вуглецю, вуглеводні,  діоксид азоту 

9,10 Двигуни внутрішнього згорання 
«Caterpiller D398» 

Сажа, сірчистий ангідрид, окис 
вуглецю, вуглеводні,  діоксид 
азоту 

11 Блок приготування розчину Пил 
12 Дихальний клапан ємності для 

зберігання дизельного палива  
Вуглеводні 

13 Амбар факельний (для скиду 
загазованої рідини ) 

Оксид вуглецю, сажа, діоксид 
азоту, вуглеводні. 

 
Тривалість роботи основних джерел забруднення          

 
Вишкомонтажні роботи: 
Джерело № 1 - двигун внутрішнього згорання  дизельелектростанції «FG Willson P – 275 
H2»  - 600 год/період спорудження; 
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Джерело № 2 –ДВЗ Автокрана TERREX - 160 год/період спорудження; 
Джерело № 3 –ДВЗ Автокрана КТА-25 - 120 год/період спорудження; 
Джерело № 4 –ДВЗ Автокрана КТА-25 - 120 год/період спорудження; 
Джерело № 5 –ДВЗ Бульдозера Т-130 - 80 год/період спорудження; 
Джерело № 6 - ДВЗ верстата для буріння водної свердловини - 80 год/період 
спорудження; 
Джерело № 7 – майданчик для зварювальних робіт - 80 год/період спорудження. 
 
Підготовчі роботи до буріння свердловини: 
Джерело № 1– двигун внутрішнього згорання  дизельелектростанції  «FG Willson P – 
275 Н2» – 36 год/період спорудження; 
Джерело № 8 - двигун внутрішнього згорання приводу бурової лебідки і ротору «Воля – 
71Н12А»  – 3 год/період спорудження. 
Джерело № 9 - двигун внутрішнього згорання приводу бурової лебідки і ротора 
«Caterpillar D 398»  – 36 год/період спорудження. 
 
Буріння свердловини: 
Джерело № 1 – двигун внутрішнього згорання  дизельелектростанції «FG Willson P – 
275 Н2»– 2808 год/період спорудження; 
Джерело № 8 - двигун внутрішнього згорання приводу бурової лебідки і ротору «Воля – 
71Н12А»  – 117 год/період спорудження; 
Джерело № 9 - двигун внутрішнього згорання приводу бурового насосу  «Caterpillar D 
398»– 2808 год/період спорудження; 
Джерело № 10 - двигун внутрішнього згорання приводу бурового насосу  «Caterpillar D 
398»– 2808 год/період спорудження; 
Джерело №  11 - блок приготування розчину -  351 год/період спорудження; 
Джерело № 12 - дихальний клапан ємності для зберігання дизпалива - 2808 год/період 
спорудження. 
 
Випробування свердловини: 
Джерело № 1–двигун внутрішнього згорання  дизельелектростанції «FG Willson P – 275 
Н2» - 606 год/період спорудження; 
Джерело № 8 - двигун внутрішнього згорання приводу бурової лебідки і ротору «Воля – 
71Н12А»  – 51 год/період спорудження; 
Джерело № 9 -  двигун внутрішнього згорання приводу бурового насосу «Caterpillar D 
398»  - 60,6 год/період спорудження; 
Джерело № 10 -  двигун внутрішнього згорання приводу бурового насосу «Caterpillar D 
398»  - 60,6 год/період спорудження; 
Джерело № 12 -  дихальний клапан ємності для зберігання дизпалива – 1212 год/період 
влаштування; 
Джерело № 13 – викиди в результаті згорання природного газу на факелі –  
48 год/період спорудження. 
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План (схема) розташування бурового обладнання та джерел забруднення на 
свердловині № 7 наведено на Мал. 1 

 
 
Мал. 1. 
 



 

Розрахунки об’ємів вик

а) Розрахунки об’єм
внутрішнього згорання. 

Для буріння свердлови
дизельним приводом.  

Валовий викид i - тої ре
роботі  двигунів внутрішнього

qэі (кг/т.палива) - викид i-ї ш
роботі стаціонарної дизельної

Gт (т) – розхід палива стаціо
 
(1/1000) – коефіцієнт перера

Дані (питома вага) для 
ДВЗ взяті згідно СОУ 73.1
заходи під час споруджуванн
кг/т палива): оксиди азоту –
– 5,0; вуглеводні– 11,0. 

 
Таблиця 1.4.2 - Витрати дизель

№ 
п/п Назва робіт 

1 2 

1 

Монтажні та демонта
роботи 
(працюватиме:  
- ДВЗ дизельелектро-ст
 «FG Willson P – 275 H

2 

Підготовчі роботи до 
буріння 
(працюватимуть:  
- ДВЗ дизельелектроста
 «FG Willson P – 275 H
- ДВЗ «Воля – 71Н12А
- ДВЗ «Caterpiller D398

3 

Буріння 
(працюватиме:  
- ДВЗ дизельелектроста
 «FG Willson P – 275 H
- ДВЗ «Воля – 71Н12А
- два ДВЗ «Caterpiller 

ів викидів шкідливих  речовин від джерел
 

б’ємів викидів шкідливих речовин від

дловини використовується бурова установк

тої речовини за період спорудження (т/періо
нього згорання розраховуємо за формулою:

                 

ї шкідливої речовини,  на одну тону диз
льної установки  
стаціонарною дизельною установкою за пері

ерерахунку "кг" в "т". 
) для розрахунку шкідливих викидів під ча
 73.1-41-11.00.01:2005. «Охорона довкілля
ування свердловин на нафту та газ». Додато

– 51,0; сірчистий ангідрид – 44,0; оксид в

изельного палива  для двигунів внутрішньог

 
Тривалість 
виконання 
робіт, діб 

Кількість 
використаного 
дизпалива за 

добу, т 

4 5 
онтажні 

станції 
H2») 

75 0,3672 

и до 

тростанції 
H2»; 

Н12А» 
D398») 

3 1,6848 

тростанції 
H2»; 

Н12А» 
iller D398») 

117 5,3568 

23 

жерел забруднення 

від роботи двигунів 

тановка «Уралмаш 3Д» з 

/період спорудж.)  при 
улою: 

у дизельного палива, при 

а період спорудження; 

під час згорання палива в 
вкілля. Природоохоронні 
одаток Л, і складають (у 

ксид вуглецю – 35,0; сажа 

шнього згорання  

ного 
а за 

Кількість 
використаного 
дизпалива за 
весь період 

спорудження, 
т 

6 

27,54 

5,0544 

626,746 
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4 

Випробування 
(працюватиме:  
- ДВЗ дизельелектростанції  
 «FG Willson P – 275 H2»; 
- ДВЗ «Воля – 71Н12А» 
- два ДВЗ «Caterpiller D398») 

50,5 0,8688 43,8744 

 Всього: 245,5 
 703,21 

(817,69 м3) 

 
Параметри джерел викидів шкідливих речовин при роботі двигунів внутрішнього 

згорання 
                                                                                                               Таблиця 1.4.3 

Н
ом

ер
 

дж
ер

ел
а Джрела забруднення 

Викиди шкідливих речовин, г/сек 

NОх Сажа SO2 СО Вуглеводні 

Вишко-монтажні роботи 

1 
Дизельелектростанція 
«FG Wilson P-275H2» 

0,21675 0,02125 0,18700 0,14875 0,04675 

6 
ДВЗ верстату для буріння 
водної свердловини 
УРБ-3АМ 

0,05667 0,00556 0,04889 0,03889 0,01222 

Підготовчі роботи до буріння 

1 
Дизельелектростанція 
«FG Wilson P-275H2» 

0,36125 0,035417 0,311667 0,247917 0,077917 

8 

ДВЗ приводу бурової 
лебідки і ротору  
«Воля-71Н12А» 

0,03117 0,00306 0,02689 0,02139 0,00672 

9 
ДВЗ приводу бурової 
лебідки «Caterpiller D398» 

0,60208 0,05903 0,51944 0,41319 0,12986 

Буріння свердловини 

1 
Дизельелектростанція 
«FG Wilson P-275H2» 

0,7225 0,07083 0,62333 0,495833 0,155833 

8 
ДВЗ приводу бурової 
лебідки і ротору  
«Воля-71Н12А» 

0,03117 0,00306 0,02689 0,02139 0,00672 

9 
ДВЗ приводу бурової 
лебідки «Caterpiller D398» 

1,204167 0,11806 1,03889 0,82639 0,25972 

10 
ДВЗ приводу бурового 
насосу «Caterpiller D398» 

1,204167 0,11806 1,03889 0,82639 0,25972 

Випробування свердловини 

1 
Дизельелектростанція 
«FG Wilson P-275H2» 

0,36125 0,0354167 0,311667 0,2479167 0,0779167 

8 
ДВЗ приводу бурової 

лебідки і ротору 
«Воля-71Н12А» 

0,03117 0,00306 0,02689 0,02139 0,00672 

9 
ДВЗ приводу бурової 

лебідки «Caterpiller D398» 
0,602083 0,059028 0,519444 0,413194 0,129861 

10 
ДВЗ приводу бурового 

насосу «Caterpiller D398» 
0,602083 0,059028 0,519444 0,413194 0,129861 
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         б) Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря під час роботи двигуна 
внутрішнього згорання верстату для буріння водної свердловини УРБ 3АМ. 

Буріння водної свердловини відбуватиметься буровим пересувним верстатом УРБ 
3АМ, який працює за рахунок двигуна внутрішнього згорання. Загальна потреба 
дизельного пального – 0,96 т (працюватиме 80 годин). Добова потреба - 0,096 т або 
1,111 г/сек. 

Максимально-разові (г/сек) та валові (т/період спорудження) викиди 
забруднюючих речовин від двигуна внутрішнього згорання пересувної 
дизельелектростанції становлять: 

Максимально-разові   (г/сек): 
Таблиця 1.4.5 

Діоксид азоту 1,11 г/сек × 0,051  = 0,0567 г/сек  
Сажа 1,11 г/сек × 0,005  = 0,0056 г/сек 
Сірчистий ангідрид 1,11 г/сек × 0,044  = 0,0489 г/сек 
Оксид вуглецю 1,11 г/сек × 0,035  = 0,0389 г/сек 
Вуглеводні 1,11 г/сек × 0,011  = 0,0122 г/сек 

 
Валові викиди   (т/період спорудження): 

Таблиця 1.4.6 
Діоксид азоту 0,96 т × 0,051  = 0,04896 т/п.с. 
Сажа 0,96 т × 0,005  = 0,0048 т/п.с. 
Сірчистий ангідрид 0,96 т × 0,044  = 0,04224 т/п.с. 
Оксид вуглецю 0,96 т × 0,035  = 0,0336 т/п.с. 
Вуглеводні 0,96 т × 0,011  = 0,01056 т/п.с. 

 
 в) Викиди за рахунок спалювання природного газу на факелі 
Розрахунки проводились згідно з методикою розрахунку викидів, що наведена у 

РД 51-100-85 «Руководство по нормированию выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу на объектах транспорта и хранения газа», Москва 1987г. 
 Кількість шкідливих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, при 
спалюванні (кг/год) газу на факелі, визначаємо за формулою: 
    Мі = Кі × В,  де 
 В – розхід газу на факелі, кг/год; 
 К – дослідний коефіцієнт і-ї речовини – КNoх = 0,001; КСО = 0,057; 
                                                                               Ксн4 = 0,015. 
 Максимальна кількість спалюваного газу – 208,3 м3/год або 150,6 кг/год; 
Загальна кількість спалюваного газу для 2-х об’єктів – 7230 кг/період спорудження. Час 
спалювання на факелі – 24 год для одного об’єкту (кількість об’єктів – 2, тому 
спалювання газу складатиме 48 годин). 
  МNOх – 0,1506 кг/год – 0,0072 т/п.с. – 0,0418 г/с;  
  МСО – 8,584 кг/год – 0,4121 т/п.с. – 2,385 г/с ; 

М сн4 – 2,259 кг/год – 0,1085 т/п.с. – 0,628 г/с. 
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    г) Викиди за рахунок наливання та зберігання дизпалива в ємності 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за рахунок  

наливання дизпалива в ємність. 
Розрахунок кількості забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу, при 

наливанні дизпалива в ємність, виконано згідно «Сборника методик по расчету 
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производставами» 
Гидрометеоиздат Л. 1986г, розділ 4 за формулою: 

М= 2,52 × Vем
ж × PS(38) × Мп × (К5х+К5т) × К8 × 10-9   (кг/год), 

Умовні позначення складових формул, їх назва, значення величин та результати викидів 
приведено в таблиці 1.4.7 

                                                                                                           Таблиця 1.4.7 

Позна-
чення 

Назва 
Один. 
вимір. 

Джерело 
показників 

Вихідні  
дані та 

результати 
розрахунку 

1 2 3 4 5 
nзб Час наливання всієї кількості 

дизпалива 
год  51,51 

V Об’єм резервуару м3  50 
– Тип резервуару –  наземний 

Vем
ж Об’єм наливаємого дизпалива,  за 

період спорудження свердловини 
м3  817,69 

Мп Молекулярна маса парів дизпалива г/моль табл.п.5.2 146 
PS(38) Тиск насичених парів дизпалива при 

tº = 38ºС 
гПа табл.п.4.1 1,3 

tах Середнє арифметичне значення 
температури атмосферного повітря  
за 6 холодних місяців 

ºС вихідні дані -1,55 

tат Середнє арифметичне значення 
температури атмосферного повітря  
за 6 теплих місяців 

ºС вихідні дані 15,7 
 

tжх Середня температура дизпалива за 6 
холодних місяців 

ºС вихідні дані -1,55 

tжт Середня температура дизпалива за 6 
теплих місяців 

ºС вихідні дані 15,7 

tгх Темп. газового простору резерв. за 6 
холодних місяців 

ºС 0,5×(tах +tжх) -1,55 

tгт Темп. газового простору резерв. за 6 
холодних місяців 

ºС 0,5К4×(tат+tжт) 15,7 

К5х Поправочний коефіцієнт – табл.п.1.6 0,041 
К5т Поправочний коефіцієнт – табл.п.1.6 0,182 
tекв Еквівалентна температура початку 

кипіння 
ºС tп + (tк - tп)/8,8 200 

tп Температура початку кипіння ºС вихідні дані 180 
tк Температура кінця кипінн ºС вихідні дані 360 
К8 Поправочний коефіцієнт (наливання 

зверху коеф 3,5) 
– табл.п.4.1 0,5 × 3,5= 

1,75 
К4 Поправочний коефіцієнт  табл.п.1.2 1 
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М Всього викидів кг/год 1,526Е-04 
  г/сек 4,24Е-05 
  т 8,32Е-06 

 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при зберіганні 

дизпалива в ємностях. 
Розрахунок кількості забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу при 

зберіганні дизпалива в ємностях, виконано згідно «Сборника методик по расчету 
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производставами» 
Гидрометеоиздат Л. 1986г, розділ 4, за формулою: 

М = 2,52 × Vж × PS(38) × Мп × (К5х+К5т) × К6 × К7 × 10-9   (кг/год), 
Умовні позначення складових формул, їх назва, значення величин та результати 

викидів приведено в таблиці 1.4.8. 
     Таблиця 1.4.8 

Позна-
чення 

Назва 
Один. 
вимір. 

Джерело 
показників 

Вихідні  
дані та 

результати 
розрахунку 

1 2 3 4 5 
nзб Час зберігання дизпалива год  4020 
V Об’єм резервуару м3  50 
– Тип резервуару –  наземний 

Vж Прийнято дизпалива за період 
влаштування свердловини м3  817,69 

n Коефіцієнт оборотності резервуару – Vж / V 16,4 
Мп Молекулярна маса парів дизпалива г/моль табл.п.5.2 146 

PS(38) Тиск насичених парів дизпалива при    
tº = 38ºС гПа табл.п.4.1 1,3 

tгх Темп. газового простору резерв. за 6 
холодних місяців 

ºС К1х+К2х×tах + 
К3х×tжх 

-1,2345 

tгт Темп. газового простору резерв. за 6 
холодних місяців 

ºС К4× (К1т + 
К2т× tат + 
К3т×tжт) 

20,564 

tах Середнє арифметичне значення 
температури атмосферного повітря  за 
6 холодних місяців 

ºС вихідні дані -1,55 

tат Середнє арифметичне значення 
температури атмосферного повітря  за 
6 теплих місяців 

ºС вихідні дані 15,7 

tжх Середня температура дизпалива за 6 
холодних місяців 

ºС вихідні дані -1,55  

tжт Середня температура дизпалива за 6 
теплих місяців 

ºС вихідні дані 15,7 

К1х Поправочний коефіцієнт – табл.п.1.1 0,3 
К2х Поправочний коефіцієнт – табл.п.1.1 0,37 
К3т Поправочний коефіцієнт – табл.п.1.1 0,62 
К5х Поправочний коефіцієнт – табл.п.1.6 0,0425 
К1т Поправочний коефіцієнт – табл.п.1.1 6,12 



28 

 

К2т Поправочний коефіцієнт – табл.п.1.1 0,41 
К3т Поправочний коефіцієнт – табл.п.1.1 0,51 
К5т Поправочний коефіцієнт – табл.п.1.6 0,258 
tекв Еквівалентна температура початку 

кипіння 
ºС tп + (tк – tп) / 

8,8 
200 

tп Температура початку кипіння ºС  180 
tк Температура кінця кипіння ºС  360 
К6 Поправочний коефіцієнт – табл.п.2.2 1,25 
К7 Поправочний коефіцієнт – табл.п.3.1 0,95 
К4 Поправочний коефіцієнт  табл.п.1.2 1 
М Всього викидів кг/год 1,396 Е-04 
  г/сек 3,877 Е-05 
  т 5,61 Е-04 

 
д) Розрахунок викидів забруднюючих речовин при роботі автоспецтехніки 
 
Забруднення повітряного середовища відбувається з бурового майданчика для 

розміщення автоспецтехніки під час під’їзду, розміщення та від’їзду автоспецтехніки.  
Перелік та кількість автоспецтехніки, яка буде використовуватись:  
 

                                                                                                                     Таблиця 1.4.9 

Найменування 
автоспецтехніки 

Кількість 
Норма витрати 
палива, кг/год 

Час роботи, 
год 

Витрата 
палива, т 

Автокран TERREX  
(джерело № 2) 1 14,45 160 2,312 
Автокран КТА-25 
 (джерело № 3) 1 13,6 120 1,632 
Автокран КТА-25  
 (джерело № 4) 1 13,6 120 1,632 
Бульдозер Т-130   
(джерело № 5) 1 12,75 80 1,02 
Всього       6,596 

  
Розрахунок кількості забруднюючих речовин та парникових газів, що 

викидаються в атмосферу при під’їзді, розміщенні та від’їзді автоспецтехніки з 
майданчика виконано згідно «Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від 
автомобільного транспорту», Український транспортний університет, Київ, 2000. 

Маса викиду і-ї шкідливої речовини (т) рухомим складом автомобільного 
транспорту, визначається за формулою 1 «Методики..»: 

Мі = gі × Gі × Кті ×10-3, 
де Gі – витрати палива автомобілями, т; 
     gі – питомі викиди і-ї шкідливої речовини з одиниці маси палива, яка 

споживається автомобілями в умовах руху поза населених пунктів, кг/т (таблиця 1 
«Методики..»); 
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     Кті – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобілів на величину 
питомих викидів забруднюючих речовин, (таблиця 2 «Методики..»). 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин від роботи кожної 
одиниці автоспецтехніки приведені в таблицях нижче: 
 
Таблиця 1.4.10 -  Викиди забруднюючих речовин при роботі Автокрана TERREX 
(джерело № 2) 
 

Вид палива, що 
використовується 

Кількість 
палива, т 

Викиди забруднюючих речовин при роботі 

NO2 Вуглеводні Сажа SO2 CO 

Дизельне паливо 2,312 74,019 17,155 16,022 11,56 101,612 
Питомий викид і-ї забруднюючої 
речовини з одиниці маси палива 
для вантажного автомобіля, кг/т 33,7 5,3 3,85 5,0 29,3 
Коефіцієнт, що враховує вплив 
технічного стану автомобіля на 
величину питомих викидів 
забруднюючих речовин 0,95 1,4 1,8 1,0 1,5 
Потужність викиду при під'їзді, 
розміщенні, роботі,  від'їзді 
автоспецтехніки, г/с 

          

0,1285 0,02978 0,02782 0,02007 0,17641 
Викид забруднюючих речовин 
при під'їзді, розміщенні, роботі, 
від'їзді автоспецтехніки, т/рік 

         

0,07402 0,01716 0,01602 0,01156 0,10161 
 
Таблиця 1.4.11 - Викиди забруднюючих речовин при роботі Автокрана КТА-25 
(джерело № 3)  
 
Вид палива, що 

використовується 
Кількість 
палива, т 

Викиди забруднюючих речовин 

NO2 Вуглеводні Сажа SO2 CO 
Дизельне паливо 1,632 52,248 12,10944 11,310 8,16 71,7264 

Питомий викид і-ї забруднюючої 
речовини з одиниці маси палива 
для вантажного автомобіля, кг/т 33,7 5,3 3,85 5,0 29,3 
Коефіцієнт, що враховує вплив 
технічного стану автомобіля на 
величину питомих викидів 
забруднюючих речовин 0,95 1,4 1,8 1,0 1,5 
Потужність викиду при під'їзді, 
розміщенні, роботі,  від'їзді 
автоспецтехніки, г/с 

          

0,12094 0,02803 0,02618 0,01889 0,16603 
Викид забруднюючих речовин 
при під'їзді, розміщенні, роботі,  
від'їзді автоспецтехніки, т/рік 0,052248  0,0121 0,0113  0,0082  0,0717 
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Таблиця 1.4.12 - Викиди забруднюючих речовин при роботі Автокрана КТА-25 
(джерело №4) 
 
Вид палива, що 

використовується 
Кількість 
палива, т 

Викиди забруднюючих речовин 
NO2 Вуглеводні Сажа SO2 CO 

Дизельне паливо 1,632 52,248 12,1094 11,310 8,16 71,7264 
Питомий викид і-ї забруднюючої 
речовини з одиниці маси палива 
для вантажного автомобіля, кг/т 33,7 5,3 3,85 5,0 29,3 
Коефіцієнт, що враховує вплив 
технічного стану автомобіля на 
величину питомих викидів 
забруднюючих речовин 0,95 1,4 1,8 1,0 1,5 
Потужність викиду при під'їзді, 
розміщенні, роботі,  від'їзді 
автоспецтехніки, г/с 

          

0,12094 0,02803 0,02618 0,01889 0,16603 
Викид забруднюючих речовин 
при під'їзді, розміщенні, роботі,   
від'їзді автоспецтехніки, т/рік 0,052248 0,0121 0,0113 0,0082 0,0717 
 
 

Таблиця 1.4.13 - Викиди забруднюючих речовин при роботі Бульдозера Т-130        
(джерело № 5) 

 

Вид палива, що 
використовується 

Кількість 
палива, т 

Викиди забруднюючих речовин 

NO2 Вуглеводні Сажа SO2 CO 

Дизельне паливо   1,02 32,655 7,56840 7,069 5,1 44,829 
Питомий викид і-ї 
забруднюючої речовини з 
одиниці маси палива для 
вантажного автомобіля, кг/т 33,7 5,3 3,85 5,0 29,3 
Коефіцієнт, що враховує 
вплив технічного стану 
автомобіля на величину 
питомих викидів 
забруднюючих речовин 0,95 1,4 1,8 1,0 1,5 
Потужність викиду при 
під'їзді, розміщенні, роботі,  
від'їзді автоспецтехніки, г/с 

           

0,113386 0,026279 0,02454 0,01771 0,15566 
Викид забруднюючих 
речовин при під'їзді, 
розміщенні, роботі,   від'їзді 
автоспецтехніки, т/рік 0,032655 0,00757 0,00707 0,00510 0,04483 
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е) Розрахунок викидів забруднюючих речовин, які можуть надходити атмосферне повітря 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. При приготуванні бурового розчину під час завантаження 
порошкоподібних матеріалів у змішувальні воронки, що знаходяться в блоці очистки і приготування розчину, відбувається викид пилу в атмосферне 
повітря. 

Виніс в атмосферу дрібних часток пилу у вільному стані у вигляді аерозолів відбувається при завантаженні таких матеріалів: бентонітової глини 
та  вапна. 

Розрахунок кількості забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря виконаний згідно «Сборника методик по расчету 
содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы».- Донецк: УкрНТЭК за формулою (2) Розділ 
4.3.4: 

Викид пилу:   Q =  (k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k7 × В' × G × 106 )/3600,  г/с 
Валовий викид пилу:  М = Q × 3600 ×  t' × 10-6  , т/рік 

                                                                                                                                                                                                                   Таблиця 1.4.14 

Позначення Найменування розрахункового параметру 
Джерело 

показників 
Одиниці 

вимірювання 
Значення розрахункових параметрів 

Глина бентонітова Вапно 
1 2 3 4 5 6 
t' Тривалість приготування розчину вихідні дані год 351 351 
  Кількість необхідних хімреагентів вихідні дані т 18,23 4,087 
  Швидкість вітру вихідні дані м/с 7 7 

k1 Вагова доля пилевої фракції в матеріалі табл. 4.3.1 - 0,05 0,07 
k2 Доля пилу, що переходить в аерозоль  табл. 4.3.1 - 0,02 0,05 
k3 Коефіцієнт, який враховує місцеві метеоумови табл. 4.3.2 м/с 1,4 1,4 
k4 Коефіцієнт, який враховує місцеві умови, ступінь захищеності 

блоку від зовнішніх впливів, умови пилеутворення табл. 4.3.3 - 
0,3 0,3 

k5 Коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу табл. 4.3.4  - 0,8 1 
k7 Коефіцієнт, який враховує розмір матеріалу табл. 4.3.5  - 1 1 
В' Коефіцієнт, який враховує висоту пересипання (1 м) табл. 4.3.7  - 0,5 0,5 
G Інтенсивність завантаження матеріалу          вихідні дані т/год 0,05194 0,01164 
Q Викид пилу г/с 0,002424 0,002377 
М Валовий викид пилу       т/рік 0,0030626 0,0030039 
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є) Розрахунок викидів забруднюючих речовин в повітряне середовище при проведенні зварювальних робіт 

 
При будівельно-монтажних роботах, проектом передбачається виконання зварювальних робіт (майданчик зварювальника , тривалість 

зварювальних робіт становить 10 діб). За період монтажу при ручному дуговому зварюванні сталі потреба в штучних електродах УОНИ-13/55 
складає 50 кг. 

Кількість забруднюючих речовин, що утворюються при зварюванні прийнято характеризувати валовими викидами, віднесеними до 1 кг 
витраченого матеріалу. Для проведення розрахунків викидів забруднюючих речовин при зварюванні ці дані взяті зі Збірника «Показники емісії 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря». Друга редакція. Т. 1-3 – Донецьк: ІАНЦ ВАТ «УкрНТЕК», 2008. 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні зварювальних робіт приведено нижче в таблиці 
1.4.15.   

Таблиця 1.4.15  

Найменування технологічного 
процесу 

Кількість забруднюючих речовин, що виділяються, г/кг витрачаємих електродів УОНИ-13/55 

Тверді частки Газоподібні речовини 

Заліза (ІІІ) 
оксид 

(Fe2O3) 

Марганцю 
(ІV) оксид 

(MnO2) 

Кремнію 
оксид  
(SiO2) 

Фториди 

Фтороводень 
(HF) 

Азоту (ІІ)  
оксид   (в 

перерахунку 
на NО2) 

Вуглецю (ІІ) 
оксид (СО) добре 

розчинні 
погано 

розчинні 

  
  
Ручне дугове зварювання сталі 
штучними електродами УОНИ-

13/55  
  
  
  

14,9 1,09  1 4,8 2,7 1,26 2,7 13,3 
Викиди забруднюючих речовин при проведенні зварювальних робіт під час будівельно-монтажних робіт, 

г/с 
0,002587 0,000189 0,000174 0,000833 0,000469 0,000219 0,000469 0,002309 

Викиди забруднюючих речовин при проведенні зварювальних робіт під час будівельно-монтажних робіт, 
т/рік 

0,000745 0,0000545 0,00005 0,00024 0,000135 0,000063 0,000027 0,000665 
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Таблиця 1.4.16 - Параметри джерел викидів та загальна кількість забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря  

Н
ом

ер
 д

ж
ер

ел
а 

ви
ки

ду
 

Найменування джерела 

Т
ри

ва
лі

ст
ь 

ро
бо

ти
, г

од
 

В
ис

от
а 

дж
ер

ел
а,

 м
 

Д
іа

м
ет

р 
дж

ер
ел

а,
 м

 Координати 
на карті-

схемі 

О
бє

м
ни

й 
ро

зх
ід

, м
3 /с

 

Т
ем

пе
ра

ту
ра

, ᵒ
С

 Шкідливі викиди 
Викиди 

забруднюючих 
речовин в атмосферу 

точкове 
джерело 

Код 
речо-
вини 

Назва речовини 

Всього 

Х1 Υ1 г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Вишкомонтажні роботи 

1 Робота ДВЗ 
дизельелектростанції           
"FG Willson P – 275 H2" 
(організоване джерело) 

600  7  0,08 -18  10  1,24 450         
                301 Діоксид азоту 0,21675 1,405 
                328 Сажа 0,02125 0,13770 
                330 Ангідрид сірчистий 0,18700 1,21176 
                337 Оксид вуглецю 0,14875 0,96390 
                2754 Вуглеводні 0,04675 0,30294 
                        4,0208 

2 Дизельний привід 
Автокрана TERREX 
(неорганізоване джерело) 

160 2 -  -50  25   - 26,5       
                301 Діоксид азоту 0,12850 0,0740 
                328 Сажа 0,02782 0,0160 
                330 Ангідрид сірчистий 0,02007 0,0116 
                  337 Оксид вуглецю 0,17641 0,1016 
                2754 Вуглеводні 0,02978 0,0172 
                        0,2204 

3 Дизельний привід 
Автокрана КТА-25 
(неорганізоване джерело) 

120 2  -  -12 -15   - 26,5       
                301 Діоксид азоту 0,12095 0,05225 
                328 Сажа 0,02618 0,01131 
                330 Ангідрид сірчистий 0,01889 0,00816 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                 337 Оксид вуглецю 0,16603 0,07173 
                  2754 Вуглеводні 0,02803 0,01211 
                        0,1556 

4 Дизельний привід 
Автокрана КТА-25 
(неорганізоване джерело) 

120 2  -  -4 -43   - 26,5       
                301 Діоксид азоту 0,12095 0,05225 
                328 Сажа 0,02618 0,01131 
                330 Ангідрид сірчистий 0,01889 0,00816 
                337 Оксид вуглецю 0,16603 0,0717 
                  2754 Вуглеводні 0,02803 0,0121 
                        0,1556 

5 Дизельний привід 
Бульдозера Т-130 
(неорганізоване джерело) 

80 2 -  -11  -92   - 26,5       
                301 Діоксид азоту 0,11339 0,03266 
                328 Сажа 0,02454 0,00707 
                330 Ангідрид сірчистий 0,01771 0,00510 
                337 Оксид вуглецю 0,15566 0,0448 
                  2754 Вуглеводні 0,02628 0,0076 
            0,0972 

6 Дизельний привід бурового 
верстатуУРБ 3 АМ 

80 3 0,1  30 40  0 450         
                301 Діоксид азоту 0,05667 0,04896 
                 328 Сажа 0,00556 0,00480 
                 330 Ангідрид сірчистий 0,04889 0,04224 
                 337 Оксид вуглецю 0,03889 0,03360 
                 2754 Вуглеводні 0,01222 0,01056 
                        0,1402 

7 Майданчик зварювальника 80 2 -   -15 18    26,5         
                301 Діоксид азоту 0,00047 1,35E-04 
                123 Заліза (ІІІ) оксид  0,00259 7,45E-04 
                143 Марганцю (ІV) оксид 0,00019 5,45E-05 
                323 Кремнію оксид 0,00017 5,00E-05 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                337 Оксид вуглецю 0,00231 6,65E-04 
                  343 Фториди добре розчинні 0,00083 2,40E-04 
                  344 Фториди погано розчинні 0,00047 1,35E-04 
                  342 Фтороводень 0,00022 6,30E-05 
                        2,09E-03 

Всього під час вишкомонтажних робіт 
    301 Діоксид азоту   1,66481 
    328 Сажа   0,18821 
    330 Ангідрид сірчистий   1,28698 
    337 Оксид вуглецю   1,28806 
    2754 Вуглеводні   0,36244 
    123 Заліза (ІІІ) оксид    7,45E-04 
    143 Марганцю (ІV) оксид   5,45E-05 
    323 Кремнію оксид   5,00E-05 
    343 Фториди добре розчинні   2,40E-04 
    344 Фториди погано розчинні   1,35E-04 
    342 Фтороводень   6,30E-05 
        4,7918 

Підготовчі роботи до буріння 
1 Робота ДВЗ 

дизельелектростанції           
"FG Willson P – 275 H2" 
(організоване джерело) 

36 7  0,08  -18 10  1,24 450         
                301 Діоксид азоту 0,36125 0,09364 
                328 Сажа 0,03542 0,00918 
                330 Ангідрид сірчистий 0,31167 0,08078 
                337 Оксид вуглецю 0,24792 0,06426 
                2754 Вуглеводні 0,07792 0,02020 
                        0,26806 

8 Робота ДВЗ "Воля 71Н12А" 
(організоване джерело) 

3  7  0,08 9  -15  1,28 450         
                301 Діоксид азоту 0,03117 0,00808 
                328 Сажа 0,00306 0,00079 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                 330 Ангідрид сірчистий 0,02689 0,00697 
                 337 Оксид вуглецю 0,02139 0,00554 
                 2754 Вуглеводні 0,00672 0,00174 
                        0,02313 

9 Робота ДВЗ             
"Caterpillar C398" 
(організоване джерело) 

36  7 0,08   -5 10  2,06 450         
                301 Діоксид азоту 0,60208 0,15606 
                328 Сажа 0,05903 0,01530 
                330 Ангідрид сірчистий 0,51944 0,13464 
                337 Оксид вуглецю 0,41319 0,10710 
                2754 Вуглеводні 0,12986 0,03366 
                        0,4468 

Всього під час підготовчих робіт до буріння 
     301 Діоксид азоту   0,25777 
     328 Сажа   0,02527 
     330 Ангідрид сірчистий   0,22239 
     337 Оксид вуглецю   0,17690 
     2754 Вуглеводні   0,05560 
         0,73794 
                          

Буріння, кріплення 
1 Робота ДВЗ 

дизельелектростанції           
"FG Willson P – 275 H2" 
(організоване джерело) 

2808  7 0,08   -18 10  1,24 450         
                301 Діоксид азоту 0,72250 7,304 
                328 Сажа 0,07083 0,7160 
                330 Ангідрид сірчистий 0,62333 6,3012 
                337 Оксид вуглецю 0,49583 5,0123 
                2754 Вуглеводні 0,15583 1,5753 
                        20,9084 

8 Робота ДВЗ "Воля 71Н12А" 
(організоване джерело) 

117  7  0,08  9 -15  1,28 450         
                301 Діоксид азоту 0,03117 0,3151 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                 328 Сажа 0,00306 0,0309 
                 330 Ангідрид сірчистий 0,02689 0,2718 
                 337 Оксид вуглецю 0,02139 0,2162 
                 2754 Вуглеводні 0,00672 0,0680 
                        0,9019 

9 Робота ДВЗ   
"Caterpillar D398" 
(організоване джерело) 

2808  7  0,08  -5 10  2,06 450         
                301 Діоксид азоту 1,20417 12,173 
                328 Сажа 0,11806 1,193 
                330 Ангідрид сірчистий 1,03889 10,502 
                337 Оксид вуглецю 0,82639 8,35 
                2754 Вуглеводні 0,25972 2,625 
                        34,8473 

10 Робота ДВЗ     
"Caterpillar D398" 
(організоване джерело) 

2808  7  0,08  -3 7  2,06 450         
                301 Діоксид азоту 1,20417 12,1727 
                328 Сажа 0,11806 1,1934 
                330 Ангідрид сірчистий 1,03889 10,5019 
                337 Оксид вуглецю 0,82639 8,3538 
                2754 Вуглеводні 0,25972 2,6255 
                        34,8473 
11 Блок приготування розчину 

(неорганізоване джерело) 
351 3 - -12 30  - 26,5       

                2908 Пил глини бентонітової 0,0024 0,0031 
                128 Пил вапна 0,0024 0,0030 

                      0,0061 
12 Дихальні клапани ємностей 

для зберігання дизпалива 
(неорганізоване джерело) 

2808 3 -  -8 -2  - 26,5         
                2754 Вуглеводні 4,24E-05 4,00E-04 
                      
                      

Всього під час буріння 
  301 Діоксид азоту   31,9640 
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  328 Сажа   3,1337 
  330 Ангідрид сірчистий   27,5768 
  337 Оксид вуглецю   21,9361 
  2754 Вуглеводні   6,8946 
  2908 Пил глини бентонітової   0,003063 
  128 Пил вапна   0,003004 
        91,5113 

 
Випробування свердловини 

1 Робота ДВЗ 
дизельелектростанції           
"FG Willson P – 275 H2" 
(організоване джерело) 

606  7  0,08  -18 10  1,24 450         
                301 Діоксид азоту 0,36125 1,57621 
                328 Сажа 0,03542 0,15453 
                330 Ангідрид сірчистий 0,31167 1,35986 
                337 Оксид вуглецю 0,24792 1,08171 
                2754 Вуглеводні 0,07792 0,33997 
                        4,512 

8 Робота ДВЗ "Воля 71Н12А" 
(організоване джерело) 

51 7   0,08 9  -15  1,28 450         
                301 Діоксид азоту 0,03117 0,136 
                328 Сажа 0,00306 0,013 
                330 Ангідрид сірчистий 0,02689 0,117 
                337 Оксид вуглецю 0,02139 0,09 
                2754 Вуглеводні 0,00672 0,029 
                        0,3893 

9 Робота ДВЗ   
"Caterpillar D398" 
(організоване джерело) 

60,6 7   0,08  -5 10  2,06 450         
                301 Діоксид азоту 0,06021 0,26270 
                328 Сажа 0,00590 0,02576 
                330 Ангідрид сірчистий 0,05194 0,22664 
                337 Оксид вуглецю 0,04132 0,18029 
                2754 Вуглеводні 0,01299 0,05666 
                        0,7520 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 Робота ДВЗ 
"Caterpillar D398"  
(організоване джерело) 

60,6  7 0,08  -3  7  2,06 450         
                301 Діоксид азоту 0,06021 0,26270 
                328 Сажа 0,00590 0,02576 
                330 Ангідрид сірчистий 0,05194 0,22664 
                337 Оксид вуглецю 0,04132 0,18029 
                2754 Вуглеводні 0,01299 0,05666 
                      0,7520 
12 Дихальний клапан 

ємностей (зберіганняння 
ПММ) (неорганізоване 
джерело) 

1212 3  -   -8 -2   - 26,5         
                2754 Вуглеводні 3,88E-05 4,699E-05 

                        
13 Факел (організоване 

джерело) 
48 1  - -68  40    1100       

                301 Діоксид азоту 0,04184 0,0072 
                337 Оксид вуглецю 2,38490 0,4121 
                  410 Метан 0,62760 0,1085 
                      0,5278 

Всього під час випробування 
    301 Діоксид азоту   2,24482 
    328 Сажа   0,21937 
    330 Ангідрид сірчистий   1,93047 
    337 Оксид вуглецю   1,94771 
    2754 Вуглеводні   0,48267 
    410 Метан   0,10845 
        6,9335 

Всього за  весь час спорудження свердловини, т  

    301 Діоксид азоту   36,1314 
    328 Сажа   3,5666 
    330 Ангідрид сірчистий   31,0167 
    337 Оксид вуглецю   25,3488 
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    2754 Вуглеводні   7,79531 
    410 Метан   0,10845 
    2908 Пил глини бентонітової   0,003063 
    128 Пил вапна   0,003004 
    123 Заліза (ІІІ) оксид    7,45E-04 
    143 Марганцю (ІV) оксид   5,45E-05 

    323 Кремнію оксид   5,00E-05 
    343 Фториди добре розчинні   2,40E-04 
    344 Фториди погано розчинні   1,35E-04 
    342 Фтороводень   6,30E-05 
        103,9746 
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Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих 
речовин в атмосфері на ЕОМ 

Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих 
речови в атмосферному повітрі здійснюється при виконанні: 

- вишкомонтажних робіт; 
- підготовчих робіт до буріння, бурінні та кріпленні; 
- випробуванні свердловини. 
Відповідно до ОНД-86, у розрахунок розсіювання включені ті забруднюючі 

речовини, для яких: 
                                   

Мi 
>Ф, 

ГДК 
         

Ф = 0,01Н при Н >10м 
Ф = 0,1 при Н < 10м, 

де: 
М (г/с) – сумарне значення викидів від всіх джерел на об’єкті; 
ГДК (мг/м3) – максимальна гранично-допустима концентрація; 
Н (м) – середньозважена висота джерел викиду, Н<10 м. 
Визначення середньозваженої висоти виконується по формулі: 
 

        5М(і)+15М(і)+25М(і)+..... 
                                       Н = ––––––––––––––––––––––– 

М 
 
М (г/с) та Н(м) – відповідно весь викид та його середньозважена висота на об’єкті; 
М(і) і т.д. – сумарні викиди об’єкта  в інтервалах висот джерел до 10 м включно; 11-20м; 
21-30 м і т.д. 

Якщо всі джерела на об’єкті низькі або наземні і висота викиду не перевищує 10м 
(викиди можуть бути як організовані так і не організовані), то Н приймаємо рівною 5 м.  

Коефіцієнт доцільності проведення розрахунків розсіювання шкідливих речовин в 
атмосфері 

Таблиця 1.4.17   

Найменування 
забруднюючої речовини 

ГДК 
(ОБРВ) 
мг/м3 

М, г/сек Н, м М/ГДК Так/ні 

1 2 3 4 5 6 
Вишкомонтажні роботи 

Діоксид азоту  (NO2)   0,20 0,757668 5 3,78834 так 
Сажа  0,15 0,131526 5 0,87684 так 
Ангідрид сірчистий 0,50 0,311444 5 0,62289 так 
Вуглецю оксид 5,00 0,854081 5 0,17082 так 
Вуглеводні 1,00 0,171097 5 0,17110 так 
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Заліза (ІІІ) оксид 0,04 0,002587 5 0,06467 ні 
Марганець (ІV) оксид 0,01 0,000189 5 0,01892 ні 
Кремнію оксид 0,02 0,000174 5 0,00868 ні 
Фториди добре розчинні 0,03 0,000833 5 0,02778 ні 
Фториди погано розчинні 0,20 0,000469 5 0,00234 ні 
Фтороводень (HF) 0,02 0,000219 5 0,01094 ні 

Підготовчі роботи до буріння 
Діоксид азоту 0,2 0,9945 5 4,9725 так 
Сажа 

0,15 
0,0975 5 0,65 так 

Ангідрид сірчистий 0,5 0,858 5 1,716 так 
Оксид вуглецю 5,0 0,6825 5 0,1365 так 
Вуглеводні 1,0 0,2145 5 0,2145 так 

Буріння, кріплення 
Діоксид азоту 0,2 3,16200 5 15,81 так 
Сажа 

0,15 
0,31000 5 2,06667 так 

Ангідрид сірчистий 0,5 2,72800 5 5,456 так 
Оксид вуглецю 5,0 2,17000 5 0,434 так 
Вуглеводні  1,0 0,68208 5 0,68208 так 
Пил глини 0,3 0,00242 5 0,008079 ні 
Пил вапна 0,05 0,002377 5 0,04755 ні 

Випробування 
Діоксид азоту   0,20 0,55467 5 2,77337 так 
Сажа  0,15 0,05028 5 0,33519 так 
Ангідрид сірчистий 0,50 0,44244 5 0,88489 так 
Вуглецю оксид 5,00 2,73684 5 0,54737 так 
Вуглеводні 1,00 0,1106499 5 0,11065 так 
Метан 50,0 0,62760 5 0,01255 ні 
            

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин  від джерел викидів буде 
виконаний згідно результатів розрахунку доцільності, для 5-ти речовин, що виділяються 
під час вишкомонтажних робіт, для 5-ти речовини при підготовчих роботах до буріння, 
для 5-ти речовин при бурінні, для 5-ти речовин при випробуванні.  

Розрахунок забруднення атмосферного повітря в районі розташування об’єкта 
проектування виконано за програмним комплексом «ЕОЛ+», який враховує всі вимоги 
Державних санітарних правил «ОНД-86» і будує карти розсіювання речовин і 
концентрації в кожній відмітці території бурового майданчику і прилягаючої території. 
Для розрахунків обрано квадрат розміром 4000м × 4000м, центром цього квадрата є 
центр бурового майданчика, крок сітки 100м. Розташування джерел викидів визначено в 
системі координат «Х-Υ» (вісь «Υ» спрямована на Північ, вісь «Х» - на Схід). 
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Вихідними даними для розрахунку приземних концентрацій шкідливих речовин є: 
карта-схема з джерелами викидів (Додаток 5), параметри джерел викидів (Таблиця 
1.4.16), кліматична характеристика району робіт (Додаток 6 ). 

Також, враховуються: річна повторюваність напрямків вітру, фонові концентрації 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в долях ГДК, в районі розміщення 
свердловини, що надані Харківським регіональним центром з гідрометеорології 
(Додаток 7). 

Фонові концентрації забруднюючих речовин 

Таблиця 1.4.18  

Найменування 
речовини 

Нормативи 
якості 

атмосферного 
повітря (ГДК), 

мг/м3 

Величини 
фонових 

концентрацій, 
мг/м3 

Фонові 
концентрації в 

долях ГДК 

Пил 0,5 0,05 0,1 

Азоту діоксид 0,2 0,018 0,09 

Вуглецю оксид 5,0 0,4 0,08 

Ангідрид сірчистий 0,5 0,02 0,04 

 

Розрахунок розсіювання проводився окремо для різних етапів роботи 
свердловини: 

- вишкомонтажні роботи; 
- підготовчі роботи до буріння; 
- буріння та кріплення; 
- випробування. 
Результати розрахунків по програмі «ЕОЛ+» і карти розсіювання забруднюючих 

речовин при вишкомонтажних роботах, підготовчих робіт до буріння, буріння та 
кріплення, випробування свердловини приведені в Додатках 8-11. 

 
Аналіз розрахунків рівня забруднення повітряного середовища на межі 

нормативної санітарно-захисної зони 

Відведений майданчик відокремлено від житлової забудови нормативною 
санітарно-захисною зоною (СЗЗ). За межами СЗЗ забруднення атмосферного повітря не 
повинно перевищувати гранично-допустимі концентрації.  

 Згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я № 362 від 02.07.2007 “Про внесення 
змін до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, 
затверджених наказом МОЗ України від 19.06.96 р.  № 173” санітарно-захисна зона 
становить 500 м, так як буріння здійснюється буровим верстатом з дизельним приводом.  
           Відстань від останньої забудови найближчого населеного пункту  с. Ков’яги до 
найближчого джерела викиду складає  3180 м.  
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           Розглянувши результати розрахунків та карти розсіювання шкідливих речовин в 
атмосферному повітрі від усіх джерел забруднення на майданчику (з урахуванням 
фону), можна зробити висновок, що на всіх етапах спорудження свердловини 
(вишкомонтажних роботах, підготовчих роботах до буріння, буріння та випробування) 
концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищують 
нормативів ГДК на межі СЗЗ та найближчої  житлової забудови. 

Результати розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин 
приведені в таблиці 1.4.19.   

                                                    Таблиця1. 4.19  

К
од

 р
еч

ов
ин

и 

Назва забруднюючої 
речовини 

Клас 
небез-
пеки 

ГДК (ОБРВ) в 
повітрі 

населених 
пунктів, мг/м3 

Максимальні розрахункові 
приземні концентрації, в 

долях ГКД 

На відстані 
500 м (СЗЗ) 

На відстані  
3180 м 

(відстань до 
найближчої 

забудови 
населеного 

пункту) 

1 2 3 4 5 6 
Під час вишкомонтажних робіт 

 По групі сумації 31   0,21 0,015 
301 Діоксид азоту 3 0,2 0,19 0,014 

328 

Сажа 

3 
0,15 

0,0043 0,0027 
330 Ангідрид сірчистий 3 0,5 0,034 0,0032 
337 Оксид вуглецю 4 5,0 0,0086 0,00048 

2754 Вуглеводні насичені – 1,0 0,0084 0,00056 
Під час підготовчих робіт до буріння свердловини 

 По групі сумації 31   0,42 0,11 
301 Діоксид азоту 3 0,2 0,32 0,11 

328 

Сажа 

3 
0,15 

0,032 0,0021 
330 Ангідрид сірчистий 3 0,5 0,086 0,0056 
337 Оксид вуглецю 4 5,0 0,0064 0,00041 

2754 Вуглеводні насичені – 1,0 0,01 0,00067 
Під час буріння свердловини 

 По групі сумації 31   0,16 0,97 
301 Діоксид азоту 3 0,2 0,76 0,14 

328 

Сажа 

3 
0,15 

0,087 0,0077 
330 Ангідрид сірчистий 3 0,5 0,22 0,018 
337 Оксид вуглецю 4 5,0 0,018 0,0014 

2754 Вуглеводні насичені – 1,0 0,03 0,0021 
Під час випробування свердловини 

 По групі сумації 31   0,2 0,1 
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301 Діоксид азоту 3 0,2 0,18 0,1 
328 Сажа 3 0,15 0,42 0,4 

330 Ангідрид сірчистий 3 0,5 0,0052 0,003 
337 Оксид вуглецю 4 5,0 0,11 0,0043 

2754 Вуглеводні насичені – 1,0 0,41 0,4 
 
               Як видно з приведених розрахунків, роботи зі спорудження свердловини на всіх 
етапах діяльності не призводитимуть до забруднення атмосферного повітря як на межі 
СЗЗ, так і на межі с. Ков’яги.  

Основні показники забруднюючих речовин повітря, згідно протоколу  
випробування № 1463/ВАП/282  від 07.11.2019 р., наведено у Додатку 12. 

 
Уточнення розмірів санітарно-захисної зони з врахуванням «рози» вітрів 

 
Відповідно до п.8.6.2 ОНД-86 розмір СЗЗ коригується з урахуванням рози вітрів 

території за формулою: 
 
                                      L1=Lo×P/Po, 
 

      де L1 – розрахунковий розмір СЗЗ, м; 
 Lo – розрахунковий розмір частки місцевості в даному напрямку, вирахуваний з 
допомогою програми «ЕОЛ+», де концентрація забруднюючої речовини (з 
урахуванням фонової концентрації) перевищує 1 ГДК, м; 
Р – середньорічна повторюваність напрямків вітру румба, що розглядається, %; 
Ро – повторюваність напрямків вітру одного румба при круговій розі вітрів, % 
(при восьми румбовій Ро=12,5). 
 
Розглянувши результати розрахунків та карти розсіювання забруднюючих 

речовин в повітряному середовищі по всіх етапах спорудження свердловини 
встановили, що приземні концентрації за межами бурового майданчика з 
урахуванням фонового забруднення, не перевищують санітарних норм.  

 
Уточнення розмірів розрахункової СЗЗ приведено в таблиці нижче. 

Таблиця 1.4.20 -  Розмір максимальної розрахункової СЗЗ (під час випробування – оксид 
вуглецю). 

Значення 
Румби направлення вітрів 

Пн ПнСх Сх. ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх 
Р, % 9 12 16 14 13 12 14 11 

Р/Ро, % 0,72 0,96 1,28 1,12 1,04 0,96 1,12 0,88 
L0,м по оксид вуглецю 103 116 103 103 103 103 129 142 
L1,м по оксид вуглецю 74 111 132 116 107 99 144 125 
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Таким чином, розмір максимальної розрахункової (коригованої) санітарно-
захисної зони з урахуванням «рози» вітрів в усіх напрямках не перевищує розмір 
нормативної СЗЗ і складає 144 м.  

 

Плата за викиди в атмосферне повітря  
Плата за викиди в атмосферне повітря.  
Згідно останньої редакції Податкового кодексу України, статті 243 «Ставки 

податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними 
джерелами забруднення»,  розраховуємо екологічний податок. Результати розрахунку в 
таблиці 1.4.21.                                                                                 Таблиця 1.4.21 

Код 
речовини 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Сумарна 
потужність 

викидів, т/рік 

Ставка 
податку за 

викиди, грн 

Загальна 
сума, грн 

1 2 3 4 5 
301 Діоксид азоту 36,1314 2451,84 88588,41 
328 Сажа 3,5666 92,37 329,45 
330 Ангідрид сірчистий 31,0167 2451,84 76047,99 
337 Оксид вуглецю 25,3488 92,37 2341,47 

2754 Вуглеводні 7,79531 138,57 1080,20 
410 Метан 0,10845 138,57 15,03 

2908 Пил глини бентонітової 0,003063 598,4 1,83 
128 Пил вапна 0,003004 598,4 1,80 
123 Заліза (ІІІ) оксид  7,45E-04 598,4 0,45 
143 Марганцю (ІV) оксид 5,45E-05 19405,92 1,06 
323 Кремнію оксид 5,00E-05 598,4 0,03 
343 Фториди добре розчинні 2,40E-04 6070,39 1,46 
344 Фториди погано розчинні 1,35E-04 6070,39 0,82 
342 Фтороводень 6,30E-05 6070,39 0,38 

Всього за весь період спорудження 
свердловини 103,9746  168410,38 

 
 

Підключення свердловини 
Під час облаштування свердловин та прокладання трубопроводів утворюються 

викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автотранспорту та будівельної 
техніки, зварювальних та фарбувальних робіт. Під час експлуатації вищезгаданої 
техніки та обладнання відповідно до нормативної документації в атмосферу 
виділяються наступні забруднюючі речовини: 

- при роботі двигунів внутрішнього згоряння на дизельному паливі: оксид 
вуглецю, азоту оксиди, діоксид сірки, неметанові легкі органічні сполуки, сажа. 

- при роботі карбюраторних двигунів: оксид вуглецю, азоту оксиди, діоксид 
сірки, неметанові легкі органічні сполуки. 
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- при зварюванні електродами: зварювальний аерозоль, що містить оксид заліза, 
діоксид марганцю, фтористий водень, фториди погано та добре розчинні, сполуки 
кремнію; 

- при нанесені лакофарбового покриття на металоконструкції: сольвент, уайт-
спірит. 

Розрахунки викидів шкідливих речовин в атмосферу 

Розрахунок викидів шкідливих речовин від автотранспорту та будівельної 
техніки (Пересувні джерела). 
Характеристика викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту 
виконана відповідно до «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ 
передвижными источниками», Украинский транспортный университет, Киев, 2000 г 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів від роботи двигунів 
внутрішнього згоряння промислової, будівельної та іншої техніки розраховується по 
формулі: 

Вij= Мi*Аij*10-3, 

де,  Вij – обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини групою техніки, т; 
 Мi – обсяги спожитого палива і-ю групою техніки, т; 
 Аij  - усереднені питомі викиди j-ї забруднюючої речовини і-ю групою техніки, 

кг/т. 
Таблиця 1.4.22 Викиди забруднюючих речовин від будівельної техніки, що 

працює на дизпаливі  

Вид палива, що 
використовується 

Кількість 
палива, т 

Викиди забруднюючих речовин 

NO2 Вуглеводні Сажа SO2 CO 

Дизельне паливо   1,02 32,655 7,56840 7,069 5,1 44,829 
Питомий викид і-ї 
забруднюючої речовини з 
одиниці маси палива для 
вантажного автомобіля, кг/т 33,7 5,3 3,85 5,0 29,3 
Коефіцієнт, що враховує 
вплив технічного стану 
автомобіля на величину 
питомих викидів 
забруднюючих речовин 0,95 1,4 1,8 1,0 1,5 
Потужність викиду при 
під'їзді, розміщенні, роботі,  
від'їзді автоспецтехніки, г/с 

           

0,113386 0,026279 0,02454 0,01771 0,15566 
Викид забруднюючих 
речовин при під'їзді, 
розміщенні, роботі,   від'їзді 
автоспецтехніки, т/рік 0,032655 0,00757 0,00707 0,00510 0,04483 

 
Таблиця 1.4.23  Викиди забруднюючих речовин від будівельної техніки, що працює на 
бензині  
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Вид палива, що 
використовується 

Кількість 
палива, т 

Викиди забруднюючих речовин 
NO2 Вуглеводні Сажа SO2 CO 

Дизельне паливо 0,163 52,248 12,10944 11,310 8,16 71,7264 
Питомий викид і-ї 
забруднюючої речовини з 
одиниці маси палива для 
вантажного автомобіля, кг/т 33,7 5,3 3,85 5,0 29,3 
Коефіцієнт, що враховує 
вплив технічного стану 
автомобіля на величину 
питомих викидів 
забруднюючих речовин 0,95 1,4 1,8 1,0 1,5 
Потужність викиду при 
під'їзді, розміщенні, роботі,  
від'їзді автоспецтехніки, г/с 

          

0,12094 0,02803 0,02618 0,01889 0,16603 
Викид забруднюючих 
речовин при під'їзді, 
розміщенні, роботі,  від'їзді 
автоспецтехніки, т/рік 0,005225  0,00121 0,00113  0,00082  0,00717 

 
Таблиця 1.4.24 – Валові  викиди від машин і механізмів 

Найменування 
речовин 

Викиди шкідливих речовин 
г/с т/рік 

Діоксид азоту 0,12094 0,03788 
Сажа 0,02618 0,0082 
Діоксид сірки 0,01889 0,00592 
Оксид вуглецю 0,16603 0,052 
НМЛОС 0,02803 0,00878 

Всього :  0,11278 
 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні зварювальних робіт 
електродами УОНИ-13/45 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводиться за питомими показниками 
(«Збірник показників емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 
виробництвами», Донецьк -2004 р., Том 1, додаток А.) 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин під час проведення зварювання: 
 

Таблиця 1.4.25 - Вихідні  дані для розрахунку 

Назва 
технологічного 

процесу 

Назва забруднюючих 
речовин 

Питомий викид 
забруднюючих 

речовин г/кг 
електродів 

Річна 
витрата 

електродів 

Зварювання з Залізо та його сполуки 10,69 50 кг 
Манган та його сполуки 0,51 
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використанням 
електродів 
УОНИ-13/45 

 

Кремнію  оксид 1,4 
Фториди д.р. 4,4 
Фториди п.р. 2,2 

Фтористий водень 1 
 
Максимальна годинна витрата електродів дорівнює 0,5 кг 
 

Залізо та його сполуки:                                            Манган та його сполуки: 

Мс = 10,69	х	0,5/3600 = 0,0015	г/с  																											Мс = 0,51		х	0,5/3600 = 0,000071	г/с 

Мр =
��,��х��

���
= 0,00053	т															                              		Мр =

�,��х��

���
= 0,000026т 

Кремнію оксид:                                                     Фториди добре розчинні: 

Мс = 1,4	х		0,5/3600 = 0,00019	г/с                        Мс = 4,4		х	0,5/3600 = 0,00061г/с 

Мр =
�,�х��

���
= 0,00007	т                   Мр =

�,�	х��

���
= 0,00022т 

Фториди погано розчинні:                                         Фтористий водень: 

Мс = 2,2	х	0,5/3600 = 0,00031г/с                            Мс = 1		х	0,5/3600 = 0,00014	г/с 

Мр =
�,�	х50

���
= 0,00011	т                                            Мр =

�	х50

���
= 0,00005	т 

Розрахунок викидів при проведенні фарбувальних робіт 

При проведенні фарбувальних робіт використовуються наступні лакофарбувальні  
метеріали: емаль ПФ-115 - 10 кг. 

Розрахунок виконано згідно «Збірник показників емісії забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк -2004 р., Том 1. 

 
Розрахунок максимальних секундних викидів забруднюючих речовин  при 

фарбуванні, (г/с): 

Пфарб.
с =

�фарб. ∗ Мг

3600
 

Де: �фарб. – кількість забруднюючих речовин, що виділяється в атмосферу при нанесенні 
лакофарбувального матеріалу на 1 м2 поверхні, г/м2. 

Мг – продуктивність фарбувального матеріалу, м2/час=2,0. 

Визначаємо максимальні секундні викиди забруднюючих речовин  при сушінні (г/с): 

Псуш.
с =

�суш. ∗ Мг

3600
 

Де: �суш. – кількість забруднюючих речовин, що виділяється в атмосферу з 1м2 
пофарбованої поверхні  при сушінні,  г/м2. 

Мг – продуктивність фарбувального матеріалу, м2/час=2,0. 
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Розрахунок  максимальних секундних викидів забруднюючих речовин при фарбуванні: 

�фарб. = 11,52	(уайт − спірит);            �фарб. = 8,45	(сольвент) 

								Пу
с =

��,��∗�,�

2���
= 0,0064	г/с                               Пс

с =
3,��∗�,�

2���
=0,0046г/с 

Розрахунок  максимальних секундних викидів забруднюючих речовин  при сушінні: 

�суш. = 20,16	(уайт − спірит);																�суш. = 8,06(сольвент) 

Пу
с =

��,��∗�,�

2���
= 0,011	г/с                          Пс

с =
3,��∗�,�

2���
=0,0044  г/с 

Розрахунок  річних  викидів забруднюючих речовин  при фарбуванні (т/рік): 

Пфарб = 104� ∗ �фарб ∗ М
г	;    					МГ =

6

7
 

 

де: Мг – продуктивність фарбувального матеріалу, м2/рік. 
Q – витрата фарби, кг/рік; Q =  60 кг/рік 
8 – питома витрата лакофарбного матеріалу на одиницю площі, кг/м2 8 = 0,05 

 

МГ =
��,�

�,��
=200 м2/рік 

�фарб. = 11,52	(уайт − спірит);            �фарб. = 8,45	(сольвент) 

Пу = 104� ∗ 11,52 ∗ 200 = 0,0023т/рік; 							Пс = 104� ∗ 8,45 ∗ 200 = 0,0017т/рік 
 

Розрахунок  річних  викидів забруднюючих речовин  при сушці (т/рік): 

�суш. = 20,16	(уайт − спірит);																										�суш. = 8,06(сольвент) 

Пу = 104� ∗ 20,16 ∗ 200 = 0,004	т/рік; 							Пс = 104� ∗ 8,45 ∗ 200 = 0,0017т/рік 

 
Сумарні викиди парів розчинника при фарбуванні та сушінні:  

- сольвент      – 0,009 г/с,  0,0034 т/рік; 
- уайт-спірит – 0,0174 г/с;   0,00463 т/рік. 

 
Таблиця 1.4.26. Зведена таблиця викидів забруднюючих речовин при будівництві 

-  

Назва 
джерела 

Назва забруднюючих речовин Викиди забруднюючих речовин 

г/с т/рік 
Будівельна 
техніка 

Діоксид азоту 0,0191 0,03788 
Сажа 0,0081 0,0082 

Діоксид сірки 0,0060 0,00592 

Оксид вуглецю 0,2323 0,052 
НМЛОС 0,0344 0,00878 

Пост 
зварювання 

Залізо та його сполуки 0,0015 0,00053 
Манган та його сполуки 0,000071 0,000026 
Кремнію  оксид 0,00019 0,00007 
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Фториди добре розчинні 0,00061 0,00022 
Фториди погано розчинні 0,00031 0,00011 
Фтористий водень 0,00014 0,00005 

Пост 
фарбування 

Сольвент 0,009 0,0035 

Уайт-спірит 0,0174 0,00463 
 ВСЬОГО  0,121916 

 
Для тимчасових джерел забруднення атмосфери, діючих тільки на момент 

будівництва (будівельна техніка з двигунами внутрішнього згорання, ділянки 
фарбування, зварювання, тощо) розрахунки розсіювання в атмосферному середовищі не 
виконувалися у зв’язку з відсутністю відповідної методичної мотивацї (усі роботи 
виконуються поза населеними пунктами), а також неорганізованим, періодичним і 
відносно короткочасним характером дії таких джерел. 

Вплив короткочасних джерел забруднення атмосфери є локальним, нетривалим і 
не дасть відчутних змін  в екологічній рівновазі розміщення проектованого об’єкту.  
 

Експлуатація свердловин 
Під час експлуатації газоконденсатних свердловин, джерелом утворення ви-кидів 

забруднюючих речовин в атмосферу є горизонтальна факельна установка, на якій 
виконується спалювання газу при продувках свердловини та шлейфу, при дослідженнях 
свердловини з метою визначення параметрів її експлуатації та при ремонтних роботах 
на свердловині. 

При відсутності пристроїв для бездимного спалювання газу на факелі, згідно 
Збірника показників емісії (питомих викидів) в атмосферне повітря різними 
виробництвами. УкрНЦТЕ Донецк, 2004р. питомі величини викидів забруднюючих 
речовин складають, кг/кг; г/г 

Вуглецю оксид – 0,25 кг/кг        Вуглеводні насичені С12-С19 – 0,03 кг/кг 
Азоту оксиди – 0,002 кг/кг         Сажа – 0,03 кг/кг 
 
Згідно з технологічним регламентом продування газоконденсатної свердловини 

проводиться впродовж 2-х годин на рік. Втрати газу на продування в режимі критичного 
витікання Вкр в метрах кубічних визначаються за формулою: 

                            Вкр = 2960 х S х Р х γкр, 
Де, S- площа перерізу труби, через яку проводиться продування, м2; 
      γкр – час продування газу при критичному витіканні, хв.  
Ця величина становить близько 30% від загального часу продування.  
Продування свердловини на протязі року здійснюватиметься впродовж 120 хв. 

тобто Yкр = 0,3 х 120 = 36 хв/рік 
 S = 0,0033183 м2; 
 Р = 20 МПа. 

Втрати газу на продування складуть: 
Вкр = 2960 х 0,0033183 х 20 х 36 = 7071,96 м3 
Втрати газу на продувку свердловини складуть: 
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- Потенційна річна – 7071,96 * 0,86 = 6081,9 кг/рік; 
де, 0,86 – щільність природного газу, кг/м3  

-
 Максимальна разова – 6081,9 / (36 * 60) = 2,816 кг/с; 

Максимальний разовий викид забруднюючих речовин складе: 
Азоту оксиди у перерахунку на діоксид азоту : 
 Мр = 0,002 * 2,816 * 103 = 5,632 г/с 
Сажа:    
 Мр = 0,03 * 2,816 * 103 = 84,480 г/с 
Вуглецю оксид: 
 Мр = 0,25 * 2,816 * 103 = 704,00 г/с 
Вуглеводні насичені С12-С19: 
 Мр = 0,03 * 2,816 * 103 = 84,480 г/с 

Валовий викид забруднюючих речовин складе: 
Азоту оксид у перерахунку на двоокис азоту: 
 Мр = 0,002 * 6081,9 * 10-3 = 0,0122 т/рік 
Сажа:                                                                
 Мр = 0,03 * 6081,9 * 10-3 = 0,1825 т/рік 
Вуглецю оксид: 
Мр = 0,25 * 6081,9 * 10-3 = 1,5205 т/рік 
Вуглеводні насичені С12-С19: 

 Мр = 0,03 * 6081,9 * 10-3 = 0,1825 т/рік 
 

Валовий викид Е СО2 вуглекислого газу визначається за формулою: 
Е СО2 = 10 -6 * К СО2 * Q1 * В1; 
К СО2   - показник емісії вуглекислого газу; 
К СО2 = 3,67 * Кс * Ес = 3,67 * 15300 * 0,995 = 55870 г/ГДж 
К C – показник емісії вуглецю палива, г/ГДж 
Е C – ступінь окислення вуглецю палива, для природного газу - 0,995 
Q1 – нижча теплота згорання газу, Q1  = 44,78 МДж/кг 
В1 – річна витрата газу, т/рік 
Е СО2 = 10 -6 * 55870 * 44,78 * 6081,9 * 10-3 = 15,216 т/рік;  
Валовий викид Е N2o оксиду діазоту визначається за формулою: 
Е N2o = 10 -6 * К N2o * Q1 * В1; 
К N2o - показник емісії оксиду діазота  - 0,1 (Табл. Е-3) 
Е  N2o = 10 -6 * 0,1 * 44,78 * 6081,9 * 10-3 = 0,000027 т/рік;  
               

Необхідність проведення розрахунків розсіювання забрюднюючих речовин 
проводилася за формулою:  

М / ГДК > Ф, 
 

    де, Ф = 0,01 * Нср.,  при Нср. > 10 м; Ф = 0,1 при Нср., ≤ 10 м. 
 
 М – сумарне значення викиду даної речовини від усіх джерел підприємства, г/с 
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 Нср. – середньозважена по підприємству висота джерела викиду, м 
 ГДК – гранично-допустима концентрація забруднюючої речовини. 
 
 Розрахунок коефіцієнту (М/ГДК) доцільності приведено в табл. 1.4.27 
 

                                                                                                          Таблиця 1.4.27 

Код 
Назва забруднюючої 

речовини 
Нср. 

М, 
г/с 

ГДК, 
ОБРВ 
мг/м3 

М/ГД
К 

Ф +/- 

301 
Оксид азоту у пер. на  
NО2  

< 10 
84,48 

0,2 25 0,1 + 

328 Сажа < 10 5,632 0,15 497 0,1 + 
337 Вуглецю оксид < 10 704,00 5 124 0,1 + 

2754 Вуглеводні насич. С12-С19 < 10 84,48 1 75 0,1 + 
 
За даними розрахунків, приведених у таблиці 1.4.27, розрахунок розсіювання 

забруднюючих речовин на ЕОМ доцільно провести по всім забруднюючим речовинам, 
присутнім у викидах підприємства. 

Розрахунки приземних концентрацій виконані на існуюче положення з 
урахуванням фонових концентрацій забруднюючих речовин. Додаток 13. 

Результати проведених автоматизованих розрахунків забруднення атмосфери по 
програмі ЕОЛ 2000 показали, що максимальні приземні концентрації по всім 
забруднюючим речовинам присутнім у викидах підприємства не перевищують 1,0 ГДК 
в жодній розрахунковій точці, а отже і на межі нормативної СЗЗ так і у селітебній зоні.  
Величини максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин в мг/м3 та в 
одиницях ГДК в контрольних точках на межі нормативної СЗЗ та у селітебній зоні 
приведені у таблицях звіту автоматизованого розрахунку. Розрахункова СЗЗ на 
розглянутому майданчику відсутня, а отже нормативна СЗЗ витримана. Викиди 
розглянутого підприємства відповідають санітарним та гігієнічним вимогам України. 

З проведених розрахунків ступеню впливу підприємства на якість атмосферного 
повітря можна зробити висновок, що діяльність підприємства не призводить до 
перевищення нормативів якості атмосферного повітря в межах робочої зони, на межі 
нормативної та у селітебній зоні, що відповідає усім санітарним та екологічним 
вимогам. 

Сумарна кількість викидів, плата за викиди згідно податкового Кодексу України 
та санітарно-гігієнічні нормативи зазначених вище забруднюючих атмосферне повітря 
речовин наведено в таблиці 1.4.28.  

 
Параметри джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря наведені 

в таблиці 1.4.29.  
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                                                                                             Таблиця 1.4.28. Плата за викиди 
 

Найменування речовини ГДК 

забрудню-

ючих 

Клас не-

безпеки 

речовини 

Викид, 

г/с 

Викид, 

т/рік 

Ставка 

податку 

Плата, 

грн/рік 

1 3 4 5 6 7 8 
Азоту діоксид 0,2 2 5,632 0,0122 2451,84 29,91 
Оксид вуглецю 5 4 704,00 1,5205 92,37 93,89 
Сажа 0,15 4 84,480 0,1825 92,37 16,86 
Вуглеводні насичені 0,15 4 84,480 0,1825 92,37 16,86 
Всього   

 
1,8977  157,52 

Крім того парникових газів 

Вуглецю діоксид  -   15,216 0,41 6,24 
Оксиду діазот    0,000027 -  
Всього    17,11372  163,76 
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Таблиця 1.4.29. Характеристика джерел викидів при експлуатації  

№ 
Наймену- 

вання 
джерела 

Параметри 
Координати на 

картосхемі 
Характеристика 

пилогазовоздушної 
суміші на виході 

Код 
забр-чої 
речови

ни 

Найменування 
забруднюючої 

речовини 

Потужність викиду 

Висо-
та, м 

Діаметр
, м 

Точкового 
або 

лінійного, 
центру 

симетрії 
площадко-

вого 

Другого 
кінця 

лінійного, 
ширина і 
довжина 

площадков
ого 

г/с т /рік 
Об'є
м, Швид-

кість, 
м/с 

Темпе-
ратура, 

ºС 
Х1, 
м 

Y1, 
м 

Х2, 
м 

Y2, 
м 

м3/с 

1 
Факельний 

амбар 
5 

dекв. 
1,0 

0 0 2 2 
 

181,5 

 
- 900 301 

Оксиди азоту у пер. на  
NО2 

5,632 0,0122 

      
 

              328 Сажа 84,48 0,1825 

                      337 Вуглецю оксид 704,0 1,5205 

           2754 
Вуглеводні насич. С12-
С19 

84,48 0,1825 

           - Вуглецю діоксид  - 15,216 

           - Діазоту оксид - 2,7E-05 

           
 

Всього 
 

16,931227 
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1.4.2. Оцінка за видами та кількістю скидів у водне середовище 
 

Для водозабезпечення для спорудження оціночно-експлуатаційної свердловини 
№7 Журавлиного родовища в межах Деркачівсько-Войтенківської ліцензійної ділянки  
проектується спорудження спеціальної водної  свердловини. 

В адміністративному відношенні водна свердловина 7В розташована на території 
бурового майданчику відведеного для спорудження оціночно-експлуатаційної 
свердловини № 7 Журавлиного родовища в межах Деркачівсько-Войтенківської 
ліцензійної ділянки.  

Найближчий населений пункт сел. Ков’яги, Валківського району, Харківської 
області знаходиться на відстані 3318 м. 

Тваринницькі ферми та інші джерела забруднення поблизу проектної свердловини 
відсутні. 
 При спорудженні глибокої свердловини № 7 Журавлиного родовища в межах 
Деркачівсько-Войтенківської ліцензійної ділянки використання води передбачається для 
приготування бурового розчину, та інших технічних і побутових потреб. 

Джерело водопостачання – підземні води водоносного горизонту у відкладах 
обухівської світи еоцену та межигірської світи олігоцену. 

Літологічний склад водоносних порід – дрібнозернисті піски.  
Геолого-технічний наряд водної свердлвини № 7В Журавлиної площі наведено в 

Додатку 14. 
При бурінні водної свердловини необхідно забезпечувати дотримання санітарних 

норм, виключивши забруднення водоносних горизонтів, що будуть розкриті 
свердловиною. 

Майданчик, вибраний під бурову установку, представляє собою слабо нахилену 
рівнинну ділянку. 

Після завершення буріння оціночно-експлуатаційної свердловини № 7, передача 
водної свердловини для використання іншим водокористувачам не передбачається і 
вона буде ліквідована згідно діючого положення. 

Буріння водної свердловини буде здійснюватися пересувною установкою УРБ – 
3АМ. 
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Основні технічні показники водної свердловини 
Таблиця 1.4.30 

1 Номер свердловини, яка будується 
- 7 В 

2 Родовище 
- Журавлине родовище в межах 

Деркачівсько-Войтенківської 
ліцензійної ділянки 

3 Призначення свердловини - водопостачання процесу 
спорудження глибокої  
свердловини 

4 Проектна глибина водної  
свердловини, м - 130 

5 Експлуатаційний водоносний горизонт - підземні води водоносного 
горизонту у відкладах 
обухівської світи еоцену та 
межигірської світи олігоцену 

6 Максимальна потреба процесу буріння у 
воді, м3/добу 

- 74,25 

7 Очікуваний дебіт свердловини, м3/год 
- 3 

8 Конструкція свердловини: 
 

 - обсадна колона Ø 168 мм - 0 – 96 м  

 - фільтрова колона Ø 114 мм 
- 93 – 130 м 

9 Тип фільтру - сітчастий 

10 Спосіб експлуатації - насосний (Pedrollo 4SR6/23-P) 

11 Водопідйомні труби - ПВХ  Ø 40 мм 

Запроектована водна свердловина 7В розташована на земельній ділянці, відведеній 
під будівництво глибокої свердловини №7 Журавлиної площі, на відстані не менше 40м 
від основної свердловини. 

Згідно гідрогеологічного районування Журавлина площа розташована в 
центральній частині ДДз і відноситься до північно-східного гідрогеологічного району. 
Для водопостачання різних об’єктів в межах досліджуваного району широко 
використовуються водоносні горизонти порід кайнозойської та мезозойської групи, які 
містять прісні води зони активного водообміну. Це водоносні горизонти, які поширені у 
четвертинних, палеогенових та крейдяних відкладах. Через значну глибину залягання та 
економічної недоцільності експлуатації водоносного горизонту крейдяних відкладів, для 
задовільнення потреб проектованого об’єкту, гідрогеологічний опис його не наводиться. 
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В геоморфологічному відношенні ділянка робіт охоплює частину еродованого 
плато неогенового і більш давнього віку, яка представляє собою Дніпровсько-
Донецький вододіл з відмітками поверхні 160-200 м. 

Виходячи із геоморфології району та гідрогеологічних умов в межах ділянки робіт 
мають розповсюдження наступні водоносні горизонти і комплекси кайнозойської групи: 

- водоносний горизонт у еолово-делювіальних і елювіальних відкладах 
плейстоцену (vd,e QІ-ІІІ); 

- водоносний горизонт у берекських і новопетрівських відкладах (Р3br+N1np); 
- водоносний горизонт в обухівських і межигірських відкладах палеогену 

(Р2оb+Р3mz); 
- водоносний комплекс бучацько-канівських відкладів (Р2bč+Р1kn). 

Водоносний горизонт у еолово-делювіальних і елювіальних відкладах 
плейстоцену (vd,eQІ-ІІІ) є першим від поверхні та має широке розповсюдження в межах 
плато, частину якого охоплює територія проектних робіт. Водовмісні породи 
представлені лесовидними суглинками. Водоносний горизонт безнапірний. Обводненою 
зазвичай є нижня частина товщі потужністю до 5м. Глибина залягання рівня води 
коливається в межах від 1,8 до 8м. Хімічний склад вод достатньо строкатий, але у 
більшості випадків води гідрокарбонатні кальцієві та кальцієво-натрієві, прісні з 
мінералізацією до 1г/дм3. Водоносний горизонт використовується місцевим населенням 
за допомогою шахтних колодязів, добовий водовідбір з яких не перевищує 1м3. 

Водоносний горизонт у відкладах берекської верхньої (сивашської) підсвіти 
олігоцену і новопетрівської світи міоцену (Р3br+N1np) (полтавська серія) на території 
проектних робіт розвинений повсюдно, окрім долин рік, де він розмитий. Водовмісні 
породи представлені пісками дрібнозернистими і тонкозернистими потужністю від 4 до 
30м, що перешаровуються із глинами. Обводнений горизонт частково, новопетрівські 
відклади здебільшого здреновані, отже, водоносна частина представлена, в основному, 
берекськими відкладами. У покрівлі горизонту залягають еолово-делювіальні суглинки 
або строкаті і червоно-бурі глини міоцен-нижньочетвертинні потужністю 4-6м, які є 
верхнім водотривом. У підошві залягають глини берекської нижньої (зміївської) 
підсвіти олігоцену товщиною 4-6м. Водоносний горизонт в основному безнапірний, 
іноді набуває невеликого напору за рахунок збільшення потужності перекриваючих 
відкладів. Дебіти свердловин, що експлуатують даний водоносний горизонт 
коливаються у межах від 1-2 до 5 м3/годину. Води прісні, гідрокарбонатні кальцієво-
натрієві з мінералізацією до 1,2 г/дм3. Живлення водоносного горизонту відбувається за 
рахунок інфільтрації атмосферних опадів, розвантаження – у нижчезалягаючі горизонти, 
або джерелами у яружно-балочну мережу. Водоносний горизонт широко 
використовується місцевим населенням за допомогою шахтних колодязів і неглибоких 
свердловин. 

Водоносний горизонт у відкладах обухівської світи еоцену та межигірської світи 
олігоцену (Р2оb+Р3mz) на досліджуваній території розвинений повсюдно. Водовмісні 
породи представлені пісками дрібнозернистими і тонкозернистими з прошарками 
пісковиків та глин. Загальна товщина водоносного горизонту складає 50-91м. Залягає 
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водоносний комплекс на глибинах 54-65м. Верхнім водотривом виступають зелені 
щільні глини берекської нижньої (зміївської) підсвіти олігоцену, нижнім – блакитні 
мергелі і глини київської світи еоцену, товщиною 35-50м. Водоносний горизонт 
напірний, статичні рівні в свердловинах встановлюється на глибинах від декількох до 
60м, в залежності від положення в рельєфі. Дебіти свердловин, що експлуатують даний 
водоносний горизонт змінюються від 2 до 6 м3/годину при зниженні 15м. Води прісні, 
гідрокарбонатні кальцієво-натрієві, гідрокарбонатно-сульфатні натрієві з мінералізацією 
від 0,6 до 1,2г/дм3. Живлення водоносного комплексу відбувається за рахунок 
перетікання з водоносних горизонтів, що залягають вище по розрізу, розвантаження – 
джерелами у долини річок і балок. Водоносний горизонт широко використовується 
місцевим населенням за допомогою свердловин. 

Водоносний комплекс бучацько-канівських відкладів (Р2bč+Р1kn) на території 
робіт є основним джерелом водопостачання населення та сільськогосподарських 
підприємств. Водовмісними породами є кварцово-глауконітові дрібнозернисті піски. 
Верхнім водотривом виступають мергелі та глини київської світи, нижнім – глини 
сумського ярусу палеогену та мергельно-крейдяна товща верхньої крейди. Водоносний 
горизонт залягає на глибинах від 140 до 200м, в залежності від абсолютних відміток 
місцевості. Товщина водовмісних порід коливається в межах від 30-50 до 100 м. 
Водоносний горизонт напірний. Дебіти свердловин, що експлуатують даний водоносний 
комплекс коливаються в межах від 5 до 25 м3/годину. За хімічним складом води 
гідрокарбонатно-хлоридні натрієві з мінералізацією до 1,5г/дм3. Живлення водоносного 
комплексу відбувається за рахунок перетікання з верхніх водоносних горизонтів через 
літологічні вікна, а розвантаження – в долини річок.  

Виходячи з даних про геологічну будову і гідрогеологічні умови району, 
проектом передбачається буріння свердловини глибиною 130м на підземні води 
водоносного горизонту у відкладах обухівської світи еоцену та межигірської світи 
олігоцену. Геологічний розріз водозабірної свердловини приводиться в ГТН.  Статичний 
рівень його встановлюється на глибині  60 м, динамічний – 80 м. 

Підготовка до експлуатації. 
Для експлуатації водоносного горизонту свердловина облаштовується 

центробіжним насосом (Pedrollo 4SR6/23-P), який спускається на водопідйомних трубах 
(ПВХ) діаметром 40 мм і встановлюється не менше 5-10 м нижче динамічного рівня 
(~90 м). Насос облаштовується електроапаратурою та дротами. 

Устя свердловини облаштовується герметичним оголовком, зворотним клапаном, 
манометром, пусковим блоком до насосу, лічильником води з пропускною здатністю 4-
9м3/год, краном відбору проб води. 

Територія прибирається від технічного сміття та металобрухту. Демонтують та 
вивозять буровий верстат. Загортають ями та канави і територію І-ої захисної зони 
покривають шаром родючого ґрунту після чого засівають насінням багаторічних трав. 

Гирло свердловини необхідно облаштувати колодязем Ø 1м з залізобетонних 
виробів, щебеневою відмосткою та люком. На поверхні, навколо устя свердловини, 
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будується захисна металева споруда (з профілю) з дверима для доступу обслуговуючого 
персоналу до устя свердловини. Розмір споруди 2 × 2 × 3 м. 

Територія І-ої захисної зони огороджується парканом з сітки дротяної з 
квадратними чарунками на металевих (залізобетонних) стовпах (висотою 2,2м), із 
влаштуванням воріт і хвіртки. 

ЗОНИ САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ 
Згідно з гідрогеологічними умовами об’єкту робіт, вимогами ДБН В. 2.5-74:2013, 

для проектної свердловини і запроектованого до експлуатації водоносного горизонту 
передбачається організація зони санітарної охорони навколо свердловини (ЗСО), яка 
складається із першого, другого і третього поясів. 

Перший пояс 
Перший пояс зони санітарної охорони (зона суворого режиму) згідно ДБН В.5-

74:2013 (п.15.2.1.1) приймається в радіусі 30 м, навколо водної свердловини. 
Територія першого поясу ЗСО огороджується парканом з сітки дротяної з 

квадратними чарунками на металевих (залізобетонних) стовпах (висотою 2,2 м) із 
влаштуванням воріт і хвіртки, попереджувальних знаків. Планується з нахилом від устя, 
покривається шаром родючого ґрунту і засівається насінням багаторічних трав. 

У першому поясі підземних джерел водопостачання повинні бути заборонені: всі 
види будівництва, які безпосередньо не пов’язані з експлуатацією водної свердловини; 
розміщення житлових і громадських будівель, проживання людей, у тому числі які 
обслуговують водну свердловину; прокладання трубопроводів різного призначення, за 
винятком тих, що обслуговують водопровідні споруди; випас худоби. 

Другий пояс 
На території ІІ поясу ЗСО забороняється: 
- розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, отрутохімікатів, 

накопичувачів промислових стічних вод, шламосховищ та інших об’єктів (для 
запобігання забрудненню водоносного горизонту; 

- закачувати відпрацьовані води у підземні горизонти, підземне складування 
твердих відходів і розробку надр (для запобігання забрудненню водоносного горизонту); 

- розміщення кладовищ, скотомогильників, споруд з очищення стічних вод 
(землеробських полів зрошення, асенізації або підземної фільтрації,  

- біологічних ставків), полігонів твердих промислових і побутових відходів, 
мулових ставків, об’єктів сільськогосподарського призначення, а також інших 
підприємств, що можуть створити загрозу мікробного забруднення джерел 
водопостачання; 

- зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив. 
В межах населених пунктів, що входять до другої зони санітарної охорони, 

повинен здійснюватись їх санітарний благоустрій та водовідведення побутових стічних 
вод (прокладання каналізації, обладнання водонепроникних вигрібних ям). 
 Третій пояс 
 ІІІ пояс ЗСО організовується для захисту водоносного горизонту від хімічних 
забруднень. На його території забороняється: 
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- розміщувати склади ПММ, отрутохімікатів, шламосховищ, накопичення 
промислових відходів - без виконання спеціальних заходів по захисту водоносного 
горизонту; 

- закачувати відпрацьовані води в підземні водоносні горизонти; 
- підземне складування промислових відходів і розробка надр, яка може 

привести до забруднення водоносного горизонту. 
Для захисту підземних водоносних горизонтів від забруднення проектом 

передбачаються наступні заходи: 
-розташування комплексу бурового верстату для спорудження глибокої 

свердловини, проводити виходячи з розрахунків і напрямків І, ІІ, ІІІ поясів ЗСО; 
- цементування затрубного простору обсадної колони від башмаку до устя 

свердловини для ізоляції водоносного горизонту; 
- спорудження навколо устя свердловини пригирлового колодязю  Ø 1м з з/б 

виробів, щебеневою відмоткою та люком (пластик); 
- герметизація устя свердловини для забезпечення роботи в особливих 

умовах; 
- розробка котловану під промивальну рідину при будівництві свердловини і 

траншеї під водовід проводиться із зняттям родючого шару ґрунту із майбутнім його 
відновленням при засипці котловану; 

- буріння стволів водної і основної свердловини проводити без використання 
хімічних реагентів для обробки бурових розчинів; 

- проведення спеціальних заходів по облаштуванню джерел можливого 
забруднення, а саме: долівка складу ПММ для забезпечення процесу буріння глибокої 
свердловини паливом, та приміщення для бурового обладнання і складу хімічних 
реагентів облаштовується залізо-бетонними (ЗБ) плитами, шви між ними заробляються 
цементним розчином; 

- санітарно-технічний тампонаж, який буде виконаний при її ліквідації. 
Розмір другого і третього поясу ЗСО (зона обмежень) визначається розрахунками згідно 
рекомендацій ВНДІ «Водгео» Держбуду, СРСР, 1983 р. 
 ІІ і ІІІ пояси ЗСО визначаються гідродинамічними розрахунками і служать для 
захисту водоносного горизонту від мікробних і хімічних забруднень. 
 Для розрахунку приймається схема для поодиноких свердловин. 

Розрахунок ІІ і ІІІ зони санітарної охорони 

Вихідні дані: 

h - потужність водоносного горизонту, м – 40; 
k - коефіцієнт фільтрації, м/добу – 5; 
M - активна пористість – 0,2; 
і - схил натурального потоку у районі водозабору – 0,003; 
Q - максимально необхідний дебіт свердловини, м3/добу – 74,25; 
Т1 - час бактеріального очищення, доба – 200; 
Т2 - термін роботи свердловини, діб – 218,5 доби. 
 

Розрахунок: 
 

1. Знаходимо положення водороздільної мітки:          

q =  h × k × і = 40 × 5 × 0,003 = 0,6 
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                           Q                       74,25 
     Хв =  ––––––––– = –––––––––––––– = 19,7 м . 
             2 × П × q        2 × 3,14 × 0,6 

2. Для визначення розмірів другого поясу ЗСО знаходимо числове значення 
безмірного параметру: 

                q  × T1                  0,6 × 200 
Т′2 = ––––––––––– = –––––––––––––– = 0,76  
           h × M × Хв        40 × 0,2 × 19,7 

 
3. Згідно графіку мал.24 «Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для 

определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения» для Т′2 = 0,76 знаходимо r' = 0,77; R'2 =1,6 
 r2 = r' × Хв. = 0,77 × 19,7 = 15,2 м 
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4. Для визначення R1 використовуємо співвідношення: 

  R2 = R′2 × Xв = 1,6 × 19,7 = 31,5 м 
 

5. Загальна довжина другого поясу ЗСО: 
 L2 = R2 + r2 = 15,2 + 31,5 = 46,7 м 
 

6. Ширину (2d2)  другого поясу знаходимо по формулі: 
 
                        2 × T1 × Q                       2 × 200 × 74,25 
 2d2 = –––––––––––––   = 2 ×  ––––––––––––––––––  = 25,3× 2 = 50,6 м  
                     П × h × M × L2             3,14 × 40 × 0,2 × 46,7 
 

Для визначення R3 третього поясу зони санітарної охорони попередньо знаходимо 
чисельне значення безрозмірного параметру Т′3 

                                          q × T2               0,6 × 218,5 
Т′3 = ––––––––– =  ––––––––––––––  =  0,83 

                                      h × M × Хв       40 × 0,2 × 19,7 
 По графіку мал.24 для Т′3 = 0,83 знаходимо r' = 0,8, R'3 = 1,75 
 
 r3 = r × Хв = 0,8 × 19,7 = 15,76 м  
 

Для визначення R3 використовуємо співвідношення: 
 R3 = R'3 × Xв = 1,75 × 19,7 = 34,5 м  
 Тоді довжина зони третього поясу: 

L3 = R3 + r3 = 34,5 + 15,76 = 50,3 м  
  

Ширина (2d3)  третього поясу: 
 
                              2 × T2 × Q                    2 × 218,5× 74,25              
 2d3 = 2× –––––––––––––  = 2 × ––––––––––––––––––  = 2×25,7м = 51,4м 
                          П × h × M × L3            3,14 × 40 × 0,2 × 50,3       
 

Розташування водної свердловини на буровому майданчику приймаємо з 
врахування напрямку потоку води при її експлуатації. 

На всіх етапах спорудження основної свердловини передбачено охорону водних 
ресурсів від забруднень. Робочим проектом передбачені технологічні та 
природоохоронні заходи по запобіганню забрудненн водних об’єктів, а саме: 

- для попередження попадання бурових розчинів у перший від поверхні 
водоносний горизонт (ґрунтові води), що має найбільш активний зв'язок з поверхневими 
водами, буріння свердловини під направлення ведеться на необробленому буровому 
розчині; 

- для створення рівномірного позатрубного цементного кільця при кріпленні 
свердловини обсадними колонами в зонах залягання високо мінералізованих вод 
передбачені центруючі елементи; 
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- з метою запогіння міграції підземних вод всі обсадні колони цементуються 
з підняттям тампонажного розчину до устя; 

- для запобігання викиду пластового флюїду на усті свердловини при бурінні 
під експлуатаційну колону встановлюється противикидне обланання; 

- при проведенні випробування устя обладнується плашечним превентором; 
- застосування у промивальних і тампонажних розчинах хімічних реагентів 

переважно ІV і ІІІ класів небезпеки; 
- використання бурового розчину проводити по замкнутому циклу: 

свердловина – вузол очистки – насосна група – свердловина, скид надлишків бурового і 
цементного розчинів проводити в шламові амбари. 

Перелічені заходи забезпечують захист використовуваних для водоспоживання 
вод від: 

- проникнення поверхневих забруднювачів; 
- забруднення складовими бурових розчинів; 
- потрапляння пластових флюїдів при аварійних ситуаціях в свердловині. 
 
Забезпечення водою технологічного процесу спорудження глибокої свердловини 

№7, буде здійснюватися від водної свердловини 7В, пробуреної на території бурового 
майданчика. 

Для приготування їжі буде використовуватися привозна бутильована вода, згідно 
договорів постачання. 

З метою скорочення до мінімуму витрат води на технічні потреби в процесі 
будівництва свердловини, на буровій передбачається система зворотного 
водозабезпечення. З цією метою на буровій в системі об'язки передбачено двоконтурне 
водопостачання.                                               

Передбачається на буровій і система збору стічних промислових вод (БСВ) для 
повторного їх використання, а також система відводу дощових і талих вод за рахунок 
спорудження канав. 

Після технологічної очистки бурових стічних вод методом відстою та хімічної 
коагуляції, згідно Додатку Н, СОУ 73.1-41-11.00.01:2005, можливе повторне їх 
використання для технологічних потреб. 
 

Для зменшення витрат води в процесі буріння свердловини, необхідно: 
- очищені стічні води використовувати для обмивання площадок, обладнання, 

приготування бурових розчинів, а також для боротьби з поглинанням в процесі буріння 
свердловини; 

- забезпечити масляне охолодження штоків бурових насосів; 
- водяну лінію після монтажу оприсувати тиском, півторакратним від очікуваного 

при роботі; 
- змонтувати водозабірну ємність, обладнати поплавковим-вимикачем, витрати 

води фіксувати і здійснювати тільки через цю ємність; 
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- запірну арматуру водних ліній підтримувати в робочому стані і воду 
використовувати тільки для технологічних потреб; 

- не допускати переливу води із ємностей, обладнувати ємності поплавковими 
вимикачами; 

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

- установити водонасосну станцію зворотного водопостачання для технічних 
потреб; 

- для охолодження гідромата бурової лебідки, маслобаків і блоків редукторів 
застосовувати закриту систему циркуляції, яка живиться від контура споживання чистої 
води. 

Розрахунок водоспоживання на період спорудження свердловини 
 

Норми витрати води на технологічні потреби розраховуємо згідно СНиП ІV-2-82 
(Строительные нормы и правила. Часть ІV. Глава 2. Приложение том 10. Сборник 49-
Скважины на нефть и газ, табл. 49 – 416): 

– при підготовчих роботах – 43 м3/добу; 
– при бурінні – 72 м3/добу (40% − 28,8 м3/добу); 
– при випробуванні – 20 м3/добу (40 % – 8 м3/добу). 
Тривалість спорудження – 245,5  доби:        
– монтаж-демонтаж – 75 діб; 
– підготовчі роботи – 3діб; 
– буріння, кріплення – 117 доби; 
– випробування в експлуатаційній колоні – 50,5 діб. 
Використання чистої води передбачається в кількості 100% норми за перших 15 

діб і 40% норми при бурінні і випробуванні протягом всього подальшого спорудження 
свердловини. При цьому, під час монтажу-демонтажу та технічній рекультивації, вода 
на технологічні потреби не використовується. 

На основі вищевикладеного, об’єм води необхідної на технологічні потреби, 
оцінюється такими цифрами: 
- підготовчі роботи: 43 м3/добу × 3 діб = 129 м3; 
- буріння, кріплення: (72 м3/добу × 15 діб + 28,8 м3/добу × (117 – 15) діб) =  
(72 м3/добу × 15 діб + 28,8 м3/добу × 102 діб) = 4018 м3; 
- випробування в колоні: 8 м3/діб × 50,5 доби = 404 м3. 

Всього: 129 + 4018 +404 = 4551 м3. 

Середньодобовий об’єм води на технологічні потреби свердловини складає: 
4551 м3 / 170,5 (3+117+50,5) діб = 26,7 м3/добу. 

 
Розрахунок кількості води на господарсько-побутові потреби 
Кожної доби на свердловині працює 30 чол. 
Норми витрати води на господарсько-побутові потреби розраховуємо згідно ДБН 

В.2.5-64:2012. 
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Норма витрати води на 1 працівника у зміну на господарсько-побутові потреби  
складає 25 л/добу (табл.А.2., п.19, додаток А). 
Всього 25 × 30 = 750 л/добу. 

Норма витрати води на 1 душову сітку у зміну складає 500л/добу (табл.А.2., п.20, 
додаток А). На добу 3 зміни по 8 годин. Витрати води на добу: 500 × 3 = 1500 л/добу. 

Витрати води на господарсько-побутові потреби приведені в таблиці 1.4.31: 
 
                                                                                                               Таблиця 1.4.31 

№  
п/п 

Назва 
господарськи

х потреб 

Один., 
виміру 

К-сть 
од. 

Норма 
витрати 

води  

Добова 
витрата 

води,  
л/добу 

К-сть 
робочи
х днів 

Витрати 
води на весь 

цикл, м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Господарсько-
побутові 
потреби 

Робітн
. 

30 25 750 245,5 184,13 

2. Душ 
Душ. 
сітка 

1 500  1500 245,5 368,25 

ВСЬОГО витрати господарсько-побутової води 
на весь період спорудження свердловини: 

2250  552,4 
(2,25м3/добу) 

 
Розрахунок кількості води для приготування їжі та пиття 

 
 Витрати води для приготування їжі та пиття згідно ДСТУ 4808:2007 «Джерела 
централізованого питного водопостачання. Гігієнічні і екологічні вимоги до якості води 
і правила вибирання» п. 9 - складає 12 л на 1 умовну страву. При бурінні, кріпленні та 
випробуванні буровим верстатом з чисельністю 30 чол., які одночасно знаходяться на 
буровій, при 3-ри  разовому харчуванні (3 × 2,2 = 6,6 умовних страв на 1чол) загальні 
витрати води складуть: 12 × 6,6 × 30 = 2,38 м3/добу.  
Всього на весь період спорудження свердловини: 2,38 × 245,5 = 584 м3 
 
Сумарний об’єм води, необхідний на весь цикл спорудження глибокої свердловини 
складе : 4551 + 552 + 584 = 5773 м3. 

 
Розрахунок водовідведення 

Середньодобовий об’єм води на весь період спорудження свердловини складає: 
5773 /245,5 = 23,5 м3/добу. 

Нормативно-розрахунковий об’єм води на рік всього (для господарсько-
побутових, технологічних та потреб приготування їжі) складає: 
(5773 м3 /245,5 діб) × 365 діб = 23,5 м3/добу × 365 діб = 8578 м3/рік  
або 8,576 тис. м3/рік при середньодобовій потребі 23,5 м3/добу. 

З цього об’єму для господарсько-побутових потреб на рік води необхідно: 2,25 
м3/добу × 365 діб = 821,3 м3/рік  або  0,812 тис.м3/рік при середньодобовій потребі 2,25 
м3/добу. 
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Відповідно для технологічних потреб на рік води необхідно: 
26,7 м3/добу × 365 діб = 9745,5 м3/рік або 9,745 тис. м3/рік, при середньодобовій потребі  
26,7 м3/добу. 

Для приготування їжі та пиття на рік води необхідно: 
2,38 м3/добу × 365 діб = 869 м3/рік або 0,869 тис. м3/рік, при середньодобовій потребі  
2,38 м3/добу. 

Скидання вільної та зв’язаної води з вибуреною породою і глинистою фазою 
проводити в спеціальні ємності. Передбачається використання очищеної (відстояної) 
води для технічних цілей в кількості 60%. В об’єм водовідведення входить 40 % 
технологічної води, яка направляється в ємності для збору шламу і повторно не 
використовується. 

Об’єм води, для водовідведення для технологічних потреб:  
4551 м3 × 0,4 = 1820 м3. 
Використана вода, на господарсько-побутові потреби та на приготування їжі 

зберігається в гідроізольованих ємностях, повторно не використовується.  
Всього водовідведення: (для господарсько-побутових, технологічних та потреб 

приготування їжі на весь період 245,5 діб): 
           1820 м3 + 552 м3 + 584 м3 = 2956 м3. 

Відповідно, водовідведення на рік складе:  
(2956 м3 /245,5 діб) × 365 діб = 12,0 м3/добу × 365 діб = 4380 м3/рік або  
4,38 тис. м3/рік, при середньодобовому водовідведенні 12,0 м3/добу. 

 
Подача води в бурову та для побутових потреб буде здійснюватися згідно типової 

схеми водопроводу. Фактичні витрати води необхідно вимірювати лічильником 
встановленому на вихідному трубопроводі із башти Рожновського та результати вимірів 
заносити в спеціальний «Журнал витрат води». 

З метою охорони вод, що використовуються для господарсько-питних і 
культурно-оздоровчих цілей, встановлюються зони санітарної охорони. Їх розміри, а 
також комплекс необхідних санітарно-гігієнічних заходів визначаються відповідно до 
вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 
«Водного кодексу України» від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР, ДБН В.2.5-74:2013 
«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» і 
ПКМУ № 2024 від 18.12.1998р «Про правовий режим зон санітарної охорони водних 
об'єктів». 

При виборі території для бурового майданчику повинна бути проведена  
гігієнічна оцінка водних ресурсів з точки зору впливу проектної діяльності на них. 

Вимоги до складу і властивостей води та заходи по охороні водних ресурсів 
регламентуються Законом України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», Водним кодексом України і прийнятими на їх основі нормативними 
документами. 
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Вміст шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного і 
культурно-побутового водокористування не повинен перевищувати їх гранично 
допустимих концентрацій (ГДК). 

На всіх етапах будівництва основної свердловини передбачено охорону водних 
ресурсів від забруднень. 

До введення в експлуатацію газопровід, що проектується, підлягає очищенню 
порожнини, випробуванню на міцність та перевірці на герметичність гідравлічним 
способом у відповідності до ВБН В.2.3-00013741-09:2009. 

Випробування на міцність виконується гідравлічним способом після того, як 
будуть проведені зварювальні роботи на трубопроводі, що проектується. Заходи щодо 
охорони природних вод під час випробування виконуються за спеціальною інструкцією. 
До проведення гідровипробування попередньо визначається місце облаштування 
тимчасового амбару, в який буде випускатися вода. 

Вода для гідровипробування, в об’ємі 1,9м3, буде подана від водної 
свердловини 7В. Гідравлічні випробування виконуються сумісно з видаленням повітря 
та заповненням водою трубопроводу. Швидкість потоку рідини при промиванні, без 
пропуску очисних пристроїв, повинна бути не менше 5 км/годину. Закачування води 
здійснюється наповнювальним агрегатом. Промивка рахується закінченою, коли з 
зливного патрубка виходить потік незабрудненої води у тимчасовий амбар-відстійник. 
Після відстоювання вода вивозиться на очисні споруди спеціалізованим підприємством 
згідно укладених угод.  

ЛІКВІДАЦІЯ СВЕРДЛОВИНИ 

Водозабірна свердловина, після завершення робіт по спорудженню основної 
оціночно-експлуатаційної свердловини №7 Журавлиного родовища в межах 
Деркачівсько-Войтенківської ліцензійної ділянки, та при неможливості використання її 
в других галузях народного господарства, підлягає ліквідації. 

Згідно правил виконання робіт по санітарно-технічному тампонажу свердловин, 
які підлягають ліквідації, встановлений наступний порядок їх проведення: 

1. Підготовка майданчику для виконання ліквідаційних робіт, завезення 
необхідного обладнання і матеріалів, монтаж бурового верстату. 

2. Обстеження стану свердловини, чистка стволу свердловини від піску, мулу, 
сторонніх предметів (якщо вони є) в інтервалі 0 – 130 м. 

3. Прокачування свердловини. 
4. Підняття фільтрової колони (93 – 130 м). 
5. Дезінфекція (промивання) свердловини хлорованою водою. 
6. Ліквідація стволу засипанням відкритої його частини хлорованим 

продезінфікованим щебенем (96 – 130 м), промитим піском (91 – 96 м) та цементування 
верхньої його частини (91 – 1,5 м).  

7. Облаштування устя свердловини. Для надійного захисту устя свердловини 
риється шурф розміром 1,25 × 1,25м і глибиною 1,5м; обсадні труби зрізуються на рівні 



69 

 

  

дна шурфу, після чого дно його заливається бетоном, товщиною 0,3 м і засипається 
ґрунтом. 
 

1.4.3. Оцінка за видами та кількістю відходів 
 

Згідно Закону України «Про відходи» відходи - будь-які речовини, матеріали і 
предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари 
(продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають 
подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник 
позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення 
 

Спорудження свердловин 
        

Відходи виробництва (буріння свердловини): бурові стічні води і води 
метеорологічних опадів, відпрацьований буровий розчин, шлам (частинки вибуреної 
породи) і надлишки тампонажних (цементних) розчинів накопичуються і зберігаються в 
земляних ємностях (ША). При їх зберіганні в ємностях проходить відстоювання 
(осідання твердих частинок) і утворення об'єму технічної води. В процесі буріння 
свердловини відстояну воду (~ 60%) повторно використовують в технологічному 
процесі.  

Розрахунок кількості відходів буріння і об’єму шламових амбарів проведений 
згідно з методикою, що викладена в С0У 73.1-41-11.00.01:2005 Додаток И. 

Розрахунок об’єму бурової стічної води і шламу при бурінні  свердловини 
                                                                                                    Таблиця 1.4.32 

 

Кондуктор 

Ø 340 мм 

0-300 м 

Проміжна 
колона 

Ø 245 мм 

0-2400 м 

Експлуатаційна 

Ø 168×140 мм 

0-4000 м 

Діаметр долота, мм 444,5 311,1 215,9 

Довжина ствола 
свердловини, м 300 2100 1600 

Коефіцієнт кавернозності 
(усереднений) 

0 – 300 м  - 1,2; 300 – 2400 м - 1,15; 
 2400 – 4000 м - 1,10 

Коефіцієнт розущільнення 
породи 1,2 1,2 1,2 

Об’єм вибуреної породи,м3 67 220 77 

Сумарний об’єм вибуреної 
породи, м3 364 

     
Місце і спосіб зберігання відходів повинні гарантувати наступне: 
-відсутність або мінімалізацію впливу розміщення відходів на довкілля; 
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-запобігання втрати відходами властивостей вторинної сировини при 
неправильному зборі і зберіганні; 

-недопущення засмічення території; 
-зручність вивозу відходів. 

● Будівництво амбарів-відстійників для зберігання відходів. 
Об’єми шламових амбарів визначаємо  на стадії проектування спорудження 

свердловини, виходячи з розрахункових об’ємів відходів буріння із запасом Vам = 
4000м3, а глибину амбарів прийнято з врахуванням рівня підземних вод на буровому 
майданчику св. №7: 

а) для скидання вибуреної породи і відпрацьованого розчину (Vа1 =3000 м3); 

б) для збирання і відстоювання бурової стічної води (Vа2  =1000 м3); 
г) для скидання, розгазованої рідини, через викидні лінії противикидного 

обладнання (Vпво = 300 м3). 
В залежності від типу ґрунту, його вологості та конструкціїї протифільтраційного 

екрану, приймаємо крутизну схилів амбарів в 300: 
 

Таблиця 1.4.33 - Розміри шламових амбарів 

Розміри, м 
Дов-
жина      
верху 

Дов-
жина      
низу 

ширина      
низу 

ширина     
верху 

глибина 

ША-1 40 37 25 28,5 3 
V-об’єм, м3 3000 
Площа дна і стінок, м2 1367 
Площа зеркала, м2 1140 
ША-2 40 37 7 10,5 3 
V-об’єм, м3 1000 
Площа дна і стінок, м2 576 
Площа зеркала, м2 420 
Амбар ПВО 20     15 1 
V-об’єм, м3 300 
Площа дна і стінок, м2 370 
Загальний об’єм, м3 4000 
Загальна площа гідроізоляції, м2 2313 
Матеріали для гідроізоляції:   
ГПАА, т         0,116 
Бентонітової глини, т       1,85 
Води, т    27,8 
Сульфату алюмінію (Аl2(SО4)3 ), т 1,39 
Загальна площа зеркала, м2 1560 
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1. Об’єм вибуреної породи в кінці буріння свердловини: 

Vп.р. = Vсв × Кр 

Vп.р.і = 0,7854 × Кр × Дні2 × di × Li 

Vп.р.1 = 0,785 × 1,2 × 0,44452× 1,2  × 300 = 67 м 3 

Vп.р.2 = 0,785 × 1,2 × 0,31112× 1,15  ×2100 = 220 м 3 

Vп.р.3 = 0,785 × 1,2× 0,21592× 1,1 × 1600 = 77 м 3 

 

                    Vп.р. = 364 м3 - сумарний об’єм вибуреної породи 

2. Об’єм видаленої породи: 

Vв.п. = (е1+еII +еIII + еIV) × Vп.р. 

де е1   = 0,15 степінь очистки промивальної рідини від вибуреної породи бункер- 
шламоуловлювачем; 

еII = 0,2 – ступінь очистки промивної рідини від вибуреної породи, в частинах 
одиниці, віброситом; 

еIII = 0,2 – ступінь очистки промивної рідини від вибуреної породи, в частинах 
одиниці пісковідділювачем; 

еIV = 0,2 – ступінь очистки промивної рідини від вибуреної породи, в частинах 
одиниці муловідділювачем. 

Vв.п. =  273 м3 

3. Об’єм відпрацьованого бурового розчину (ВБР) 

Vв.б.р. = (3× е1+ 1,2 × еII+2 × еIII+3 × еIV) × Vп.р.+0,5Vц. 
де Vц. = 150 м3 – об’єм циркуляційної системи; 

Vв.б.р. = 690 м3 
4. Об’єм бурової стічної води: 

Vб.с.в. = 2 × Vв.б.р. = 2 × 690 = 1380 м3 
5.      Об’єм розчину для випробування свердловини: 

Vв.= 1,5 × 0,785 × Дв2 × Н 
де Дв – внутрішній діаметр експлуатаційної колони, м 

 Н   - глибина свердловини, м 

          Vв.= 88 м3 
6.      Загальний об’єм шламу: 

Vш.а.= 1,1× (Vв.п. + Vв.б.р. + Vб.с.в. + Vв.) 
Vш.а.= 1,1× (273 + 690 + 1380 + 88) = 2674 м3 

 
Визначення дощової та талої води 

Визначаємо середньорічний об’єм дощових та талих вод згідно ДСТУ 3013-95. 
Кількість опадів у теплу та холодну пору року використовуємо з довідки, яку 

надав Харківський регіональний центр з гідрометеорології 
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 Таблиця 1.4.34 

№№ 
п/п 

Адміністративно-
територіальна одиниця 

України 

Кількість опадів у 
теплу пору року 

(квітень-жовтень), 
мм 

Кількість опадів у 
холодну пору року 

(листопад-березень), 
мм 

Всього, 
мм 

1 
Харківська область 

(метеостанція Харків) 414 189 603 
 
Середньорічний об'єм дощових вод, ДО , визначають за формулою: 

ÄÄÄÄ FêhÎ 10= ,   

де Дh  - кількість опадів за теплий період року, мм, визначається за 

метеорологічними даними – 414 мм; 

Дк  - загальний коефіцієнт стоку дощових вод, що враховує кількість дощових вод 

(шар або об'єм), що надходить у мережі водовідведення за певний період часу (доба, 
місяць, сезон, рік), від всієї суми атмосферних опадів,  що випали за цей період – 0,2; 

ДF  - загальна площа стоку дощових вод, га – 2,85. 

Значення коефіцієнту стоку дощових вод для площ стоку з різним видом поверхні 
становлять: 

- для водонепроникних поверхонь  - 0,6 - 0,8; 
- для ґрунтових поверхонь                    - 0,2; 
- для газонів                                              - 0,1. 

 
ОД = 10 × 414 × 0,2 × 2,85 = 2360/365 × 109,3 = 707 м3. 

Середньорічний об'єм талих вод, ТО , визначають за формулою: 

ТТТТ FкhО 10= ,   
де Тh  - кількість опадів за холодний період року (загальна річна кількість талих 

вод або запас води в сніжному покриві на початок сніготанення), мм, визначається за 
метеорологічними даними – 189 мм; 

Тк  - загальний коефіцієнт стоку талих вод, становить 0,5 – 0,7; 

ТF  - загальна площа стоку талих вод, га – 2,85. 

От = 10 × 189 × 0,5 × 2,85 = 2693/365 × 109,3 = 806 м3. 
Загальна кількість дощових та талих вод складає: 707 + 806 = 1513 м3, в 

подальшому ці води по відведеним канавам направлятимуться в шламові амбари з 
можливим повторним  їх використанням. 

Загальний об’єм амбарів з урахуванням дощових та талих вод ~ 4000 м3 , з них 
шламові амбари – 3300 м3:  
 а) для збору шламу (1900 м3); 
 б) для   відстою бурових стічних вод  (1408 м3); 
 г) для скиду загазованої рідини (700 м3). Об’єми амбарів обчисленні згідно 
об’ємів залишків буріння і відповідають схемі монтажу бурового обладнання. 

 
Будівництво амбарів і вибір протифільтраційного екрану 

Глибина амбарів залежить від рівня підземних вод на конкретному майданчику. 
Відстань від дна амбару до максимального горизонту підземних вод (ГГВмах) повинна 
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бути не менше 2м. Згідно з науково-технічним звітом про інженерно-геологічні 
вишукування на ділянці свердловини №7, ґрунтові води до глибини 10,5м не 
зафіксовано. Приймаємо амбарний спосіб організації процесу буріння свердловини. 
Глибину шламових амбарів приймаємо 3,0 м.  

Розробку котлованів під амбари необхідно проводити одноковшовим 
екскаватором із ковшом місткістю від 0,4 м3 до 0,65 м3 із пристроєм для планування 
грунту, або іншим відповідним механічним агрегатом. Розробку ґрунту проводять 
скрепером – поперечними ходами у зоні рекультивації, і складується в відвали 

Основна машина в комплекті механізмів (екскаватор) за своєю продуктивністю 
повинна забезпечувати виконання об’ємів робіт із заданим темпом. Продуктивність 
допоміжних механізмів у комплекті (катка, трамбовок, автосамоскидів та ін.) повинна 
бути на 10-15% вища, ніж основної машини.  
Шламові амбари по периметру обваловуються ґрунтом висотою не менше 0,5 м.  

Перший амбар виконується таким чином, щоб надлишок бурових стічних вод по 
стічним канавам, переливався в другий амбар для відстоювання води. 

Відстояна вода через трубу, розташовану нижче рівня рідини другого амбару, 
перетікає в амбар для збирання очищеної води. Для повторного використання очищена 
вода за допомогою насосу типу НБ-32 по лінії подається в ємність, встановлену на 
основі, чим забезпечується самоплинний рух її на бурову. 

Розміри шламових амбарів (з урахуванням відкосів 30º) приймаємо, виходячи з 
розрахункових об’ємів відходів буріння 

Таблиця 1.4.35 - Розміри шламових амбарів. 

Перелік амбарів 
Об’єм 

амбару, 
м3 

Глибина 
амбару, м 

Дно 
амбару, 

м×м 

Площа 
дна 

амбару, 

м2 

Дзеркало 
амбару,  

м×м 

Площа 
дзеркала, 

м2 

1 амбар 

шламовий 
1900 3,0 37×10 370 47×20 940 

2 амбар 

для збирання і 
відстоювання бурової 
стічної води 

1408 3,0 34×7 238 44×17 748 

 
Розміри шламових амбарів 

І – й амбар шламовий об’ємом 1900 м3 
                                                                  47 м 

   
  

 
 
 

     
 
 

       30ᵒ 

 

3,0м 

       37 м    
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Площа внутрішніх сторін І амбару (дно, стінки) Ѕповерхні1амб= 1031 м2 
ІІ – й амбар для збору бурових стічних вод об’ємом 1408 м3 

 

                                                                  44 м 
   
  

 
 
 

     
 
 

       30ᵒ 

 

3м 

       34 м    

 
44 м 

   
 

 
 

  

17м 
 

34 м 
 

7 м 

  

 

Площа внутрішніх сторін ІІ амбару (дно, стінки) Ѕповерхні2амб= 830 м2 
 

Загальна площа поверхні для гідроізоляції 3-х амбарів: 
Ѕповерхнізагальна= Ѕпов1амб+ Ѕпов2амб = 1031 + 830 = 1860 м2 

 
Після проведених інженерно-геологічних досліджень, було встановлено, що 

верхні шари грунту представлені суглинками.  
 

Як природна підстава під фундаменти можуть служити грунти ІГЕ-2-4. Шламові 
амбри споруджуватимуться в ґрунтах з коефіцієнтами фільтрації від 7,52×10-4см/сек. 
Згідно розрахунку, тверді відходи буріння свердловини належать до четвертого класу 
небезпеки, тому враховуючи вимоги СНиП 2.01.28-85, граничні показники фільтрації не 
повинні перевищувати 10-5см/с, необхідне проведення ізоляції ґрунту. Після розробки 
котлованів під амбри, наноситься протифільтраційний екран.  

В якості надійних протифільтраційних екранів для гідроізоляції бурових 
земельних амбарів рекомендуються рулонні полімерно-бітумні матеріали.  
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На сьогодні в Україні випускаються рулонний полімерно-бітумний 
гідроізоляційний – «Крембіт» за ТУ У В.2.7-00294349.58., або його аналог, наприклад 
«Акваізол АПП ПЕ-2,5». Вони є стійкими до агресивної дії тестових середовищ, 
моделюючих рідкі відходи буріння. 

Ізоляційні полімерно-бітумні матеріали слід укладати полотнами на дно і стінки 
шламових амбарів і з’єднувати в суцільне полотно шляхом нагріву місць з'єднання 
кромок рулонів матеріалів за допомогою пальника на скрапленому пропан-бутані.  

Метод наплавлення забезпечує створення із полімерно-бітумних матеріалів 
надійного протифільтраційного екрану шламових амбарів. 

Краї, полімерно-бітумного матеріалу слід виводити за межі амбару по всьому 
периметру на ширину не менше 1,5 м і закріпляти шаром ґрунту для запобігання 
сповзанню. Завдяки армуванню полімерно-бітумний матеріал достатньо міцний, тому 
немає необхідності у покритті полімерно-бітумного матеріалу захисним шаром піску. 
Величина ґрунтового відкосу під такий екран повинна бути не менше 1:3. Необхідно 
забезпечувати плавний перехід від поверхні дна до відкосу. 

Площа поверхні амбарів (з урахуванням країв за межами амбарів шириною 1,5 м, 
та враховуючи загортання країв і наплавлення додаткових полотен для утворення 
суцільних герметичних ємностей-сховищ відходів буріння), складає 3933 м2.  Витрата 
плівки для облаштування шламових амбарів (з урахуванням коефіцієнту 1,2 взятого на 
зварювання рулонів внахлест),  складає  4719  м2. 

Для гідроізоляції амбару для скиду загазованої рідини, необхідно передбачити 
спорудження ґрунтового протифільтраційного екрану з глинистого ґрунту по всій площі 
(дну та стінках) амбару згідно СОУ 73.1-41-11.00.01:2005 (Додаток Д). Для амбарів 
глибиною до 3м достатньо надійним є ґрунтовий екран товщиною 30см. Після 
нанесення глинистого екрану поверхню амбару обробляють хлоридом натрію (NaCl), 
для чого необхідну кількість солі, масова частка якої складає 10-15 % від маси ґрунту, 
розсипають на підготовлену площу і за допомогою дорожньої фрези змішують з 
ґрунтом. Оброблений ґрунт ущільнюють кулачковими котками. Витрати матеріалів на 
1000м2 ґрунтового протифільтраційного екрану складають: ґрунт (вміст глинистих 
частинок не менше 40%) в повітряно-сухому стані – 225,5 т сіль (хлорид натрію) – 22,5т. 
Таким чином, загальна кількість глинистого ґрунту – 101,0 т, хлорид натрію – 10,08т. 

 
Розмір амбару для скиду загазованої рідини                          

                                                                                                    Таблиця 1.4.36 
Амбар для скиду загазованої рідини (факельний) 

Об’єм, 
м3 

Глибина, 
м 

Довжина 
1, м 

Довжина 2, 
м 

Ширина 
1, м 

Ширина 
2, м 

Площа 
стінок та 
дна, м2 

700 3,0 20 10 20 10 448 
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   20 м    

       

10 м 

     

20 м 
       

       
       
   10м    

 

Очистка від завислих частин і нафтових сумішей бурових стічних вод 

Мета коагуляційного очищення – інтенсифікація осадження мінеральних і 
органічних забруднювальних речовин, що перейшли в стан суспензії, і доведення 
параметрів очищеної води до нормативних показників, які дозволяють використовувати 
її в цілях іригації або повторно для технологічних потреб бурової установки. В якості 
коагулянтів використовують сульфат алюмінію технічний з ГОСТ 12966. 

 

Основні технічні параметри процесу: 

- витрати коагулянту в перерахунку на суху речовину 
(діюча доза), кг/м3 -  1,0 – 5,0; 

- термін осадження скоагульованих пластівців, годин - 12 – 24; 
- діапазон робочих температур, ºС  - 0 – 40;     
- ступінь очищення, %                                                     
- нафтопродукти -  до 95; 
- органічні речовини -  до 90; 
- завислі речовини -  до 98.                   
Обробка забрудненої води здійснюється за допомогою ЦА-320М способом 

розбризкування розчину на поверхню рідини в амбарі.   

Очистка бурових стічних вод здійснюється методом хім.коагуляції з 
використанням коагулянту сульфату алюмінію Аℓ2(SO4)3. На буровій завчасно готують 
10% розчин коагулянту в ємності. Перемішують інтенсивно з допомогою агрегату ЦА-
320М, або стислим повітрям до повного розчинення коагулянту. 

Загальну кількість водного розчину коагулянту Vр, визначають із діючої дози 
коагулянту та об’єму БСВ, які підлягають очищенню, за формулою . 

Vр =  VБСВ × ДК /105, 

де, VБСВ – кількість стічних вод, м3; 

       ДК – діюча доза коагулянту, кг/м3.  

               Vр =  1380 × 5/105= 65,7 м3, 
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 Загальна потреба Аl2(SО4)3 – 65,7 × 5 = 0,3285 т. 

Для контролю якості очистки рідинних відходів згідно СОУ 73.1-41-11.00.01:2005 
Додаток М передбачається взяття проб і аналіз очищеної води. 

Очистку бурових стічних вод проводити періодично, виходячи із ступеня їх 
забруднення, і повторно використовувати в технологічному процесі буріння 
свердловини. 

По закінченню спорудження свердловини, перед проведенням технічної 
рекультивації провести очистку цих вод вказаним методом. При значенні рН<5,5 стічну 
воду обробити водним розчином вапна, або кальцинованої соди. Провести аналіз її. 
Параметри очищених бурових стічних вод не повинні перевищувати таких значень: 

- по нафті і нафтопродуктах 50-100 мг/дм3; 
- мінералізації - не більше 4500 мг/ дм3; 
- рН - 5,5-8,2 од.рН. 

Після проведення лабораторного аналізу бурових стічних вод проводиться 
разовий полив території бурового майданчику. 

Нейтралізація адсорбентами забрудненої нафтопродуктами поверхні 

Для нейтралізації забруднення поверхні бурового майданчика нафтою та 
нафтопродуктами ця територія обробляється адсорбентами. 

Найбільш ефективним є модифікований аеросил МАС-200, ним посипають 
забруднені нафтою місця в кількості 100кг на 1га. 

МАС-200 має високі пилотворчі якості. З метою запобігання витрат адсорбенту і 
його ефективного використання – місце забруднень необхідно попередньо злущити 
бульдозером, а МАС-200 засипати в складки. 

Обробку необхідно проводити в безвітряну погоду. Основні місця забруднення – 
розміщення ПММ, ємності для нафти, розміщення агрегатного і насосного сараїв та 
інших місць, визначених візуальним обстеженням. Площа забрудненої поверхні 
дорівнює загальній площі відводу землі під будівництво бурової. 

 
Визначення класу небезпеки відходів буріння 

Визначення класу небезпеки відходів буріння проводять згідно з документом 
«Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах, 
обуславливающим отнесение этих отходов к категории по токсичности», ДСанПіН 
2.2.7.029 за формулою: 

Кі = ГДКі/(S+0,1F+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 у воді, 
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визначається таким чином: розчинність даної хімічної речовини у воді в 
грамах на 100 г води при tº=25ºС ділять на 100; 

Ср - вміст даної хімічної речовини в загальній масі відходів т/т; 
і - порядковий номер даної речовини; 
F 

- коефіцієнт леткості даної речовини, безрозмірний. Леткість визначають 
тільки для речовин із температурою кипіння нижчою 80 ºС. 

Перелік речовин, що входять до складу відходів буріння, орієнтовно допустимі 
(ОДК) або гранично допустимі концентрації (ГДК) реагентів і речовин в ґрунті, а також 
розчинність цих речовин у воді на 100г води при температурі 25ºС приводяться у 
таблиці 1.4.37. 

Таблиця 1.4.37 

Назва 
реагенту 

ОДК, 
мг/кг 

Коефіцієнт 
розчинності у 

воді 

Витрата 
хімреагентів, т 

Вміст речовини 
у промивальній 

рідині, кг/т 

Індекс 
небезпеки 

Бентоніт 50000 0,1 18,23 5,469 8978,3 
SODA ASH 2000 0,21 1,768 0,018 8771,9 

Filterchek 3000 0,9 17,017 0,170 2803,7 

РАС-L 3000 0,9 8,105 0,081 3058,1 
Organic LCM 
(ECO-mix) - 0 2,412 - 

належить до 
нетоксичних 

Каустична 
сода 200 0,9 5,202 0,016 218,3 
Ксантанова 
камедь 10000 0,9 2,987 0,299 8340,3 
Лігнопак М 6700 0,9 22,155 4,431 1256,8 
Мармурова 
крихта 5 - 0 29,370 - 

належить до 
нетоксичних 

Мармурова 
крихта 25 - 0 32,535 - 

належить до 
нетоксичних 

Мармурова 
крихта 60 - 0 32,535 - 

належить до 
нетоксичних 

Pentosil Plus 500 0,1 2,334 0,023 4065,0 
Lime 8000 0,1 4,087 0,082 43956,0 
KCL 560 0,34 53,400 1,602 288,4 

NaHCO3 - 0,9 1,430 - 
належить до 
нетоксичних 

Eco Lube 1000 0,3 19,680 0,098 2512,6 
EZ MUD 
(ЧГПАА) 400 0,9 1,266 0,006 441,5 

ПАВ  100 0,85 1,266 0,006 116,8 

Тирса - 0 0,966 
- 

належить до 
нетоксичних 
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Розрахувавши Кі для відходів вибираємо, три ведучих компоненти, які мають 

мінімальне значення, причому К1<К2<К3, крім того повинна виконуватись умова 2К1≥К2. 
В нашому випадку індекс небезпеки для вибраних речовин становить: ПАВ 

К1=116,8, Каустична сода К2=218,3, Калій хлористий К3=288,4. Далі визначається 
сумарний індекс небезпеки за формулою:  

 
   1      n 

К = ---- × ∑ Кі 

     n2       і =1 

де, n ≤ 3, після чого визначили класс токсичності з допомогою таблиці, К.1, що 
приведена в Додатку К. в СОУ 73.1-41-11.00.01:2005. 

Розрахункова величина сумарного індексу К становить 69, згідно вищезгаданої 
таблиці К.1, по якій ведеться класифікація небезпеки хімічних речовин на основі ГДК в 
ґрунті, відходи буріння відносяться до мало небезпечних і мають ІV клас небезпеки і 
після відповідної обробки захороняються в шламових амбарах. 

При роботі з хімічними реагентами бурові бригади зобов’язані використовувати 
відповідні захисні засоби та спецодяг і рукавиці. 

Запроектовані хімічні реагенти відносяться до ІІІ і ІV класу і значного впливу на 
організм людини не мають.  

Технологія нейтралізації і знешкодження відходів буріння 
 

Перед захороненням відходів на місці проведення бурових робіт і ліквідацією 
шламових амбарів відходи нейтралізують. 

Нейтралізація досягається за рахунок прискорення біологічного розкладу 
органічних сполучень. 

В шламові амбари вводиться композиція, вміщуюча фосфогіпс, солому та 
органічні добрива у таких концентраціях Сmin, масова частка яких складає: фосфогіпс – 
від 2,0% до 3,0%, солома від 1,0% до 2,0%, органічні добрива від 3,0% до 5,0%. 

З врахуванням реальних об’ємів відходів буріння нейтралізації підлягає: 
Gш = Vш × ρш + Vв.б.р. × ρр + Vв × ρр.в. = 364 × 2,2 + 690 × 1,20 + 

+ 88 × 1,20 = 1734 т   

Потрібна кількість складових компонентів: 

- фосфогіпс 1734  × 0,025 = 43,35 т; 
- солома 1734  × 0,015 = 26,01 т; 
- органічні добрива 1734  × 0,04 = 69,36 т. 

Композицію готують поблизу амбарів, перемішують з відходами або вносять 
періодично в шламові амбари по мірі їх заповнення. 

Після заповнення, трамбування і розрівнювання, при досягненні щільності ґрунту 
пластичної міцності 0,68 – 1.0 МПа, на поверхню ще раз наносять композицію 
наступного складу (в тонах на 1 га): 



80 

 

  

- фосфогіпс   - 12 – 15  
- солома   - 0,3 – 0,5 
- органічні добрива - 10 – 12 
- вапна    - 1 – 2 

Поверхня обробки дорівнює 1688 м2 (площа дзеркала шламових амбарів). 
Прийнявши наступну композицію, отримаємо: 

- фосфогіпс 0,1688 × 15 = 2,532 т; 
- солома 0,1688 × 0,5 = 0,0844 т; 
- органічних добрив 0,1688 × 12 = 2,0256 т; 
- вапна 0,1688 × 2 = 0,3376 т. 

Нанесений шар меліорантів переорюють плугом з метою його перемішування. 
Після загального планування наносять родючий шар ґрунту. 

Таким чином, загальна кількість потрібноі композиції складає: 
- фосфогіпс - 45,882 т; 
- солома - 26,09 т; 
- органічних добрив - 71,386 т; 
- вапна  - 0,3376 т. 

у випадку високого рівня забрудненості дзеркала нафтою і нафтопродуктами додатково 
при проведенні цієї операції вносять сорбенти із розрахунку на кубічний метр відходів у 
такій кількості: гідрофобізований перліт – від 0,1 кг до 0,2 кг, або кізельгур – від 0,2 кг 
до 0,5 кг, або бентонітовий порошок – від  0,5 кг до 1,0 кг. 

Внесений сорбент звязує нафтопродукти, і запобігає їх проникненню в родючий 
шар ґрунту. Проектом передбачено захоронення близько 364 м3 видаленої породи, та 
690 м3 відпрацьованої промивальної рідини та розчину для випробування свердловини 
88 м3.  

Загальна кількість бентонітового порошку, яка необхідна для нейтралізації 
нафтових забруднень: 

1142 м3 × 1,0 = 1142 кг = 1,142 т. 

Нанесений шар переорюють плугом. Після цього наносять робочий шар ґрунту.  
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Тверде побутове сміття, харчові відходи збираються в закритих металевих 

контейнерах і по мірі їх накопичення вивозити на сміттєзвалище. 
Об'єми побутового й харчового сміття розраховуються згідно Постанови КМУ від 

10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових 
відходів». Загальна кількість твердого побутового сміття складає:  

Q = 0,77 кг × 30 чол (одночасно працюючих) × 218,5 діб = 5,05 т 
Об'єми рідких побутових відходів (господарчо-побутові-миття, прання, 

каналізаційні стоки), що підлягають вивезенню розраховані згідно норм вказаних в  
Постанові КМУ від 10.12.2008 р. № 1070. Для збору і нейтралізації рідких відходів 
використовується спеціальна гідроізольована ємність, яка заглиблюється в землю, по 
мірі накопичення відходи будуть вивозитись до спеціалізованих підприємств, згідно 
договору.  

Об'єми  рідких відходів складуть: 

25 л × 30 чол (одночасно працюючих) × 218,5 діб = 163,9 м3 = 172,1 т.  
 

Розрахунок величини платежів за розміщення відходів 
 

Плата за розміщення відходів (Прв) розраховуємо згідно Податкового кодексу 
України, статті 246 «Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для 
цього місцях чи на об'єктах», виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок 
податку та коригуючих коефіцієнтів. 

Коефіцієнт до ставок податку (п. 246.5. Податкового кодексу), який 
встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому 
природному середовищі: 
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Таблиця 1.4.38 

Місце (зона) розміщення відходів Коефіцієнт Км 

В межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких 
меж 

3 

На відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту 1 
За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення 

забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів, ставки податку цієї статті, 
збільшуються у 3 рази (Кз)(п.246.4. Податкового кодексу). 

 
Таблиця 1.4.39 -  Розрахунок збору за розміщення відходів 

Назва відходів 
Клас 

небезпеки 

Ставка 
податку, грн. 

за 1 тонну 

Обсяг 
відходів, т 

Км Кз Прв, грн 

Тверді побутові 
відходи 4 5,0 5,05 3 3 227,25 
Рідкі побутові 
відходи 3 12,84 172,1 3 - 6629,29 
Всього      6856,54 

 
                                            

Підключення свердловини 
 

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. 

Передбачувана кількість утворення відходів при підключенні свердловини 
наведена в таблиці 1.4.40. 
 
                                                                         Таблиця 1.4.40. Характеристика відходів  
№ Назва відходів Клас 

небез-
пеки 

Кількість 
утворення, 

т 

Напрям 
поводження 

Місце 
накопичення 

з/
п 
1. Матеріали обтиральні 

відпрацьовані, зіпсовані 
чи забруднені 

ІІІ 
 

0,0095 Договір з 
спеціалізованою 

організацією 

Контейнер 

2. Відходи, одержані в 
процесах зварювання 
(електроди відпрацьо-
вані) 

ІII 
 

0,0011 Договір з 
спеціалізованою 

організацією 

Контейнер 
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№ Назва відходів Клас 
небез-
пеки 

Кількість 
утворення, 

т 

Напрям 
поводження 

Місце 
накопичення 

3. Тара металева вико-
ристана, у т.ч. дрібна (з-
під фарби)  

ІII 
 

0,0003 Договір з 
спеціалізованою 

організацією 

Контейнер 

4. Відходи комунальні 
змішані, у т.ч. сміття з 
урн 

ІV 
 

0,0113 Договір з 
спеціалізованою 

організацією 

Урни 

Всього: 0,0221 - - 
 

Експлуатація свердловини 
 
В процесі експлуатації свердловини  відходи не утворюються.
 

1.4.4. Оцінка впливу на надра землі та ґрунтовий шар 
Спорудження свердловини 

Перед початком вишко-монтажних робіт на буровому майданчику свердловини 
№7 Журавлиного родовища в межах Деркачівсько-Войтенківської ліцензійної ділянки, 
проведені польові інженерно-геологічні вишукування.  

Для встановлення інженерно-геологічного розрізу та відбору зразків ґрунту було 
пробурено 5 свердловини глибиною 10,5 м, та 1 свердловина глибиною 3,0 м. Під час 
бурових робіт проводився відбір проб ґрунтів для лабораторних визначень фізико-
механічних властивостей ґрунтів.  

В розрізі, за даними інженерно-геологічних вишукувань, до глибини 10,5м 
виділено пять інженерно-геологічних елемента, до глибини 25,5 м ще три інженерно-
геологічних елемента (ІГЕ):  

ІГЕ-1а - ґрунтово-рослинний шар, чорноземистий, потужність шару до 0,4м. 
Розкритий усіма свердловинами. 

ІГЕ-1б – суглинки брунатні тверді, з корінням рослин, наявністю частих 
кротовин. Потужність шару до 1,0 м. Розкритий усіма свердловинами. 

ІГЕ-2 – суглинки світло-коричневі тверді, лесовидні з жилами карбонатної 
породи. Потужність шару від 3,1 м до 3,3 м. Розкритий усіма свердловинами 

ІГЕ-3 – глини коричневі, жовто-коричневі тверді, карбонатовмісні. Потужність 
шару від 3,4 м до 3,5 м. Розкритий усіма свердловинами 

ІГЕ-4 – глини бурі тверді. Потужність шару від 2,3 м до 2,5 м.  
Ґрунтові води розкриті свердловинами на глибинах 9,6-10,0 м. Розкритий усіма 

свердловинами. Досліджувана територія відноситься до потенційно непідтоплюваної. 
Виходячи з вищевказаного, приймаємо амбарний спосіб організації процесу 

спорудження свердловини. 
Згідно агрохімічного паспорту земельної ділянки (Додаток 15) та даних публічної 

кадастрової карти свердловина та газопровод знаходяться на території розповсюдження 
чорноземів типових мало гумусних індекс 53(е). 

Можливе забруднення ґрунтів в процесі спорудження свердловин проходитиме за 
рахунок: 
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- механічного порушення ґрунту при знятті родючого шару і ритті шламових 
амбарів тракторною технікою; 

- розсипів та розливів хімреагентів для оброблення бурових та цементних 
розчинів при їх зберіганні та застосуванні; 

- геофільтрації в ґрунти бурового, тампонажного розчинів, БШ (буровий шлам) і 
БСВ (бурові стічні води), які містять розчинені хімреагенти; 

- розливами паливно-мастильних матеріалів; 
- забруднення металом, деревом і господарчими відходами; 
- забрудненими стічними водами; 
- розсіювання пластових флюїдів при випробуванні. 
Найбільш ефективним засобом попередження забруднення родючого шару ґрунту 

відпрацьованим буровим розчином та буровими стічними водами являється зняття і 
складування його в відвали, які розташовані по периметру площадки бурової. 

Зняття родючого шару ґрунту здійснюється до початку будівельних робіт. 
Родючий шар знімається бульдозером – поперечними ходами у зоні рекультивації, і 
складується у кагати висотою до 3м з кутом відкосу  до 25-30о. Знімання проводиться 
селективно, за два заходи, не допускаючи змішування шарів ґрунту. 

Зняття, складування ґрунту, а також укріплення поверхні відвалів багаторічними 
травами - виконати згідно «Робочого проекту землеустрою з рекультивації порушених 
земель» для спорудження свердловини оціночно-експлуатаціної свердловини №7 
Журавлиного родовища в межах Деркачівсько-Войтенківської лійензійної ділянки на 
території Ков’язької селищної ради Валківського району Харківської області».  

Зняття шару ґрунту провести в 2 етапа: (1) родючий шар на глибину 80 м, (2) 
потенційно родючий шар на глибину 80-100 см.  

Об’єм знятого родючого шару ґрунту становитиме V=17680м3, потенційно 
родючого шару ґрунту становитиме V=4420м3, зняття шару ґрунту проводиться з площі 
2,21 га, 0,64 га буде знаходитись під відвалами. 

Рекультивації підлягають землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, 
екологічному стані ґрунтів і материнських порід та в гідрологічному режимі внаслідок 
проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт (ст. 52 
Закону України «Про охорону земель»). 

 
Підключення свердловини 

Влаштування устя планованої свердловини буде здійснюватись на землях 
Валківського району, а її підключення до існуючих комунікацій свердловини №6 
Журавлиного ГКР, яка в свою чергу підключена до функціонуючої технологічної 
установки  підготовки газу Журавлиного ГКР.   

Траса газопроводу, згідно планованої діяльності, буде проходити по землях 
Валківського району Харківської області. Площа ділянки, яка необхідна для 25-ти 
метрової смуги під земляні роботи по прокладанню газопроводу- шлейфу складає 
0,6525 га (261м газопроводу, траса, яка проходить до існуючих комунікацій 



85 

 

  

свердловини №6, решта траси - 89 м, проходить в межах майданчику під буріння, де 
родчий шар ґрунту зніматься ще до проведення робіт по підключенню свердловини 
№7). 
 

Експлуатація свердловини 
У випадку отримання промислового припливу пластового флюїду в  користуванні 

зостається ділянка площею 0,36 га . 
При експлуатації свердловин зміни природного ґрунтового покрову не 

відбудуться
 

1.4.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваних шумового, вібраційного 
забруднення 

Шумове навантаження 
Спорудження свердловин 

Оцінка можливого акустичного навантаження під час планованої діяльності 
об’єкта, що проектується, проводиться для визначення очікуваних рівнів шуму, який 
утворюється при функціональній діяльності даного об’єкту будівництва та відповідності 
санітарним нормам допустимого шуму на території житлової забудови, відповідно до ст. 
24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення» від 24.02.94 р. за № 4004-XII. 

Шуми можуть викликати несприятливу дію на організм. Джерелом шуму є будь-
який процес, що викликає місцеву зміну тиску або механічні коливання в жорстких, 
водянистих або газоподібних середовищах. Джерелами шуму можуть бути двигуни, 
насоси, компресори, турбіни, пневматичні та електричні інструменти, молоти, долота, 
верстати, центрифуги, бункери та інші установки, що мають деталі, які рухаються одна 
відносно іншої.  

Для гігієнічної оцінки шум підрозділяють: 
за характером діапазону - на широкосмуговий з безперервним діапазоном 

шириною більш однієї октави і тональний, у діапазоні якого є дискретні тони; 
за спектральним складом - на низькочастотний (максимум звукової енергії 

припадає на частоти нижче 400 Гц), середньочастотний (максимум звукової енергії на 
частотах від 400 до 1000 Гц) і частотний (максимум звукової енергії на частотах вище 
1000 Гц); 

В умовах сильного шуму відбувається постійна напруга слухового аналізатора. Це 
викликає збільшення порогу чутності (10 дБ для більшості людей з нормальним слухом) 
на 10-25 дБ. Шум ускладнює розбірливість мовлення, особливо при його рівні більше 70 
дБ. Збиток, який заподіює слуху сильний шум, залежить від спектра звукових коливань 
і характеру їх зміни. Небезпека можливої втрати слуху через шум в значній мірі 
залежить від індивідуальних особливостей людини. Деякі втрачають слух навіть після 
короткого впливу шуму порівняно помірної інтенсивності. 

Шум скорочує тривалість життя людини. За даними деяких дослідників, це 
скорочення коливається в межах 8-12 років. Надмірний шум може стати причиною 
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нервового виснаження, психічної пригніченості, вегетативного неврозу, виразкової 
хвороби, розлади ендокринної та серцево-судинної систем. Шум заважає людям 
працювати і відпочивати, знижує продуктивність  праці. 

На буровому майданчику існують наступні джерела шуму: 
- бурова лебідка; 
- компресорна установка; 
- дизель-генераторна станція; 
- продувні трубопроводи обв’язки устя свердловини. 

Розрахунок шуму від обладнання. 
Сумарний рівень звукового тиску на майданчику свердловини не перевищує 

80 дБ. 
Розрахункова відмітка береться на висоті 1,2м від поверхні землі відстані 3317 м - 

відстань до найближчої забудови населеного пункту, санітарно-захисна зона 500 м.                          
Розрахунок виконаний на підставі ДБН В.1.1-21:2013 «Захист територій, будинків 

і споруд від шуму» та ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в 
приміщеннях і на територіях». 

Рівень звукового тиску визначається по формулі (26) взятої з ДСТУ-Н Б В.1.1-
35:2013: 

< = <= − 20>?@ + 10>?Ф − BC@ − 10>?Ω , де 
L - рівень очікуваного звукового тиску, дБ; 
Lw - рівень звукової потужності джерела шуму в октанових смугах частот, дБ; 
Ф - коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку 
розрахункової точки в октанових смугах частот, безрозмірний; приймається за даними 
технічної документації  на джерело або визначається експериментально (для джерел з 
рівномірним в усіх напрямках випромінювання або за відсутності даних приймають 
Ф=1); 
r - відстань від джерела шуму до розрахункової відмітки, м; 
βа - величина затухання звуку в атмосфері в октанових смугах частот, дБ/м, приймається 
відповідно до таблиці 4 розділ 6.1.2; ДБН ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 
і - номер джерела; 
Ω - просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела, визначається 
відповідно до  таблиці 1 розділ 5.1.2, (Ω=4π). 

Нормативні допустимі рівні звукового тиску та рівні звуку на території житлової 
забудови та на постійних робочих місцях приведені у табл. 1.4.41. 

Таблиця 1.4.41 

Найменування 
Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Рівень звукового тиску, дБ 

Територія 
житлової 
забудови 

з 7-00 до  
23-00 годин 

63 52 45 39 30 32 30 28 

з 23-00 до 7-00 
годин 

55 44 35 29 25 22 30 18 
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Постійні робочі місця у 
виробничих приміщеннях та 
на території підприємства 

95 87 82 78 75 73 71 69 

Результати розрахунків рівня звукового тиску, дБ 
Рівень звукового тиску в 
розрахунковій відмітці 500 м 
(санітарно-захисна зона) 

30,9 22,7 
17,
2 

12,6 8,6 3,3 0 0 

Рівень звукового тиску в 
розрахунковій відмітці 3317м 
(відстань до найближчого 
населеного пункту с. Ков’яги) 

13,96 5,96 
0,9
6 

0 0 0 0 0 

 
Як видно з таблиць, рівень очікуваного звукового тиску в розрахункових точках 

нижче нормованих значень за всіма середньогеометричними частотами октавної смуги. 
Отже, в період проведення будівельних очікується незначний та допустимий вплив 
шуму на межі найближчої житлової забудови та межі нормативної санітарно-захисної 
зони підприємства. 
Підключення свердловини 

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: 

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 якій 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 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 95 дБA, тобто LWA=95 дБA. 

 
Відстань від проммайданчика до найближчої зони житлової забудови складає не 

менше 3318 м (сел. Ков`яги), тобто r= 3318 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. 
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Таким чином, L= 95-20 lg (3318) + 10 lg (1) – 0,14*3318*10-3 – 10 lg (6,28)=0 дБА. 
 

Відповідно до санітарних норм допустимого рівня шуму 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, згідно розрахунків, рівень 
звукового тиску менше нуля, тобто шумовий вплив відсутній. 
 

Експлуатація свердловин 
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 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 за-
лежності 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. 

Розмір СЗЗ 500 м, тобто r=500 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= 80 – 15·lg(500) + 10·lg(1) – 10·lg(2*3,14) – 2,7 = 28,8 дБА.. 
Результат розрахунку відємний, тобто рівень шуму на відстані 500 буде рівний нулю. 
Відповідно до санітарних норм допустимого рівня шуму (ДБН В.1.1- 97:2013) 
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.  
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У даному випадку на межі житлової забудови, згідно розрахунків, рівень 
звукового тиску дорівнюватиме 0, тобто шумовий вплив відсутній. 
 

Оцінка рівня вібрації 
Вібрація - це малі механічні коливання, що у пружних тілах під впливом змінних 

сил. За способом передачі на людину вібрацію поділяють на загальну, що передається 
через опорні поверхні на тіло (сидить або стоїть) людини, та локальну, що передається 
через руки людини. 

По категорії вібрації згідно ГОСТу 12.1.012-90 (ДСН 3.3.6-039-99) бурові 
верстати відносяться до категорії 3, тип «а», для яких нормативні значення складають: 
по віброприскоренню – 50 дБ і по віброшвидкості – 92 дБ. 

Організація праці і профілактичних заходів по зменшенню шкідливого впливу 
вібрації на кожному підприємстві повинні бути обумовлені регламентом 
вібробезпечного ведення робіт. 

Вібробезпека праці на підприємстві повинна забезпечуватись за рахунок: 
- дотримання правил і умов експлуатації обладнання, використання його тільки 

у відповідності до призначення, передбаченим НТД; 
- підтримки справного технічного стану машин, параметрів технічного 

процесу передбачених НТД; 
- удосконалення режимів роботи обладнання, виключення контактів 

працівників з вібруючими поверхнями за межами робочого місця введенням 
загороджень, попереджувальних знаків, надписів систем сигналізації і блокування. 

В НТД на обладнання розробником його повинна бути встановлена норма 
вібрацій, а також методи контролю його вібраційних характеристик. 

Так як, вібрація частин бурового верстату не розповсюджується за межі 
приміщень бурового майданчику, тому потреби розрахунку РСЗЗ не має 
 

1.4.6 Ультразвук, електромагнітні хвилі і іонізуючі випромінювання       
Нешкідливі для людей рівні інтенсивності електромагнітних випромінювань 
встановлені «Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від 
впливу електромагнітних випромінювань», Київ, наказ Міністерства охорони здоров’я 
України від 01.08.96 р. № 239. В електричній мережі напругою більше 1000 В можуть 
утворюватись електромагнітні поля частотою 50 Гц, які чинять теплову і іншу дію, що 
виявляється в різного роду порушеннях життєдіяльності організму людини. 

В електричній мережі напругою більше 1000 В утворюються електромагнітні 
поля частотою 50 Гц, які чинять теплову та іншу дію. Це виявляється в різного роду 
порушеннях життєдіяльності організму людини. 

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 400 В. 
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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 
земельної ділянки, яка буде надана під буровий майданчик свердловини, 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 та контроль іонізуючого 
випромінювання бурового інструменту. 

В разі виявлення підвищеного рівня іонізуючого випромінювання діяти згідно з 
положеннями [33]. Контроль іонізуючого випромінювання на свердловинах виконувати 
спеціалізованою, у відповідності до законодавства, лабораторією [34]. 

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; 
- 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, 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 при спорудженні, підключенні та 
експлуатації свердловинвплив негативних факторів на організм людини та оточуюче 
середовище буде зведений до мінімуму. 
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Основним фактором, що забезпечує радіаційну безпеку, є радіаційний контроль. 
Для забезпечення радіаційної безпеки при виконання будівельних робіт вимогами 
ДБН В.1.4-0.01 – 97 встановлений обов’язковий вхідний радіаційний контроль (ВРК) 
сировини і будівельних матеріалів, номенклатура яких встановлена ДБН В.1.4 – 2.01.97, 
при закінченні будівництва об’єкта обов’язковий остаточний радіаційний контроль 
об’єкта (ОРКО) закінчених будівництвом 10-ї та 3-ї груп, перелік яких наведений в п.5.1 
ДБН В.1.4 – 1.01 – 97. 

У відповідності з п.6 ДБН В.1.2 - 2.01 – 97 вхідному контролю підлягають 
наступні види сировини і матеріали, які використовуються при будівництві: піски та 
глини всіх видів, гравій, крейда, сланці, технічна вода, штучні наповнювачі всіх видів, 
щебінь всіх видів, арматурна та конструкційна сталь, шлаки, попіл, пуста порода та ін.  
На всі види сировини та матеріалів, які надходять на буровий майданчик, повинні бути 
надані постачальником документи (сертифікати, паспорти та ін.) по формам, 
приведеним в ДБН В.1.4 – 0.02 – 97. 

Підрядна організація з буріння самостійно організовує службу радіаційного 
контролю, схему його реалізації та у випадку виявлення сировини та матеріалів, 
радіаційні параметри яких перевищують нормативні, приведені в ДБН В.1.4-2.01-97, 
можуть відмовитися від них то отримати від поставника повну компенсацію збитків. 
Будівельна організація, яка будує та здає об’єкт замовнику, зобов’язана виконати 
остаточний радіаційний контроль об’єкта у відповідності з вимогами ДБН В.1.4-0.01-97 
та ДБН В.1.4-2.01-97. 

Цим проектом не передбачається використання обладнання та матеріалів, які не 
мають даних контролю санітарно-епідеміологічних станцій по вмісту радіоактивних 
речовин та рівня потужності зовнішнього гама випромінювання. 

Спорудження свердловини являється технологічним процесом, який не 

використовує джерел іонізуючих випромінювань і не відноситься до виробництв 

перерахованих в п.17.1. «ОСНУ – 2005». Проте персонал бурової бригади може 

зазнавати опромінювання техногенно-підсилених джерел, які можуть бути пов’язані з: 

- підвищеною концентрацією природних радіонуклідів в будівельних 

матеріалах та хімічних реагентах для бурових розчинів;  

- підвищеною еквівалентною рівноважною об’ємною активністю (ЕРОА) 

радону і торону в повітрі на території бурового майданчику. 

Якщо при спорудженні свердловини річна ефективна доза опромінення персоналу 

техногенно-підсиленими джерелами природного походження (без урахування дози 

фонового опромінення) не перевищує 1мЗв, то контроль і облік природної компоненти 

опромінення працівників не є обов’язковим. 

При ефективних дозах опромінення персоналу від 1 до 5 мЗв, пов’язаних з 

техногенно-підсиленими природними джерелами, вводиться система періодичного 
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радіаційного контролю цього радіаційного фактора, а значення самих доз додаткового 

опромінення, оцінених за результатами контролю, додаються до індустріальної 

компоненти професійного опромінення персоналу. Отримана таким чином у 

виробничих умовах сумарна доза опромінення розглядається далі як доза опромінення 

персоналу, яка обмежується лімітами доз. 

У випадках, коли природна компонента опромінення персоналу перевищує 5 мЗв у 

рік, необхідно вживати заходів для зниження величини виробничого опромінення від 

природних джерел до значень, менших за 5 мЗв у рік, після чого набирає чинності 

вимога, щодо застосування процедури підсумовування. Комплекс таких захисних 

заходів узгоджується державною санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України. 

Персонал бурової бригади може піддаватись опроміненню техногенно-

підсиленими джерелами природного походження, тобто природними радіонуклідами, а 

саме: в питній воді; у виробах масового використання з фарфору, фаянсу, скла і глини; в 

хімічних реагентах для обробки бурового розчину (глини, бариту і др.); природного 

виділення їх із землі на ділянці бурового майданчику. 

В зв’язку з вищенаведеним, даним проектом передбачається виконання вимог 

НРБУ – 97 і ОСНУ – 2005: 

- проведення вхідного контролю будівельних матеріалів і хімреагентів. 

Забороняється використання тих що не мають даних контролю санітарно-

епідеміологічних станцій по вмісту природних радіоактивних речовин і рівня 

зовнішнього іонізуючого випромінювання. 

При бурінні свердловини треба проводити радіаційний контроль шламу та керну 

згідно «Методических указаний по применению радиометрических методов 

детализации и оценки аномалий, выявленных в проссе проведения массовых поисков. 

ПГО «Кировгеология», 1981г. 

1.4.7. Вплив світлового, теплового забруднення 
 

Технологія виконання підготовчих і будівельних робот, як правило, не пов’язана з 
виділенням і викидом світлового забруднення та  виділенням і викидом тепла в 
атмосферу. 
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2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ 
1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 

Планована діяльність, її характеристика. Cпорудження оціночно - експлуатаційної 
свердловини №7 Журавлиного родовища  проектною глибиною 4000м,  з метою оцінки 
газоносності покладу горизонту С-9 та експлуатації газоконденсатного покладу 
горизонту С-5 серпуховських відкладів. 

Влаштування свердловини №7 Журавлиного ГКР в межах Деркачівсько-
Войтенківської площі. Валківський район, Харківської обл.  

Технічна альтернатива 1 Планована діяльність обмежена умовами спеціального 
дозволу на користування надрами в межах Деркачівсько-Войтенківської площі, виданий 
Держслужбою геології та надр України (№ 4096 від 16.02.2012 р.) Відповідно, 
свердловина №7 знаходиться у найбільш оптимальних геологічних умовах розкриття 
перспективних продуктивних горизонтів та оптимальних поверхневих умовах, тому  
альтернатива 1 не розглядається. 

Технічна альтернатива 2 Технічна альтернатива не розглядається, так як 
пропонований варіант є найбільш оптимальним з геологічних умов розташування  
свердловини, а також економічно обґрунтовано підключення до існуючих комунікацій 
свердловини № 6 Журавлиного ГКР, яка в свою чергу підключена до функціонуючої  
технологічної  установки  підготовки газу Журавлиного ГКР.   

2. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Місце впровадження планованої діяльності може бути тільки в межах ліцензійної 

ділянки (спеціальний дозвіл на користування надрами № 4096 від 16.02.2012 р.  
Деркачівсько-Войтенківської площі, виданий Держслужбою геології та надр України, 
відповідно до якої і входить  Журавлине газоконденсатне  родовище).  

В адміністративному відношенні об’єкт планованої діяльності розташований за  
межами населених пунктів на території Ков`язької селищної ради Валківського району 
Харківської області. Найближчий населений пункт – це смт. Ков`яги  з південно – 
східної сторони на відстані 3318  м.  

Альтернативні варіанти спорудження даної свердловини відсутні, оскільки місце 
розташування її знаходиться в найбільш оптимальних геологічних умовах. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Не 
розглядається 

3.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за  альтернативами:  
щодо технічної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно 
діючого законодавства України. Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 
500 м - для буріння, що здійснюється буровим верстатом з дизельним приводом, а в 
подальшому при влаштуванні - для свердловин з підключенням до газопроводу складає 
300 м  
Санітарно-гігієнічні обмеження - допустимі рівні звуку (дБА). 
щодо технічної альтернативи 2 – не розглядається 
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щодо територіальної альтернативи 1 
Спорудження свердловини передбачається в межах виділеної земельної 

ділянки щодо територіальної альтернативи 2- не розглядається  
4 Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:  

щодо технічної альтернативи 1 
Проведення інженерно-геологічних, топографо-геодезичних, екологічних та будь-

яких інших досліджень виконуватиметься у необхідному обсязі відповідно до діючого 
законодавства України, з метою забезпечення раціонального використання природних 
ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та 
компенсаційних заходів. 
щодо технічної альтернативи 2  –  аналогічно альтернативі №1. 
щодо територіальної альтернативи 1 

Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог 
екологічної безпеки, техніки безпеки і виробничої санітарії  
щодо територіальної альтернативи 2–  не розглядається 
5.Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:  

Атмосферне повітря зазнає впливу від продуктів згорання дизельного палива при 
роботі двигунів внутрішнього згорання, продуктів згорання електродів при зварюванні 
під час будівельно-монтажних робіт; при роботі автоспецтехніки; продуктами згорання 
природного газу на факелі при продувці свердловини; продуктами випаровування з 
ємностей для зберігання дизельного палива. 

Геологічне середовище (надра) – тимчасовий, незначний (у вигляді порушення 
нормативного стану геологічного розрізу в процесі буріння свердловини до проектної 
глибини). 

Водне середовище – не впливає (за умови додержання технології проведення робіт 
та відсутності позаштатних ситуацій)  

Ґрунт в межах майданчика бурової зазнає тимчасового незначного впливу від 
роботи техніки, що використовується для будівельно-монтажних, підіймально-
транспортних та земляних  робіт. 

Клімат і мікроклімат – не впливає (у зв’язку з короткочасністю та локальністю 
запланованої діяльності); 

Рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти - помірний (шум, вібрація, викиди 
шкідливих речовин). 

Навколишнє соціальне середовище – позитивний. 
Навколишнє техногенне середовище - відсутній. 

щодо технічної альтернативи 2 - Аналогічно альтернативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території 
ведення діяльності у Валківському районі Харківської області, а саме, експлуатації 
машин, механізмів, бурового та іншого обладнання. Проведення робіт в межах наданих 
земельних ділянок. 
щодо територіальної альтернативи 2 - не розглядається. 
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3.ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ 
3.1 Загальна характеристика довкілля Харківщини.  

 

Адміністративна характеристика.  
Обласний центр: м. Харків. Населення: 2,701 млн. осіб. 
В склад області входить: 27 районів, 17 міст, 61 смт, 1683 села. 
 

Фізико-географічна характеристика Харківської області. 
Харківська область розташована на північному сході України. На півночі і 

північному сході вона граничить з Білгородською областю Росії, на сході — з 
Луганською, на південному сході — з Донецькою, на південному заході — з 
Дніпропетровською, на заході і північному заході — з Полтавською і Сумською 
областями України. 

Площа області - 31 418 км², відстань із сходу на захід-225 км, з півночі на південь-
200 км.  

Харківська область являє собою горбисту рівнину, пронизану балками і ярами. 
Основні форми рельєфу Східноєвропейської рівнини в межах Харківщини складають 
вирівнянні ділянки поверхні різних за висотою рівнів: слабо похилена Середньоруська 
височина – на півночі, Лівобережно-Придніпровська низовина – на заході, донецький 
кряж – на півдні, Донецька терасова рівнина - у середній, зниженій частині території 
краю. 

Долина Сіверського Дінця є найнижчою серед усіх значних форм рельєфу 
Харківщини: рівень води і знаходиться на висоті 59 м над рівнем моря. Максимальні 
абсолютні відмітки денної поверхні області приурочені до водорозділів і складають до 
+236 м, а мінімальні - в заплавах річок зменшуються до +59 м. 

 

Клімат Харківщини 
Географічне положення Харківщини визначило її належність до помірного 

кліматичного поясу, крайньої південної частини атлантико-континентальної помірно-
вологої помірно-теплої кліматичної області. У цілому для території Харківщини 
притаманні загальні риси помірного континентального типу клімату.  

Річний режим температури повітря має чітко виражений континентальний тип. 
Середня температура січня — −7,5 °C, липня — +26,5 °C. 

Атмосферні опади на території області, в основному, випадають при проходженні  
північно-західних циклонів. Середня річна кількість атмосферних опадів складає 550-
600 мм за рік, що випадають переважно влітку у вигляді дощів.   

За багаторічними даними, середньорічна швидкість вітру сягає 2,7 м/сек. Але 
протягом року швидкість вітру неоднакові і проходять зміни напрямків руху повітряних 
мас.     
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Таблиця 3.1 

Значення 
Румби направлення вітрів 

Пн ПнСх Сх. ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх 
Р, %  9 12 16 14  13 12  14  11 

      
До кліматичних ресурсів належить також тривалість опалювального сезону 

(обмежений датами переходу середньої температури повітря через +8°С). У Харкові він 
у середньому триває 187 днів (починається 13 жовтня й закінчується 16 квітня). 

Кліматичні умови Харківщини сприяють всім видам рекреації. Зокрема, для 
потреб стаціонарного лікування і оздоровлення рекреаційні кліматичні ресурси області 
широко використовуються на курорті «Березівські мінеральні воді»  та базі відпочинку 
на берегах Печеніжского і Краснооскольського водосховищ. В області знаходиться 135 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду, з них державного значення – 2 
заказники, ботанічний сад і зоопарк у м. Харкові, 4 парки – пам’ятки садово-паркового 
мистецтва та місцевого значення – 81 заказник, 39 пам’яток природи, 1 парк – пам’ятка 
садово-паркового мистецтва та 6 заповідних урочищ. 

Надра і мінерально-сировинні ресурси. 
Особливості геологічного розвитку території нашої області зумовили набір 

корисних копалин, які тут трапляються. Переважають корисні копалини осадового 
походження. До найпоширеніших із них належать будівельні матеріали: піски, глини 
крейда, вапняки, а також паливні копалини: природний газ, нафта, кам’яне і буре 
вугілля. 

З корисних копалин перше місце належить природному газу. Харківщина була і 
залишається одним із головних газовидобувних регіонів України.  

На Харківщині є поклади бурого (в районі м. Ізюма) і кам’яного (в 
Барвінківському та Лозівському районах) вугілля, а також торфу. Біля м. Мерефи та на 
території Вовчанського і Куп’янського районів є поклади залізної руди. Видобувають в 
області фосфорити й мергелі; є піски, вапняки, крейда, гіпс, вохра; відомі джерела 
мінеральних вод — Березівської і Харківської № 1 та № 2, радонової, бромних вод 
морського типу. 

Ґрунти і земельні ресурси.   
У межах Харківської області трапляється понад 150 різновидів ґрунтів.  
Ґрунти Харківської області розміщені в основному в природний зоні лісо-степу і 

являються переважно типовими середньогумусними чорноземами. 
Ґрунтовий покрив лісостепової зони подані двома найбільш поширеними типами: 

чорноземами (типовими, опідзоленими, вплутуваними й реградованими), які 
сформувались під трав’янистою рослинністю, і сірими опідзоленими (світло-сірими, 
сірими та темно-сірими), що утворились під лісовою рослинністю. 

У південних районах переважають звичайні чорноземи. їх верхній гумусовий 
горизонт аналогічний до типових чорноземів, але потужність менша — 70-100 см. 

На території Харківської області за останні десятиліття, у результаті 
сільськогосподарського використання без належного дотримання агротехнічних норм та 
правил, утрачено запасів гумусу в середньому на 25-35 % за його вмістом у ґрунті та на 
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15-20 см за потужністю. Втрата природної родючості ґрунтів, знищення екологічного та 
ресурсного потенціалу є кричущою проблемою для всіх без винятку районів області. 

Поверхневі шари ґрунтів легко забруднюються. Великі концентрації в ґрунті 
різних хімічних сполук — токсикантів згубно впливають на життєдіяльність ґрунтових 
організмів. При цьому втрачається здатність ґрунту до самоочищення від 
хвороботворних та інших небажаних мікроорганізмів, що здатні викликати важкі 
наслідки для людини, рослинного і тваринного світу. Наприклад, у надто забруднених 
ґрунтах збудники тифу і паратифу можуть зберігатися півтора року, тоді як у 
незабруднених — лише протягом двох-трьох діб. 

Основні забруднювачі ґрунту: 
1) пестициди (отрутохімікати); 
2) мінеральні добрива; 
3) відходи виробництва; 
4) газодимові викиди забруднюючих речовин в атмосферу; 
5) нафта і нафтопродукти. 

Найбільшої за масштабами та наслідками шкоди навколишньому середовищу з 
боку агротехніки завдає не завжди виправдане застосування мінеральних добрив, в 
основному азотних. Нітрати забруднюють ґрунт, поверхневі та підземні води. 
Небезпечним забруднювачем ґрунтів і всього навколишнього середовища є пестициди. 
У залишковому вигляді, після припинення їх застосування, вони довгий час містяться в 
ґрунті, поверхневих і підземних (ґрунтових) водах, у донних відкладах водойм, у 
рослинності.   

Однією з серйозних екологічних проблем стає забруднення земель нафтою і 
нафтопродуктами у нафтодобувних і нафтопереробних районах. Причини забруднення 
— аварії на нафтопроводах, недосконалість технології нафтовидобутку, аварійні і 
технологічні викиди 

Величезну шкоду нормальному функціонуванню грунтів завдають газодимові 
викиди промислових підприємств. Ґрунт має здатність накопичувати вельми небезпечні 
для здоров'я людини забруднюючі речовини, наприклад, важкі метали.  
 

Рослинний світ Харківщини. 
Ліси. 

Харківська область належить до двох геоботанічних округів: Лівобережного 
лісостепового з лучними степами і липово-дубовими лісами та Дніпровсько-Донецького 
з різнотравно-типчаково-ковиловими степами, байрачними лісами і заплавними луками. 

Основними природними рослинними угрупованнями на території Харківщини є 
степи, ліси, луки і болота, а також водна рослинність. 

Зональними типами рослинності для території області є широколисті мішані ліси, 
лучні степи і різнотравно-типчаково-ковилові степи. 

На території області ліси займають 318 тисяч гектарів. У лісах і парках 
Харківської області росте понад 1000 видів і форм дерев і кущів.  
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Стан рослинного світу. 
На території Харківської області не залишилось рослинних угруповань та 

екосистем, які тією чи іншою мірою не зазнавали б діяльності людини. 
В результаті багатовікової господарської діяльності людини ландшафт 

лісостепової зони Харківської області дуже змінився. До теперішнього часу в своєму 
первозданному вигляді він практично ніде не зберігся: він суцільно розораний і 
представляє величезні оброблювані поля. 

Найбільш поширеними видами багаторічних злаків у лучних степах є костриця 
валіська (типчак), тонконіг бульбистий та вузьколистий, куничний наземний, житняк 
гребінчастий, рідше зустрічається ковила волосиста (тирса). Серед лучно-степового 
різнотрав'я переважають рослини з родин губоцвітих, бобових, розових, айстрових. 

 
Тваринний світ Харківщини. 

Чисельний і різноманітний тваринний світ області. Зустрічаються понад 400 видів 
хребетних тварин. Серед них близько 40-50 видів риб, 10 видів амфібій, 11 видів 
рептилій, понад 300 видів птахів (включаючи 150 видів, що гніздяться на території 
області, а також перелітних і зимуючих), 66 видів ссавців.  

Місцями проживання тварин у Харківській області є ліси, степи та луки і заплави 
рік. У лісах живуть кабани, козулі, лосі та хижаки: горностай, борсук, лисиця, ласка, 
зустрічається і єнотоподібний собака та вовки. Серед дрібних гризунів представлені 
підземна полівка, лісові миші. Повсюди поширені зайці.  

На луках можна зустріти гризунів: водяну полівку, норку, видру, хохулю. У 
степах та чагарниках поблизу річок — черепах. На піщаних кучугурах живуть 
різнобарвні ящірки. З амфібій та рептилій — різні види жаб, вужі, болотна черепаха, 
гадюки, мідянки.  

Щодо птахів, то в соснових лісах водяться чубата синиця, дрізд-горобинник, 
дрізд-омелюх, звичайні тут зяблики, лісові щеврики, іволги, горлиці, вівсянки, сірі 
мухоловки. До видів заплавних тварин належать зеленоногі комишниці, різні види 
очеретянок, водяні курочки, декілька видів качок. На луках гніздяться жовті трясогузки, 
польові жайворонки, лучні чекани, деркачі. 

Стан тваринного світу. 
Із 436 видів хребетних тварин, що мешкають на території Харківщини, 122 види 

занесено до Червоної книги України, 39 видів занесено до європейського Червоного 
списку тварин, 194 види занесені до Червоного списку області. Із 90 видів мігруючих 
тварин, які потребують охорони на території області, 81 вид віднесено до категорій тих, 
що зникають, цінних та рідкісних, що підлягають особливій охороні. 

Характерною рисою сучасної біоти Харківщини є те, що лісостепова зона була 
межею ареалу для значної кількості видів, що вимерли або були знищені. Зокрема, у 
результаті скорочення площі пралісів зникли на території області такі лісові види, як 
ведмідь, рись, а із комах – великий дубовий вусач. Збідніння біорізноманіття 
Харківської області обумовлене господарською діяльністю людини, яка докорінно 
змінила колишній первісний ландшафт.  
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Водні ресурси Харківщини.  

Поверхневі води. 
Харківська область розташована на вододілі двох річкових басейнів Дона 

(Сіверського Дінця) та Дніпра. Територіально до басейну Сіверського Дінця належать 
17 адміністративних районів, до території Дніпра - 10. Регіон має надзвичайно низьку 
забезпеченість водними ресурсами - це 1,8 % від загальних водних ресурсів України. 
Водні ресурси області формуються як за рахунок атмосферних опадів (місцевий 
річковий стік, ґрунтова волога, підземні води), так і за рахунок зовнішнього притоку із 
суміжних територій.  

Підземні води. 
По загальним запасам підземних вод область займає п'яте місце в Україні (після 

Чернігівської, Київської, Полтавської і Херсонської). Прогнозні запаси підземних вод 
області складають у сумарному розрахунку 1432,2 млн.м3 /рік. 

Розвідані і затверджені експлуатаційні запаси – 385,5 млн.м3 /рік або 26,9 % від 
прогнозних. Забір прісних підземних вод здійснюється в основному з бучацько-
канівських та крейдових відкладень.  

Ґрунтові води першого від поверхні водоносного горизонту значно забруднені. 
Підвищені показники загального вмісту солей та нітратів, жорсткості, незадовільний 
бактеріологічний стан. Глибокі водоносні горизонти містяться між водотривкими 
шарами порід і називаються підземними пластовими водами, їх також живлять 
атмосферні опади, але не на всій протяжності водоносного горизонту, як ґрунтові води, 
а лише у місцях виходу водопроникних порід на поверхню. Пластові води менше 
схильні до  сезонних змін клімату та можливих забруднень.       

В даний час підземні води Харківської області набувають все більшого значення в 
зв'язку зі зростаючими потребами в якісних водах з метою розширення 
сільськогосподарського і промислового водопостачання. У цьому зв'язку виникає 
необхідність у постанові питання про раціональне розміщення свердловин, у 
господарському використанні нових водоносних горизонтів. 
Гідрогеогогічна характеристика 

В гідрогеолгогічному відношенні район робіт розташований в південно-східній 
частині Дніпровсько-Донецького водного басейну, де розвинена потужна товща 
осадових відкладів, до яких приурочений цілий ряд водоносних горизонтів і комплексів. 

Дані про гідрогеологію проектної площі базуються на результатах випробування 
свердловин, пробурених на Журавлиній, Наріжнянській, Огульцівській та Юліївській 
площах. 

У відповідності з геологічною будовою та гідрогеологічними умовами на території 
розташування проектної артсвердловини виділяють наступні водоносні горизонти в 
кайнозойських відкладах. 

- водоносний горизонт в нижньо-верхньочетвертинних відкладах; 
- полтавський водоносний горизонт; 
- межигірський водоносний горизонт; 
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- бучацький водоносний горизонт. 
Водовмісними породами четвертинного водоносного горизонту являються 

лесовидні суглинки з прошарками пісків. Обводненою являється нижня частина лесової 
товщі потужністю переважно до 5м, добовий водовідбір із одного водопункту не 
перевищує 1м3. За хімічним складом води, в основному, гідрокарбонатно-кальцієві з 
мінералізацією до 1г/л. Водоносний горизонт використовується сільським населенням 
для господарсько-побутового водопостачання за допомоою шахтних колодязів та 
поодиноких свердловин. 

Полтавський водоносний горизонт приурочений до дрібнозернистих глинистих 
сірих пісків, що залягають на площі на глибинах порядку 19-40 м. Практичного 
значення для водопостачання даний горизонт не має в зв’язку зі значною здренованістю 
яружно-балковою сіткою. 

Водовмісними породами в Межигірських відкладах виступають дрібно і тонко-
зернисті кварцево-глуаконітові піски, які залягають по пдощі на глибинах від 80 до 
150 м. Загальна потужність водовмісних порід 40-70 м. Водоносний горизонт напірний, 
статичні рівні встановлюються на глибинах 50-60 м. Нижнім водоупором виступають 
мергеля і глини київської свити, верхнім – глинисті відклади беркської свити. Дебіти 
свердловин коливаються в широких межах, від 2 до 10 м3/годину при динамічних 
зниженнях на 50-80м, і залежить від літологічного складу водовмісних порід. За 
хімічним складом води, в основному, гідрокарбонатно-натрієво-кальцієві з 
мінералізацєю від 0,5 до 1,2 г/л. 

Бучацький водоносний горизонт залягає на глибинах 150-200 м під водотривкими 
мергелями київської свити. Водовмісними породами являються дрібно- і різнозернисті 
сірі піски потужністю 25-40 м. Води напірні, статичні рівні встановлюються на глибинах 
50-90 м. Дебіти свердловин коливаються в широких межах, відж 5 до 25 м3/годину. За 
хімічним складом води, в основному, гідрокарбо-натно-натрієво-кальцієві з 
мінералізацєю до 1г/л. Водоносний горизонт дуже широко використовується для 
водопостачання різних об’єктів завдяки значній водозбагаченості і широкому 
розповсюдженні. 
 

3.2. Екологічний і соцільний стан Харківщини. 
 Загальна геоекологічна ситуація на Харківщині. 

Вплив геоекологічної ситуації на умови життя людини. Під час оцінювання 
гостроти геоекологічної ситуації враховують комплекс екологічних проблем і наслідків, 
які можуть бути за активної зміни природних умов і властивостей ландшафтів (особливо 
враховують наслідки для здоров’я людини).  

Під впливом господарської діяльності відбуваються зміни в навколишньому 
природному середовищі, які вже не можна виправити та повернути природні системи до 
первинного стану.  

Найвагоміші чинники антропогенного навантаження на довкілля Харківщини: 
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●значне зростання кількості автомобільного транспорту спричинило збільшення 
шкідливих викидів в атмосферу. Забруднення атмосфери вихлопними газами 
автотранспорту є вагомою причиною виникнення злоякісних пухлин у людей. 

● накопичення мулового осаду, що утворюється на очисних каналізаційних 
спорудах міст та зберігається на мулових полях фільтрації, виводить з обігу значну 
територію земель.  

● більш як 80 % забруднень, що надходять до ґрунтів і водних об’єктів, і перш за 
все річок, припадає на неочищений поверхневий стік з території області; 

Значною мірою забрудненню довкілля сприяє також хімізація сільського 
господарства. Щорічно в ґрунти Харківщини вносять тисячі тон пестицидів і 
мінеральних добрив. 

Вплив сільськогосподарської діяльності на довкілля. Втручання людини в 
природні процеси різко зростає і може спричиняти зміну режиму ґрунтових і підземних 
вод, поверхневого стоку, структури ґрунтів, інтенсифікацію ерозійних процесів, 
активізацію геохімічних та хімічних процесів у атмосфері, гідросфері та літосфері, зміни 
мікроклімату тощо. 

Для території Харківщини однією з найактуальніших проблем на сьогоднішній 
день є безповоротна втрата родючих ґрунтів, обумовлена урбанізацією, а також 
промисловим і транспортним будівництвом.  

● відсутність сучасних підприємств із переробки побутових і промислових 
відходів  призвела до накопичення на території області значної їх кількості. 

Тверді побутові відходи (ТПВ) є одним із небезпечних джерел забруднення, перш за 
все бактеріологічного, поверхні землі, поверхневих і підземних водних ресурсів та 
атмосфери. Забруднення ґрунтів унаслідок розміщення ТПВ є одним з основних джерел 
інфекційних захворювань людини. За даними управління житлово-комунального 
господарства Харківської обласної державної адміністрації, за останні п’ять років в 
області щорічно утворюється приблизно 1,5 млн м3 ТПВ, у тому числі в Харкові ‒ 
920 тис. м3. Кожного року один міський житель утворює 200-500 кг відходів. 

●  створення і накопичення промислових відходів. 
Промислові відходи ‒ залишки сировинних матеріалів, напівфабрикатів, а також 

речовини та матеріали, утворені в процесі переробки сировини, непридатні для 
використання за безпосереднім призначенням. 

Промислові відходи накопичуються на території підприємств на спеціально 
обладнаних майданчиках для їх збору та тимчасового зберігання відповідно до класу 
небезпеки.  

Соціальний та економічний розвиток області. 
Обласний центр м.Харків ‒ друге за трудоресурсним та економічним потенціалом 

місто України, великий промисловий, транспортний, науковий і культурний центр. 
В області 27 адміністративних районів, 381 сільських рад, 17 міських рад, 61 

селище міського типу, 1683 сільських населених пунктів. 
Економічний потенціал. Сьогодні Харків ‒ це один з найрозвинутіших промислових 

центрів України, де провідну роль відіграють підприємства машинобудування та 
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металообробки, енергетики й військово- промислового комплексу. Це визначено його 
потужним науково-технічним потенціалом, широко розгалуженою мережею вищих, 
середніх, спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладів. 

У місті розташовано 380 промислових підприємств, на яких працюють понад 
150 тис. осіб. Одним із пріоритетів економіки області визначено розвиток 
сільськогосподарського машинобудування. У місті сконцентровано потужний 
тракторобудівний комплекс, до якого входять такі підприємства, як тракторний завод, 
завод самохідних шасі та завод тракторних двигунів.  

Транспорт. Харківська область має розгалужену транспортну мережу, 60 % 
обсягу перевезень припадає на частку залізничного транспорту. Протяжність залізниць ‒ 
1442 км. Харківський залізничний вузол обслуговує 10 млн пасажирів на 
рік, автомобільний транспорт, зокрема, автобуси ‒ майже 12 млн. 

Сільське господарство. Сільськогосподарське виробництво є однією з провідних 
галузей економіки області.  

Незважаючи на свій індустріальний характер, область дає близько 5 % продукції 
сільського господарства всієї країни. 

Основою рослинництва області є виробництво зернових культур, цукрових 
буряків і соняшнику; у тваринництві – виробництво м’яса, молока, яєць. 

В області добре розвинена переробна та харчова промисловість, які орієнтовані на 
місцеве сільське господарство. 
 

3.3. Стан атмосферного повітря. 
Забру́днення атмосферного пові́тря — один з основних типів антропогенного 

забруднення. Полягає у викиді в атмосферу хімічних речовин, твердих частинок і 
біологічних матеріалів, здатних викликати шкоду для людини та інших живих 
організмів. Часто ефект забруднювачів є непрямим та проявляється лише через 
тривалий час, наприклад, певні речовини здатні зменшувати товщину озонового шару, 
впливаючи таким чином на більшість земних екосистем. 

Забруднення повітря несприятливо впливає на загальну захворюваність 
населення. Рівень забруднення атмосферного повітря є одним з головних факторів 
ризику для здоров'я населення.  

Стан атмосферного повітря міста Харкова та Харківської області формується 
обсягами викидів забруднюючих речовин від пересувних та стаціонарних джерел 
забруднення. 

На території Харківської області 4175 підприємств мають джерела викидів в 
атмосферне повітря. Основні забруднювачі атмосферного повітря: Зміївська ТЕС, 
Харківська ТЕЦ-5, ТЕЦ-2 «Есхар», управління магістральних газопроводів 
ГПУ «Шебелинкагазвидобування», Балаклійський цементно-шиферний комбінат та ін. 
Найпоширеніші речовини, які надходять до атмосферного повітря від стаціонарних 
джерел, це пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю. 

За даними обласного регіонального центру індекс забруднення атмосфери міста за 
останні роки має тенденцію до зниження. За останні 4 роки на території Харківської 
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області кількість випадків забруднень атмосферного повітря з перевищенням гранично-
допустимих концентрацій тримається в коридорі від 3% до 4%. 

Зменшення викидів пояснюється не тільки скороченням об’ємів виробництва, а й 
виконанням певних інженерно-технологічних заходів, які здійснюються на 
підприємствах області. 
 

3.4. Стан з відходами промислових підприємств. 
Однією із головних екологічних проблем залишається проблема накопичення 

промислових відходів, їх контроль та утилізація. 
 

3.5. Характеристика району розташування бурового майданчика.   
Валківський район межує на півночі з Богодухівським районом, на заході ‒ з 

Коломацьким і Краснокутським районами Харківської області та Чутівським районом 
Полтавської області, на півдні ‒ з Красноградським та Нововодолазьким районами 
Харківської області і на сході ‒ з Харківським сільським районом. 

Площа ‒ 1010,5  м² (3,2% від площі території Харківської області). 
Населення ‒ 32,5 тис. осіб. В тому числі міського населення ‒ 14,4 тис. осіб 

(43,1% від чисельності по району), сільського ‒ 18 тис. осіб (59,6%). 
Водні ресурси ‒ біля 1000 га (річка Мжа з притоками: р. Турушка, р. Болгар, 

р. Орчик, р. Мерчик, р. Коломак, р. Чутівка та 159 ставків). 
Валківський район ‒ це сільськогосподарський район. Спеціалізація зумовлена 

природними умовами: сприятливий клімат і понад 70% ґрунтів ‒ родючі чорноземи. 
Загальна площа сільськогосподарських угідь по району становить 82,6 тисяч га, в 

т.ч.: ріллі ‒ 67,0 тис. га (81,1%); сіножатей та пасовищ ‒ 12,7 тис. га (12,5% від загальної 
площі району); лісів та лісових площ ‒ 11,0 тис. га (10,9% від загальної площі району). 

У районі працюють 19 приватних сільськогосподарських підприємств та 
35 фермерських господарств. 

У структурі сільськогосподарського виробництва 53% припадає на рослинництво, 
30% ‒ тваринництво, 17% ‒ на переробку сільгосппродукції. 

Основні культури, які вирощуються в районі: зернові (45% площ), соняшник (8%), 
цукрові буряки (7%), кормові культури (25%). 

Головними напрямками в галузі тваринництва є виробництво молока та м'яса. 
Промисловість району представляють 4 крупних підприємства: 

ВАТ «Валківський молокозавод», ТОВ «Валківський завод продтоварів «ГАЛС»», 
ТОВ «Інтерфакт плюс» ‒ виробляє із глини, запаси якої розташовані на території 
району, червону цеглу, ТОВ «Серпневе плюс» ‒ займається виробництвом алкогольних 
напоїв. 

Районом проходить автошлях Е40, М03. 
Підключення свердловини №7 Журавлиного ГКР забезпечить підвищення 

видобутку газу і конденсату на Журавлиному ГР та в Харківській області у цілому. 
Застосування ефективного і сучасного обладнання дозволить підвищити ККД 
свердловини і зменшить витрати на її експлуатацію. Також достатньо важливим 
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соціальним фактором є те, що через збільшення об’ємів видобутку газу та конденсату 
збільшуються розміри надходження податків у місцевий бюджет. 

Найближчий населений пункт від проектованого об’єкту – це селище Ков’яги 
Валківського району Харківської області, яке знаходиться з південно-східної сторони  
від бурового майданчику на відстані 3318 м. Районний центр смт. Валки розташований 
за 14 км на південий-схід від Деркачівсько-Войтенківської площі, а обласний центр 
м. Харків знаходиться на схід на віддалі 60 км. 

Стан атмосферного повітря в районі робіт згідно даних Харківського 
регіонального центру з гідрометеорології:  

Таблиця 3.2 

Найменування 
речовини 

Нормативи 
якості 

атмосферного 
повітря (ГДК), 

мг/м3 

Величини 
фонових 

концентрацій, 
мг/м3 

Фонові 
концентрації в 

долях ГДК 

Пил 0,5 0,05 0,1 

Азоту діоксид 0,2 0,018 0,09 

Вуглецю оксид 5,0 0,4 0,08 

Ангідрид сірчистий 0,5 0,02 0,04 

Загальний стан навколишнього середовища, в зоні розміщення бурового 
майданчику, вважається задовільним. Територія добре освоєна, зайнята частково 
промисловими та сільськогосподарськими об’єктами. В економічному відношенні район 
переважно сільськогосподарський. Основні види заняття населення – землеробство і 
тваринництво.  

Цінні лісові і заповідні рослини в межах бурових майданчиків і їх СЗЗ відсутні. 
Територія бурового майданчику і його СЗЗ не входять в природно-заповідний фонд та 
мисливські угіддя, на ній відсутні цінні мисливські види фауни і рідкісні та зникаючі 
видів тварин. 

Енергозабезпечення району здійснюється за рахунок єдиної енергосистеми 
України; водозабезпечення – за рахунок водного фонду області до якого відносяться 
річки, озера, болота, ставки, водосховища і канали, а також  підземних вод - шляхом 
буріння і експлуатації свердловин на полтавський, межигірський (харківський) і 
бучацький водоносні горизонти.  

Мережа доріг достатня для проведення геолого - розвідувальних  робіт. 
 

Таблиця 3.3 – Показники клімату району 
№ Назва показників  Величина 
1 Населений пункт Валки 

2 Клімат району робіт 
помірно-

континентальний 

3 
Середня максимальна температура повітря 
найбільш жаркого місяця року - липень,0С 

+25,6 



105 

 

  

4 
Середня мінімальна температура повітря найбільш 
холодного місяця року- січень, 0С 

- 10,3 

5 Середня річна температура повітря, 0С + 8,2 
6 Середня річна кількість опадів, мм 603 

7 
 
 

Середньорічна роза вітрів, %  
Північний 9 
Північно-східний 12 
Східний 16 
Південно-східний 14 
Південний 13 
Південно-західний 12 
Західний 14 
Північно-західний 11 

8 Переважаючий напрямок вітру східний 

9 
Швидкість вітру (за середніми багаторічними 
даними), повторення перевищення якої складає 
5 %, м/с 7 

10 Максимальна зареєстрована швидкість вітру, м/с 28 
11 Промерзання грунту, м до 1,2 
12 Тривалість осінньо-зимового періоду, днів 187 

 
В тектонічному відношенні Деркачівсько-Войтенківська площа розташована в 

межах північного борту південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини в 
безпосередній близькості від крайового порушення та приурочена до 
Високопільського виступу кристалічного фундаменту.  

У геологічній будові території приймають участь утворення трьох структурних 
поверхів, представлених докембрійськими породами фундаменту, палеозойськими та 
мезокайнозойськими осадовими утвореннями. 

Нижче в таблиці наведений опис головних прогнозних літологічних інтервалів.  
 

Таблиця 3.4 
0 –300м Кайнозойська ератема: 

 Четвертинна система Q: суглинки лесовидні, жовтувато-сірі, 
ґрунтово-рослинна верства. . 

 Неогенова система N: піски світло-сірі, кварцові, глини червоно-бурі.  
 Палеогенова система Р: піски зеленувато-сірі, кварцово-глауконітові, 

слабослюдисті, дрібно-середньозернисті, мергелі блакитно-сірі, 
зеленувато-сірі.  

300 – 1990 м Мезозойська ератема: 
300 – 1120 м  Крейдова система K: біла писальна крейда, з прошарками 

крейдоподібних мергелів; зеленувато-сірі кварцово-глауконітові, 
дрібно-середньозернисті піски  та пісковики.  

1120 – 1610 м Юрська система J: перешарування глин сірих, блакитно-сірих, 
зеленувато-сірих, алевритистих, піщанистих, місцями вапнистих, 
алевролітів, пісковиків та пісків.  

1610 – 1990 м Тріасова система Т: складена перешаруванням глин зеленувато-сірих, 
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червоно-бурих, піщанистих з пісковиками зеленувато-сірими , 
середньозернистими. 

1990 – 5030 м Палеозойська ератема: 
1990 – 2120 м Пермська система Р: нижня частина розрізу складена глинами 

строкатобарвними, піщанистими, з прошарками вапняків та 
алевролітів, верхня частина – перешаруванням аргілітів, вапняків і 
доломітів.  

2120 – 4950 м Кам’яновугільна система С:  
2120 – 2690 м Верхньокам’яновугільний відділ С3: перешарування потужних 

піщаних та глинистих пачок з шарами алевролітів; глини і аргіліти 
зеленувато-сірі, в верхній частині розрізу цегельно-червоні, 
піщанисті, слюдисті, щільні, пісковики сірі, кварцові, різнозернисті 

2690 – 3140 м   Московський ярус С2m: циклічне чергування пісковиків сірих та   
зеленувато-сірих, середньозернистих, кварцових., аргілітів сірих, 
темно-сірих, зеленувато-сірих, слюдистих та алевролітів зеленувато-
сірих з бурими плямами з прошарками вапняків.  

3140 – 3730 м Башкирський ярус С2b: нижня частина ярусу складена морськими 
глинисто-карбонатними утвореннями з проверстками пісковиків і 
алевролітів, верхня частина розрізу представлена перешаруванням 
аргілітів, алевролітів і пісковиків, з окремими проверстками вапнякі; 
аргіліти темно-сірі, шаруваті, з вуглистим детритом, міцні, вапняки 
темно-сірі, глинисті, прихованокристалічні, міцні, алевроліти світло-
сірі, з карбонатним цементом, щільні, міцні.  

3730 – 4000 м Верхньосерпуховський під’ярус С1s2: перешаруванням тужних пачок 
пісковиків світло-сірих, бурувато-сірих, поліміктових, слюдистих, з 
полімінеральним цементом, дрібнозернистих та аргілітів темно-сірих 
до чорних, прошарками алевритистих, середньої міцності.  
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4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З 
БОКУ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

При провадженні планованої діяльності ймовірно зазнають короткотермінового 
впливу такі фактори довкілля: 

- здоров’я населення – допустимий вплив. Виконані розрахунки розсіювання 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні 
концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони 
(500 м від найближчого до населеного пункту джерела викиду - майданчика для 
розміщення автоспецтехніки, що знаходиться на буровому майданчику кожної 
свердлвини) 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 
свердловини, є припустимими, ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення 
надзвичайно мала. Соціальний рівень ризику оцінюється як «прийнятий». 

- стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі вилучення земельних 
діля-нок) – негативний вплив відсутній, оскільки земельні ділянки, які передбачається 
відводити під бурові майданчики знаходяться на сільськогосподарських угіддях, в 
межах яких природної флори і фауни немає. Для розміщення бурового обладнання, 
привишкових споруд, службових та побутових приміщень та інш. на період 
спорудження свердловини передбачається тимчасове надання земельної ділянки 
площею 2,85 га.  

У випадку отримання промислового припливу пластового флюїду у користування 
буде виділена  земельна ділянка площею 0,36 га; 

- ґрунт – 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. 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; 

- геологічне середовище та підземні горизонти з прісними водами – підлягають 
впливу в процесі буріння свердловини, а раціональна конструкція свердловини, яка 
включає спуск обсадних колон з наступним цементуванням високоміцними 
портландцементами дозволяє попередити забруднення горизонтів з прісними водами та 
інші негативні наслідки у вигляді техногенних змін, деформацію земної поверхні. Скиди 
стічних вод за межі бурових майданчиків не передбачаються; 

- атмосферне повітря – допустимий вплив. Повітряне середовище зазнає впливу 
продуктами згорання електродів при зварюванні, продуктами згорання дизельного 
палива при роботі ДВЗ бурового верстата, дизель-електростанцій; продуктами згорання 
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природного газу на факелі при випробуванні свердловини; продуктами випаровування з 
ємності для зберігання дизельного палива. 

Під час облаштування свердловин, підключення свердловин до установок 
підготовки газу, прокладання трубопроводів утворюватимуться викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел – автотранспортної та будівельної 
техніки, зварювальних та фарбувальних агрегатів.  

Але на межі житлової забудови найближчого населеного пункту від бурового 
майданчика значення концентрацій по всіх забруднюючих речовинах, що викидаються в 
повітряне середовище, вище зазначеними джерелами, будуть меншими, ніж значення 
ГДК; 

- 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 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; 

- матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 
спадщину – негативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної, археологічної 
та культурної спадщини в районі розташування бурових майданчиків відсутні; 

- ландшафт –вплив на ландшафт тимчасовий, незначний; 
- 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 (природний газ). 

Вибір альтернативних варіантів розміщення родовища обмежується наявністю 
розвіданих запасів корисної копалини.  

Територіальна альтернатива – нульова (відмова від реалізації планованої 
діяльності). Відмова від реалізації планованої діяльності, призведе до відсутності 
сировини, що в свою чергу призведе до призупинення видобування вуглеводнів 
родовища. 

Зупинення виробничої діяльності призведе до неотримання фінансування 
місцевих бюджетів, з яких здійснюється фінансування важливих для регіону соціально-
економічних та екологічних проектів. 

Виходячи з вищевикладеного, ймовірні впливи планованої діяльності щодо 
спорудження свердловини №7 Журавлиного ГКР з подальшим видобуванням 
вуглеводнів, можна визначити як допустимі. 
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5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТАБІВ 
ТАКОГО ВПЛИВУ (ПЛОЩА ТЕРИТОРІЇ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ 
МОЖУТЬ ЗАЗНАТИ ВПЛИВУ), ХАРАКТЕРУ (ЗА НАЯВНОСТІ - 
ТРАНСКОРДОННОГО), ІНТЕНСИВНОСТІ І СКЛАДНОСТІ, ЙМОВІРНОСТІ, 
ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, ТРИВАЛОСТІ, ЧАСТОТИ І НЕВІДВОРОТНОСТІ 
ВПЛИВУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯМИЙ І БУДЬ-ЯКИЙ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, 
ПОБІЧНИЙ, КУМУЛЯТИВНИЙ, ТРАНСКОРДОННИЙ, 
КОРОТКОСТРОКОВИЙ, СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ТА ДОВГОСТРОКОВИЙ, 
ПОСТІЙНИЙ І ТИМЧАСОВИЙ, ПОЗИТИВНИЙ І НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ), 
ЗУМОВЛЕНОГО: 
 

5.1 виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням планованої 
діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення такої 
діяльності 
 

При виконанні підготовчих і будівельних робіт, здійснення планованої діяльності 
можливий короткотерміновий вплив на навколишнє природне середовище. Вплив 
мінімальний, для свердловини №7 в тимчасове користування для розміщення 
технологічного обладнання та вахтового містечка на період спорудження свердловини 
надається  земельна ділянка площею 2,85 га, площа території – 0,6525 га при 
прокладанні газопроводу та 0,36 га при експлуатації; Вплив нескладний 
малоінтенсивний, відворотній, короткостроковий, тимчасовий. 

Об'єктом планованої діяльності є спорудження оціночно - експлуатаційної 
свердловини №7 Журавлиного родовища  проектною глибиною 4000 м, з метою оцінки 
газоносності покладу горизонту С-9 та експлуатації газоконденсатного покладу 
горизонту С-5 серпуховських відкладів.Влаштування свердловини №7 Журавлиного ГКР 
в межах Деркачівсько-Войтенківської площі. Валківський район, Харківської області. 

Спорудження експлуатаційно - оціночної свердловини проектною глибиною 
4000 м передбачається за допомогою бурового верстату типу «Уралмаш 3Д» з 
дизельним приводом.  

В тимчасове користування для розміщення технологічного обладнання та 
вахтового містечка на період спорудження свердловини надається земельна ділянка 
площею 2,85 га. Забезпечення водою технологічного процесу спорудження глибокої 
свердловини буде здійснюватися від водної свердловини, пробуреної на майданчику 
свердловини № 7, проектною глибиною 130 м з очікуваним дебітом 4-5 м3/год. 

При отриманні промислового припливу вуглеводнів, після закінчення процесу 
спорудження свердловини, для експлуатації свердловини планується влаштування гирла 
свердловини №7 наступним обладнанням: колонною головкою, фонтанною та запірною 
арматурою, а також присвердловинними спорудами, до складу яких входять: майданчик 
для агрегату з капітального ремонту свердловини, шахта для огляду колонної головки; 
пригирловий майданчик для обслуговування лубрикатора; майданчик для 
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обслуговування фонтанної арматури; майданчик вузла глушіння свердловини; амбар 
аварійного спалювання газу. 

Підключення свердловини до технологічної установки підготовки газу 
здійснюється шляхом прокладання проектного газопроводу-шлейфу  Ø89х10 мм 
орієнтовною довжиною 350 м (з прокладанням в одній траншеї інгібіторопроводів  
інгібітору гідратоутворення та інгібітору корозії) до існуючих комунікацій свердловини 
№ 6 Журавлиного ГКР, яка за допомогою газопроводу-шлейфу Ø89х10 мм підключена 
до функціонуючої технологічної установки підготовки газу Журавлиного ГКР. 
Підключення свердловини №7 Журавлиного газоконденсатного родовища (ГКР) до 
технологічної установки підготовки газу (УПГ) Журавлиного ГКР за допомогою 
комунікацій свердловини №6, здійснюється з метою підготовки вуглеводневої сировини 
з свердловини  №7 для транспортування споживачу. 

Технологія спорудження свердловини та природоохоронні заходи, передбачені 
проектом, орієнтовані на попередження можливих причин і шляхів забруднення 
навколишнього середовища, ліквідацію джерел і наслідків їх негативної дії до гранично-
допустимих концентрацій. 

Основні потенційні забруднюючі речовини навколишнього середовища в процесі 
буріння та випробування свердловини умовно поділяють на тверді, рідкі і газоподібні. 
До них відносять: 

- промивальні рідини і тампонажні розчини; 
- бурові стічні води (БСВ) і буровий шлам (БШ); 
- продукти згорання палива в двигунах внутрішнього згорання (ДВЗ); 
- матеріали та хімічні реагенти для приготування бурових і тампонажних 

розчинів; 
- паливно-мастильні матеріали (ПММ); 
- побутові забруднені стічні води; 
-  металеві, бетонні ті інші відходи за весь період  спорудження свердловини. 
Можливі причини і шляхи забруднення навколишнього середовища 

забруднюючими речовинами поділяються на технологічні та аварійні. 
 Технологічні причини: 
- геофільтрація рідких 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 їх 

порушення; 
- порушення вимог при навантаженні, транспортуванні і зберіганні 

хімреагентів для приготування промивальних рідин і тампонажних розчинів; 
- забруднення атмосферного повітря при роботі ДВЗ. 
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Аварійні причини: 
-нафтогазоводопрявлення та відкриті фонтани в процесі буріння свердловин.      

Основними факторами, що впливають на ґрунт, являються механічне пошкодження і 
забруднення. Механічне пошкодження пов’язане з необхідністю проведення земельних 
робіт, роботою транспорту.  

При монтажі і демонтажі бурового обладнання, необхідно здійснювати комплекс 
заходів, щодо попередження забруднення земельної ділянки відходами металу, 
залізобетону, дерева та іншими матеріалами. 

Забруднююча здатність бурового розчину та ступінь потенційної безпеки 
проведення робіт залежить від кількості та класу токсичності хімічних реагентів, які 
застосовують для обробки бурового розчину і тампонажних розчинів. При бурінні 
свердловини використовуються реагенти та речовини переважно ІІІ і ІV класу небезпеки 
згідно СОУ 73.1-41-11.00.01:2005, а бурові відходи, що містять в собі ці речовини, 
відносяться до ІV класу небезпеки (див. Визначення класу небезпеки відходів). 

Попадання бурових розчинів у водоймища, ґрунт, ґрунтові води у великих 
кількостях є екологічно небезпечним. 

При спорудженні свердловини забруднення атмосферного повітря здійснюється 
за рахунок викидів шкідливих речовин в атмосферу. Буріння та випробування 
свердловини буде проводитись буровим верстатом «Уралмаш 3Д».  

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря є шкідливі речовини, 
що викидаються в атмосферу при роботі двигунів внутрішнього знорання. Значення 
концентрацій шкідливих речовин у викидах від усіх джерел на проммайданчику та на 
границі санітарно-захисної зони і житлової забудови знаходяться в межах нормативу, та 
згідно ОНД-86, не зумовлюють перевищення допустимих рівнів впливу на атмосферу, 
про що свідчать результати розрахунків розсіювання концентрацій шкідливих речовин 
проведені при допомозі електронної програми «ЕОЛ+». 

Одним із впливів на атмосферне середовище є шум. Серед бурового обладнання є 
механізми, що створюють певний рівень звукового тиску. Згідно проведених 
розрахунків загальні рівні звуку на межі СЗЗ та на території житлової забудови не 
перевищують граничних нормативних рівнів шуму. 

При випробуванні свердловини забезпечується герметичність і надійність роботи 
викидних ліній, сепараторів, замірних пристроїв, ємностей.  

Для попередження аварійного викиду пластового флюїду із свердловини 
проектом на спорудження передбачено відповідні параметри бурового розчину, обв’язку 
устя свердловини на період розкриття продуктивних горизонтів противикидним 
обладнанням, фонтанною арматурою, сепараторною установкою з обв’язкою ємностей. 
Буріння свердловини ведеться згідно Робочого проекту. 
      

Під час облаштування свердловин та прокладання трубопроводів 
утворюватимуться викиди забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних джерел – 
автотранспорту, будівельної техніки, зварювальних та фарбувальних робіт. 

Планованою діяльністю під час підключення передбачається: 
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Технологічний процес збору, промислової підготовки і транспорту вуглеводневої 
сировини (природного газу, конденсату) 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. 

Під час експлуатації газоконденсатних свердловин, джерелом утворення викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу є горизонтальний факельний амбар, в якому 
виконується спалювання газу при продувках свердловини та шлейфу, при дослідженнях 
свердловини з метою визначення параметрів її експлуатації та при ремонтних роботах 
на свердловині. 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), метан, 
парникові гази: вуглецю діоксид, діазоту оксид. 

При експлуатації свердловин зміни природного ґрунтового покрову, клімату і 
мікроклімату, водного режиму, фізичного і біологічного впливу на флору та фауну 
району не відбудуться. 
 

5.2 використанням у процесі провадження планованої діяльності природних 
ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття 
 

5.2.1. Ґрунти і землі 
 
Земельна ділянка необхідна для спорудження проектної свердловини знаходиться 

на землях Ков’язької селищної ради, за межами населених пунктів. Відповідно до ст.97 
Земельного кодексу України з фізичною особою - власником земельної ділянки  
сільськогосподарського призначення укладена угода на проведення розвідувальних 
робіт на земельній ділянці загальною площею 2,85 га. 

Вплив на геологічне середовище виявляється у вигляді порушення нормативного 
стану геологічного розрізу в процесі буріння свердловини до проектної глибини. 

Родючий шар ґрунту в межах майданчика бурової зазнає впливу від техніки, що 
використовується для будівельно-монтажних, підіймально-транспортних та 
землекопальних робіт. 
 

5.2.2. Води 
 
Водне середовище зазнає впливу бурового розчину при розкритті підземних 

горизонтів з прісними водами. 
 

5.2.3. Біорізноманіття 
 
Територія проектованого бурового майданчику знаходиться на лучних ділянках 

сільськогосподарського призначення. Через освоєння земель, як правило, під ріллю, в 
районі робіт практично не залишилось степових цілинних ділянок степу і диких тварин. 
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Планована діяльність практично не впливатиме на рослинний і тваринний світ в 
районі проектних робіт. 

Поблизу майданчика розташування підприємтсва не відмічене існування цінних 
видів флори і мисливських видів фауни, відповідних мисливських угідь, наявність 
рідкісних і зникаючих видів тварин, які занесені в Червону книгу. 

Діяльність об’єкту здійснюється відповідно до вимог: 
- Закону України «Про захист рослин» 1998р., «Про рослинний світ» 1999 р., які 

регулюють відносини, пов'язані із захистом рослин сільськогосподарського та іншого 
призначення, багаторічних лісових насаджень. 

- Закону України «Про тваринний світ» 1993 р. – підтримання умов існування 
видового і популяційного різноманіття тваринного світу в умови природного 
середовища. 

Негативного екологічного впливу на ландшафт, флору и фауну прилеглих 
територій не очікується. 

Роботи, пов'язані із знесенням зелених насаджень, в процесі експлуатації об’єкту 
не передбачені. 

Проектом вертикального планування забезпечується максимальне збереження в 
природному стані рельєфу місцевості та рослинності. 

Заповідні об’єкти відсутні в зоні впливу даної планової діяльності.Негативний 
вплив на видове та популяційне різноманіття тваринного світу не очікується. 
 

5.3 викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним, 
світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, випроміненням та іншими 
факторами впливу, а також здійсненням операцій у сфері поводження з відходами 

 
Наданий майданчик відокремлено від житлової забудови нормативною санітарно-

захисною зоною (СЗЗ). За межами СЗЗ забруднення атмосферного повітря не повинно 
перевищувати гранично-допустимі концентрації.  
 Згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я № 362 від 02.07.2007 «Про внесення 
змін до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, 
затверджених наказом МОЗ України від 19.06.96 р.  № 173» санітарно-захисна зона 
становить 500 м, так як буріння здійснюється буровим верстатом з дизельним приводом.  

Відстань від останньої забудови найближчого населеного пункту с. Ков’яги до 
найближчого джерела викиду складає 3318 м.  
 Розглянувши результати розрахунків та карти розсіювання шкідливих речовин в 
атмосферному повітрі від усіх джерел забруднення на майданчику (з урахуванням 
фону), можна зробити висновок, що на всіх етапах спорудження свердловини 
(вишкомонтажних роботах, підготовчих роботах до буріння, буріння та випробування) 
концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищують 
нормативів ГДК на межі СЗЗ та найближчої  житлової забудови. 
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Результати розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин приведені в 
таблиці 5.1.                                               

Таблиця 5.1 

К
од

 р
еч

ов
ин

и 

Назва забруднюючої 
речовини 

Клас 
небез-
пеки 

ГДК (ОБРВ) в 
повітрі 

населених 
пунктів, мг/м3 

Максимальні розрахункові 
приземні концентрації, в долях 

ГКД 

На відстані 
500 м (СЗЗ) 

На відстані  
3318м 

(відстань до 
найближчої 

забудови 
населеного 

пункту) 

1 2 3 4 5 6 
Під час вишкомонтажних робіт 

 По групі сумації 31   0,23 0,012 
301 Діоксид азоту 3 0,2 0,19 0,0095 
328 Сажа 3 0,15 0,042 0,0017 

330 Ангідрид сірчистий 3 0,5 0,042 0,0023 
337 Оксид вуглецю 4 5,0 0,0094 0,00034 

2754 Вуглеводні насичені – 1,0 0,0087 0,00042 
 
 

Під час підготовчих робіт до буріння свердловини 
 По групі сумації 31   0,32 0,099 

301 Діоксид азоту 3 0,2 0,26 0,097 

328 

Сажа 

3 
0,15 

0,023 0,0009 
330 Ангідрид сірчистий 3 0,5 0,06 0,0024 

2754 Вуглеводні насичені – 1,0 0,0074 0,0003 
Під час буріння свердловини 

 По групі сумації 31   0,98 0,14 
301 Діоксид азоту 3 0,2 0,75 0,12 

328 

Сажа 

3 
0,15 

0,087 0,0045 
330 Ангідрид сірчистий 3 0,5 0,24 0,012 
337 Оксид вуглецю 4 5,0 0,019 0,00094 

2754 Вуглеводні насичені – 1,0 0,03 0,0015 
Під час випробування свердловини 

 По групі сумації 31   0,19 0,1 
301 Діоксид азоту 3 0,2 0,17 0,097 

328 

Сажа 

3 
0,15 

0,42 0,4 
330 Ангідрид сірчистий 3 0,5 0,049 0,0019 
337 Оксид вуглецю 4 5,0 0,098 0,0025 

2754 Вуглеводні насичені – 1,0 0,41 0,4 
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Як видно з приведених розрахунків, роботи зі спорудження свердловини на всіх 
етапах діяльності не призводитимуть до забруднення атмосферного повітря як на межі 
СЗЗ, так і на межі сел. Ков’яги.  

 
Заходи по врегулюванню викидів при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних 
умовах здійснюються відповідно до вимог методичних вказівок «Регулирование 
выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» - 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. 

Згідно з методичними вказівками [12] 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 %. 

При отриманні попередження про НМУ на свердловині 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. 

До заходів по регулюванню викидів забруднюючих речовин в атмосферу під час 
НМУ відноситься поступове скорочення і припинення роботи окремих ділянок при 
збереженні технологічного циклу. 

Процес продувок на факел свердловини – це періодичний процес. Усі заплановані 
операції на свердловині сумарно розраховані лише на декілька часів на рік, тобто 
призупинення продувок на період НМУ не вплине на виробничий процес. 

 
5.3.2 Вплив на довкілля зумовлений скидами забруднюючих речовин 
 
На всіх етапах спорудження основної свердловини передбачено охорону водних 

ресурсів від забруднень. Робочим проектом передбачені технологічні та 
природоохоронні заходи по запобіганню забрудненн водних об’єктів, а саме: 

- для попередження попадання бурових розчинів у перший від поверхні 
водоносний горизонт (ґрунтові води), що має найбільш активний зв'язок з поверхневими 
водами, буріння свердловини під направлення ведеться на необробленому буровому 
розчині; 
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- для створення рівномірного позатрубного цементного кільця при кріпленні 
свердловини обсадними колонами в зонах залягання високо мінералізованих вод 
передбачені центруючі елементи; 

- з метою запогіння міграції підземних вод всі обсадні колони цементуються 
з підняттям тампонажного розчину до устя; 

- для запобігання викиду пластового флюїду на усті свердловини при бурінні 

під експлуатаційну колону встановлюється противикидне обланання; 

- при проведенні випробування устя обладнується плашечним превентором; 

- застосування у промивальних і тампонажних розчинах хімічних реагентів 

переважно ІV і ІІІ класів небезпеки; 

- використання бурового розчину проводити по замкнутому циклу: 

свердловина – вузол очистки – насосна група – свердловина, скид надлишків бурового і 

цементного розчинів проводити в шламові амбари. 

Перелічені заходи забезпечують захист використовуваних для водоспоживання 

вод від: 

- проникнення поверхневих забруднювачів; 

- забруднення складовими бурових розчинів; 

- потрапляння пластових флюїдів при аварійних ситуаціях в свердловині. 

Забезпечення водою технологічного процесу спорудження глибокої свердловини 

№7, буде здійснюватися від водної свердловини 7В, пробуреної на території бурового 

майданчика. 

Для приготування їжі буде використовуватися привозна бутильована  вода, згідно 
договорів з постачання. 
 З метою скорочення до мінімуму витрат води на технічні потреби в процесі 
будівництва свердловини, на буровій передбачається система зворотного 
водозабезпечення. З цією метою на буровій в системі об'язки передбачено двоконтурне 
водопостачання.  
 Передбачається на буровій і система збору стічних промислових вод (БСВ) для 
повторного їх використання, а також система відводу дощових і талих вод за рахунок 
спорудження канав. 
 Після технологічної очистки бурових стічних вод методом відстою та хімічної 
коагуляції, згідно Додатку Н, СОУ 73.1-41-11.00.01:2005, можливе повторне їх 
використання для технологічних потреб. 

Для зменшення витрат води в процесі буріння свердловини, необхідно: 
- очищені стічні води використовувати для обмивання площадок, обладнання, 

приготування бурових розчинів, а також для боротьби з поглинанням в процесі буріння 
свердловини; 
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- забезпечити масляне охолодження штоків бурових насосів; 
- водяну лінію після монтажу оприсувати тиском, півторакратним від очікуваного 

при роботі; 
- змонтувати водозабірну ємність, обладнати поплавковим вимикачем, витрати 

води фіксувати і здійснювати тільки через цю ємність; 
- запірну арматуру водних ліній підтримувати в робочому стані і воду 

використовувати тільки для технологічних потреб; 
- не допускати переливу води із ємностей, обладнувати ємності поплавковими 

вимикачами; 
- при проведенні спуску-підіймальних операцій обладнати ротор обтирачем 

свічок; 
- установити водонасосну станцію зворотного водопостачання для технічних 

потреб; 
- для охолодження гідромата бурової лебідки, маслобаків і блоків редукторів 

застосовувати закриту систему циркуляції, яка живиться від контура споживання чистої 
води. 

На період експлуатації об’єкта, що проектується, потреба у водних ресурсах 
відсутня. 

Для будівництва газопроводів-шлейфів застосовуються труби стальні 
гарячедеформовані за ГОСТ 8732-78 із заводським гідровипробуванням та 100% 
контролем неруйнівними методами. 

Газопровід, що проектується, негативного впливу на водний об’єкт не створює. 
Експлуатація проектованого обладнання виключає скиди відходів та 

забруднюючих речовин у водне середовище. До основних заходів по попередженню 
забруднення та виснаження підземних вод під час експлуатації обладнання відносяться 
наступні:  

- забезпечення герметичності трубопроводів та суворий контроль за нею; 
- визначення та дотримання зон санітарної охорони; 
- контроль за якістю монтажно-зварювальних робіт на період ремонтних робіт 

при експлуатації трубопроводів, що потребують зварювання;  
- поточний та капітальний ремонт трубопроводів. 

Експлуатація газопроводів-шлейфів проходить герметично і виключає скиди 
відходів та забруднюючих речовин у водне середовище. Згідно вищевикладеного можна 
зробити висновок, що під час експлуатації проектованого обладнання при виконанні 
всіх заходів по охороні водного середовища негативний вплив на нього відсутні. 

 
5.3.3.Вплив шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним 

забрудненням, випроміненням 
Виробничий процес по спорудженню свердловини супроводжується значними 

рівнями шуму і вібрації. Джерела інтенсивного шуму і вібрації - машини і механізми з 
неврівноваженими обертовими масами, а також технологічні установки і апарати, в яких 
рух газів і рідин відбувається з великими швидкостями і має пульсуючий характер. 
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Шум і вібрація - це механічні коливання, що розповсюджуються в газоподібному і 
твердому середовищах. 

Підвищення рівня шуму та вібрації на робочих місцях має шкідливий вплив на 
організм людини. У результаті тривалого впливу шуму порушується нормальна 
діяльність серцево-судинної і нервової системи, травних і кровотворних органів, 
розвивається професійна приглухуватість, прогресування якої може привести до повної 
втрати слуху. 

Шуми можуть викликати несприятливу дію на організм. Джерелом шуму є будь-
який процес, що викликає місцеву зміну тиску або механічні коливання в жорстких, 
водянистих або газоподібних середовищах. Джерелами шуму можуть бути двигуни, 
насоси, компресори, турбіни, пневматичні та електричні інструменти, молоти, долота, 
верстати, центрифуги, бункери та інші установки, що мають деталі, які рухаються одна 
відносно іншої.  

Для гігієнічної оцінки шум підрозділяють: 
за характером діапазону - на широкосмуговий з безперервним діапазоном 

шириною більш однієї октави і тональний, у діапазоні якого є дискретні тони; 
за спектральним складом - на низькочастотний (максимум звукової енергії 

припадає на частоти нижче 400 Гц), середньочастотний (максимум звукової енергії на 
частотах від 400 до 1000 Гц) і частотний (максимум звукової енергії на частотах вище 
1000 Гц); 

В умовах сильного шуму відбувається постійна напруга слухового аналізатора. Це 
викликає збільшення порогу чутності (10 дБ для більшості людей з нормальним слухом) 
на 10-25 дБ. Шум ускладнює розбірливість мовлення, особливо при його рівні більше 
70 дБ. Збиток, який заподіює слуху сильний шум, залежить від спектра звукових 
коливань і характеру їх зміни. Небезпека можливої втрати слуху через шум в значній 
мірі залежить від індивідуальних особливостей людини. Деякі втрачають слух навіть 
після короткого впливу шуму порівняно помірної інтенсивності. 

Шум скорочує тривалість життя людини. За даними деяких дослідників, це 
скорочення коливається в межах 8-12 років. Надмірний шум може стати причиною 
нервового виснаження, психічної пригніченості, вегетативного неврозу, виразкової 
хвороби, розлади ендокринної та серцево-судинної систем. Шум заважає людям 
працювати і відпочивати, знижує продуктивність  праці. 

Вібрація – це малі механічні коливання, що у пружних тілах під впливом змінних 
сил. За способом передачі на людину вібрацію поділяють на загальну, що передається 
через опорні поверхні на тіло (сидить або стоїть) людини, та локальну, що передається 
через руки людини. 

У процесі будівництва проектованого об’єкту створюється шум та вібрація від 
обладнання і транспортних засобів (у межах робочої зони 80-90 дБА). Рівень звуку на 
межі житлової забудови не перевищує нормативних показників – 0 дБА.  

Для запобігання шумового впливу на природне середовище передбачається 
використання сертифікованого обладнання, технічні характеристики якого забезпечують 
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дотримання нормованих рівнів звукового тиску та вібрації у робочій зоні. Процес 
будівництва є короткотривалим.  

Будівництво та  експлуатація свердловин не пов’язана з виділенням і викидом 
світлового забруднення та виділенням і викидом тепла в атмосферу. Використання 
електроенергії в виробничому процесі спорудження свердловин (електродвигунів 
механізмів очистки бурового розчину, електродвигунів насосів перекачки рідин та 
освітлення території і приміщень) призводить до виникнення електромагнітних хвиль і 
полів.  

В комплекті бурової установки використовується електрообладнання промислової 
частоти напругою до 6 кВ. 

Згідно нормативної документації електромагнітні випромінювання можуть 
шкідливо впливати на обслуговуючий персонал та навколишнє середовище при 
використанні струму промислової напруги 220 кВ і більше. 

Захист працівників підприємств і населення від впливу електричного поля 
повітряних ліній електропередачі напругою 220 кВ та нижче, повинен відповідати 
вимогам «Правил влаштування електроустановок» та «Правил охорони високовольтних 
електричних мереж». 

Радіаційне забруднення це присутність радіактивних речовин у кількостях, що 
перевищують затвердженні МОЗ України нормативні величини у матеріалах чи на 
поверхні, на поверхні тіла людини, або в іншому місці, де вони можуть зашкодити 
здоров’ю людини. Згідно «Основних санітарних правил забезпечення радіаційної 
безпеки України» (ОСПУ-2005), затверджених наказом МОЗ україни №54 від 
02.02.2005р., основою контролю стану радіаційної безпеки в умовах практичної 
діяльності є дозиметричний контроль на підриві. Особливою формою такого контролю є 
моніторинг радіаційного стану – вимірювання активності чи випромінювання з метою 
вивчення, оцінки, прогнозування радіаційної ситуації, виявлення випадків порушення 
санітарного законодавства, розробки заходів, спрямованих на запобігання, усунення або 
зменшення можливого негативного впливу іонізуючого випромінювання на здоров’я 
людини. 

Критерієм забезпечення радіаційної безпеки при поводженні з мінеральною 
сировиною, матеріалами та відходами є ефективна доза опромінення техногенно-
підсиленими джерелами природного походження. Відповідно до вимог р.18, ОСПУ-
2005 та р.3 ДСП ТПДПП-06, якщо на виробництвах, перерахованих у п.18.1 ОСПУ-
2005, включаючи видобуток нафти, ефективна доза опромінення від природних джерел 
не перевищує 1 мЗв у рік, здійснення радіаційного контролю, також вживання 
обмежувальних та попереджувальних заходів є необов’язковим, тобто радіаційна 
обстановка на підприємстві вважається благополучною. 

Спорудження свердловини являється технологічним процесом, який не 
використовує джерел іонізуючих випромінювань і не відноситься до виробництв 
перерахованих в п.17.1. «ОСНУ – 2005».  
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Цим проектом не передбачається використання будівельних матеріалів, які не 
мають даних контролю санітарно-епідеміологічних станцій по вмісту радіоактивних 
речовин та рівня потужності зовнішнього гама випромінювання. 

Спорудження свердловини та прокладання газопроводу шлейфу являється 
технологічним процесом, який не використовує джерел іонізуючих випромінювань і не 
відноситься до виробництв перерахованих в п.17.1. «ОСНУ – 2005». Проте персонал 
бурової бригади може зазнавати опромінювання техногенно-підсилених джерел, які 
можуть бути пов’язані з: 

- підвищеною концентрацією природних радіонуклідів в будівельних матеріалах 
та хімічних реагентах для бурових розчинів; 

- підвищеною еквівалентною рівноважною об’ємною активністю (ЕРОА) радону  
і торону в повітрі на території бурового майданчику. 

Персонал бурової бригади може також піддаватись опроміненню техногенно-
підсиленими джерелами природного походження, тобто природними радіонуклідами, а 
саме: в питній воді; у виробах масового використання з фарфору, фаянсу, скла і глини; в 
хімічних реагентах для обробки бурового розчину (глини, бариту);природного 
виділення їх із землі на ділянці бурового майданчику 
 

5.3.4. Здійсненням операцій у сфері поводження з відходами 
 

Дані про кількість відходів та вплив на довкілля при здійсненням операцій у сфері 
поводження з відходами наведені в розділі 1.4.3. 
                        

5.3.5. Вплив на геологічне середовище 
 

Надра 
Вплив на геологічне середовище виявиться у вигляді порушення нормативного 

стану геологічного розрізу, який вміщує стратиграфічні комплекси і підземні горизонти 
з відмінними по величині пластовими параметрами. В розрізі залягають горизонти з 
прісними і мінералізованими водами, нафтогазоносні та горизонти схильні до поглинань 
бурового розчину та інші. 

При сумісному розкритті таких горизонтів можуть створюватись умови, які 
негативно впливатимуть на геологічне середовище у вигляді міжпластових перетоків 
прісних, мінералізованих вод і газу з конденсатом, чим забруднюватимуться надра. 

Можливими джерелами і причинами забруднень являтимуться: 
– міжпластові перетоки нафти, газу, конденсату, питних і мінералізованих вод по 

причинах: 
-  невідповідність питомої ваги бурового розчину пластовим тискам;  
-  неякісне цементування обсадних колон; 
- порушення технології спорудження свердловини і як наслідок виникнення 

нафтогазоводопроявів і перехід їх у відкриті фонтани; 
– поглинання бурового розчину в пласти. 
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Ґрунти. 
За оціночними критеріями вплив об'єктів господарської діяльності на земельні 

ресурси обумовлений: 
– тимчасове відчуженням площі земельної ділянки  для реалізації проектованої 

діяльності; 
–  частковим порушенням природного ландшафту.  
Найбільший ризик забруднення ґрунтів в процесі робіт можливий в місцях 

накопичення промислових відходів (відходи надлишків бурового розчину і бурових 
стічних вод), тобто в районі розташування ША і бурового верстату. Вплив об'єкту на 
ґрунти при будівництві можливий також через забруднення паливно-мастильними 
матеріалами, вихлопами від пального працюючої автотракторної техніки та та 
будівельним сміттям. Зазначені забруднення носитимуть виключно тимчасовий  
характер.  

Відповідно до ст.166 Земельного кодексу України землі сільськогосподарських 
угідь, які зазнали змін в наслідок проведення будівельних робіт підлягають 
рекультивації. 

Будівництво траси лінійних споруд проводиться підземно, частково по ріллі. 
Рекультивація по трасі прокладання трубопроводу проводиться технічна та біологічна. 
Площа смуги рекультивації по трасі прокладання газопроводу-шлейфу – 0,6525 га. 

Будівництво виконується підрядною організацією. Технічна рекультивація 
направлена на збереження потенційно-родючого шару, тому перед початком 
будівництва траси газопроводу необхідно зняти родючий шар ґрунту та зберігати його у 
тимчасовому відвалі, розташованому вздовж будівельної полоси в межах передбачених 
нормативами відводу.  

Для будівництва газопроводу-шлейфу обсяг, умови зняття, а також повернення  
родючого шару ґрунту, в тому числі і проведення біологічної рекультивації 
зазначаються окремо розробленим проектом із землеустрою щодо рекультивації 
порушених земель.  

Під час будівництва трубопроводу заходи по рекультивації ґрунту виконуються в 
наступній послідовності: 

- будівництво трубопроводу, після зняття родючого шару ґрунту, 
проводиться із засипанням траншей мінеральним ґрунтом; 

- ущільнення мінерального ґрунту проводиться причіпним котком за 2 
проходи; 

- після укладання в траншею трубопровід, по всій довжині повинен 
спиратися на щільно утрамбований ґрунт; 

- проводиться підсипка, підбивка пазух під трубопроводом і часткова 
засипка траншеї на висоту 0,25-0,3 м над верхом труби; 

- розподіл мінерального ґрунту, що залишився після засипання траншеї, по 
смузі, що підлягає рекультивації, рівномірним шаром; 
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- 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. 
Враховуючи наявність ґрунтів, що здатні просідати під намочуванням при 

будівництві трубопроводу, для запобігання можливого просідання прокладених труб, 
передбачено підбивку з мокрого піску товщиною 300 мм. 

Після закінчення рекультивації передбачено відновлення земель у стан придатний 
до використання в сільському господарстві. Відновлення родючості ґрунтів по всій 
будівельній смузі – другий етап рекультивації земель, що порушені при будівництві.  

Біологічна рекультивація може здійснюватися силами землевласника 
(землекористувача), землі якого було порушено (про що оговорюється заздалегідь при 
укладанні відповідної угоди). 

Залишок ґрунту, що не повернено при будівництві  використовується для 
проведення технічної рекультивації порушених земель. 

Під час проведення будівельних робіт суттєвого змінення інженерно-геологічних 
умов не передбачено. 

Під час проведення будівельно-монтажних робіт можливий негативний вплив 
планованої діяльності на ґрунт полягатиме у: 

- механічному пошкодженні верхніх шарів ґрунту під час проведення земляних 
робіт (риття та засипання траншей); 

- можливому забрудненні нафтопродуктами від будівельних машин і механізмів;  
- тимчасовому складуванні відходів виробництва і будівельного сміття. 
При виконанні всіх будівельно-монтажних робіт необхідною умовою є суворе 

дотримання вимог охорони навколишнього середовища, збереження його стійкої 
екологічної рівноваги та виконання умов землекористування, встановлених 
законодавством України по охороні природи. З метою раціонального використання 
земель і зведення до мінімуму втрат сільськогосподарських угідь проектом 
передбачається: 

- максимальне використання існуючих автомобільних мереж будівельною 
технікою; 

- проведення будівництва тільки на ділянках, що для цього призначені; 
- раціональний підхід до розміщення майданчиків і трас інженерних комунікацій, 

а саме максимально можлива щільність забудови на проектованих ділянках.    
До початку будівництва здійснюється зняття родючого шару ґрунту та 

складування його в кагати, після закінчення будівництва територія повинна бути 
розрівняна та облаштована. Рекультивація землі на майданчику є заключним етапом і 
виконується у відповідності з вимогами ГОСТ 17.5.1.01-78 та ГОСТ 17.5.3.04-83. 

Знятий родючий ґрунт після закінчення будівництва газопроводу-шлейфу буде 
повернутий і використаний для планування порушених земель, вивіз родючого шару 
ґрунту заборонений законодавством України. Порушений трав’яний покрив при 
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будівництві проектованого об'єкту передбачено відновити посівом багаторічних трав. 
Вивіз родючого шару ґрунту законодавством України заборонено.  

Біологічна рекультивація землі виконується після технічної у обсязі, що 
передбачається власником землі, і включає такі види робіт:  

- виконання меліоративних робіт; 
-очищеня, знешкодження та захоронення промислових відходів, знешкодження 

нафтових забруднень ґрунтів, ліквідація засоленості ґрунтів; 
- оранку на глибину 30 см та дискування землі; 
- застосування органічних та мінеральних добрив;  
- посів трав; 
 - прикатування посівів трав катками;  
- культивацію.  
Перші три роки ділянки необхідно використовувати під багаторічними травами. 

Для посівів рекомендується наступна травосуміш: люцерна гібридна, еспарцет, столокос 
безостий, вівсяниця. 

Впливи планованої діяльності на ґрунти відсутні. Передбачається проводити 
періодичні обстеження трубопроводів персоналом ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА 
КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ». 

При виявлені пошкоджень трубопроводу, під час обстеження, характер та розміри 
яких можуть привести до аварії, обстеження припиняють і приймають негайні заходи з 
відвертання аварії. Якщо проведенні роботи, пов'язані з порушенням земель, що 
належать до сільськогосподарського призначення, необхідно здійснювати зняття, 
складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої 
він був знятий (рекультивація), відповідно до ст. 168 Земельного кодексу України. 

 
5.4. ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у 

тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій 
 

Здоров’я людини визначається складною взаємодією цілого ряду факторів: 
спадковість, соціально-економічне та психологічне благополуччя, доступність і якість 
медичного обслуговування, спосіб життя і наявність шкідливих звичок, умови 
життєдіяльності та якість навколишнього природного середовища. Визначення точного 
внеску окремих факторів у розвиток захворювання нерідко є досить важким завданням, 
яке ускладнюється значною кількістю обумовлених ними ефектів, багато з яких, до того 
ж, можуть зустрічатися серед населення і без впливу цих факторів. 

У той же час, шляхом проведення належним чином спланованих епідеміологічних 
та еколого-гігієнічних досліджень можна виявити і кількісно оцінити ризик розвитку 
захворювань, пов’язаних з шкідливою дією факторів навколишнього природного 
середовища для відносно великих груп населення. Сьогодні одним із найбільш 
ефективних сучасних підходів до встановлення зв’язку між станом навколишнього 
природного середовища та здоров’ям населення в певному регіоні чи місті, що дозволяє 
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вирішувати подібні задачі в умовах обмежених термінів і фінансових можливостей, є 
методологія оцінки ризику. 

Методологія оцінки ризику – це вибір оптимальних у даній конкретній ситуації 
шляхів усунення або зменшення ризику. Він складається з трьох взаємопов'язаних 
елементів: 

• оцінка ризику; 

• управління ризиком; 

• інформування про ризик. 
Саме їх сукупність дозволяє не лише виявити існуючі проблеми, розробити шляхи 

їх вирішення, а й створити умови для практичної реалізації цих рішень. 
При цьому визначення ризику від забруднення атмосферного повітря дозволяє 

прогнозувати імовірність і медико-соціальну значимість можливих порушень здоров’я 
при різних сценаріях його впливу, а ще й встановлювати першочерговість і 
пріоритетність заходів з управління факторами ризику на індивідуальному та 
популяційному рівнях.  

Визначення факторів ризику, доведення їх ролі у порушенні здоров’я людини, а 
також кількісна характеристика залежностей шкідливих ефектів від рівнів впливу 
конкретних факторів дозволяє оцінити реальну загрозу здоров’ю населення, що 
проживає на певних територіях, і дає об‘єктивні підстави для впровадження 
профілактичних заходів.  

Одночасно результати можна використовувати для розрахунків економічних 
втрат суспільства у результаті погіршення здоров’я населення або визначення затрат на 
впровадження профілактичних заходів та поліпшення навколишнього природного 
середовища. 

Отже, сучасна методологія оцінки ризиків для здоров’я та управління ними у разі 
впровадження її у практику державного санітарно-епідеміологічного нагляду, дозволяє 
вирішити як традиційні, так і нові задачі профілактичної медицини з урахуванням 
комплексу соціально-економічних та екологічних проблем. 

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

атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику неканцерогенних і 
канцерогенних ефектів. 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків 
індексу небезпеки (НІ) за формулою (1), оцінка якого здійснюється відповідно до 
таблиці 5.1: 

                              НІ = Σ НQі (1) 
де  НQі – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються за 

формулою (2): 
 

                                     Сі                       
                            НQі = ——— 

                                      Rf · Сі 

 
(2) 
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де Сі -  розрахункова середньорічна концентрація і-ої речовини на межі житлової 
забудови, мг/м3; 

Rf · Сі – референтна (безпечна) концентрація і-ої речовини, мг/м3; 
НQі = 1 – гранична величина прийнятого ризику. 
Оцінка неканцерогенного ризику здійснюється відповідно до Таблиці 5.2. 
 
Таблиця 5.2 – Критерії неканцерогенного ризику 

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки 
(НQ) 

Ризик шкідливих ефектів вкрай малий Менший ніж 1 
Гранична величина прийнятного ризику 1 
Ймовірність розвитку шкідливих ефектів 
зростає пропорційно збільшенню НQ Більший ніж 1 

 
  
Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ІСRі) від речовин, яким 

властива канцерогенна  дія, розраховується за формулою (3): 
 

                              ІСRі = Сі · URі (3) 
де      Сі – прийняте у формулі (2); 
URі  - одиничний канцерогенний ризик  і-ої речовини, мг/м3; 
Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу (СRа), визначається за формулою (4): 
 

                              СRа = Σ ІRСі (4) 
де      ІRСі – канцерогенний ризик і-ої речовини. 
Оцінка канцерогенних ризиків здійснюється відповідно до Таблиці 5.3 
 
Таблиця 5.3 – Класифікація рівнів канцерогенного ризику 
 

Рівень ризику Ризик протягом життя 
Неприйнятний для професійних контингентів і 
населення 

Більший ніж 10-3 

Прийнятний для професійних контингентів і 
неприйнятний для населення 

10-3 – 10-4 

Умовно прийнятний 10-4 – 10-6 
Прийнятний  Менший ніж 10-6 

 
Оцінка соціального ризику впливу планової діяльності 
Соціальний ризик планової діяльності визначається як ризик для групи людей, на 

яку може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, з урахуванням 
особливостей природно-техногенної системи. 

Оціночне значення соціального ризику (Rs) визначається за формулою (5): 
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                                   N                         
                          Rs = СRа  · Vu · — · (1 - Nр ) 

                                  Т 

 
(5) 

де      Rs – соціальний ризик, чол/рік; 
СRа – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу, який визначається за попередніми розрахунками, або 
приймається СRа = 1· 10-6, безрозмірний; 

Vu – вразливість 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 
розміщення обєкта, якщо такі є у населеному пункті; б) за даними всього населеного 
пункту, якщо немає мікрорайонів, або обʼєкт має містоутворююче значення; в) за 
даними населених пунктів, що знаходяться в зоні впливу обʼєкта проектування, якщо 
він розташований за її межами, чол; 

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

Nр – коефіцієнт, що визначається за формулою (6) для будівництва нового об’єкта, 
та за формулою (7) для реконструкції об’єкта, за відсутності зміни кількості робочих 
місць Nр = 0. 

 
                                                    ∆ Nр              
                                           Nр =  —— 

                                                    N 

 
(6) 

                                                    ∆ Nр              
                                           Nр =  —— 

                                                    Nrm 

 
(7) 

де ∆ Nр  - кількість додаткових робочих місць (при зменшенні зі знаком “мінус”); 
N – прийняте у формулі (5); 
Nrm – попередня кількість робочих місць. 
Оцінка рівня соціального ризику планової діяльності здійснюється відповідно до 

Таблиці 5.4. 
Класифікація рівнів соціального ризику 

                                                                                                    Таблиця 5.4 
Рівень ризику Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних контингентів і 
населення 

Більший ніж 10-3 

Прийнятний для професійних контингентів і 
неприйнятний для населення 

10-3 – 10-4 

Умовно прийнятний 10-4 – 10-6 
Прийнятний  Менший ніж 10-6 
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За допомогою програмного комплексу RISK_OVNS проводимо оцінку ризику 
впливу планової діяльності на здоров’я людини, та оцінку соціального ризику під час 
спорудження оціночно-експлуатаційної свердловини №7 Журавлиного родовища в 
межах Деркачівсько-Войтенківської ліцензійної ділянки. Використання даного 
програмного комплексу підвищить ефективність визначення оптимальних напрямків 
забезпечення екобезпеки і надійності та безпечної експлуатації об’єктів техногенного 
середовища при проектуванні і спорудженні свердловини в даному випадку.  

Таким чином, можна зробити висновки, що за рахунок викидів в атмосферне 
повітря неканцерогенних речовин ризик шкідливих ефектів буде вкрай малий; викиди 
канцерогенних речовин не передбачається. Рівень соціального ризику буде прийнятний 
для професійного контингенту. 

 
Приводимо результати розрахунків програми RISK_OVNS. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ 

 
Назва підприємства: ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕКСО-ПІВНІЧ» 
Назва населеного пункту:  Буровий майданчик свердловини № 7 Журавлиного 
родовища в межах Деркачівсько-Войтенківської ліцензійної ділянки 
 
1.ОЦІНКА РИЗИКУ ВПЛИВУ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗДОРОВ’Я 
НАCЕЛЕННЯ 
1.1 Оцінка неканцерогенного ризику 
 
Перелік небезпечних неканцерогенних речовин 
Назва 
неканцерогена 

Референ. концентр. Середньорічна 
конц.  

Коеффіцієнт 
небезпеки  

Діоксид азоту 0,04000 0,024 0,6 
Ангідрид 
сірчистий  

0,08000 0,006 0,075 

Сажа 0,05000 0,015 0,3 
Оксид вуглецю 3,0 0,0125 0,004 
Вуглеводні 
граничні 

1,0 0,0035 0,0035 

 
Індекс небезпеки: 0,9825 
Ризик розвитку неканцерогенних ефектів: Ризик шкідливих ефектів вкрай малий 
 

1.2 Оцінка канцерогенного ризику 
Перелік небезпечних канцерогенних речовин 
Канцерогенний ризик комбінаваної дії:    
Рівень канцерогенного ризику:     
 

2.ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ ВПЛИВУ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ    
Площа віднесена під об’єкт господарської діяльності, тис.кв.м: 28,5 
Площа віднесена під об’єкт господарської діяльності (разом з СЗЗ), тис.м2:   785,0 



134 

 

  

Уразливість території від прояву забруднення: 0,0363 
Чисельність населення: 30 
Средня тривалість життя: 70 
Кількість додаткових робочих місць: 0 
Попередня кількість робочих місць: 0 
 

Соціальный ризик: 0,000000019 
 

Рівень соціального ризику: Прийнятний 
 
 

5.5 Кумулятивним впливом інших наявних об’єктів, планованої діяльності 
та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, 
з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які 
мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на 
яких може здійснюватися використання природних ресурсів 
           

Проектований об’єкт розміщується з дотриманням відстаней встановлених 
нормативними документами, перевищення нормативів шуму, якості атмосферного 
повітря, ґрунтів та водних об’єктів не передбачається, в зоні впливу підприємства 
відсутні об’єкти природно-заповідного фонду.  

В радіусі 2 км від місця розміщення планованої діяльності ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-
ПІВНІЧ» - спорудження оціночно - експлуатаційної свердловини №7 Журавлиного 
родовища проектною глибиною 4000 м, з метою оцінки газоносності покладу горизонту 
С-9 та експлуатації газоконденсатного покладу горизонту С-5 серпуховських відкладів, 
влаштування свердловини №7 Журавлиного ГКР в межах Деркачівсько-Войтенківської 
площі відсутні діючі об’єкти, які пов’язані з видобуванням корисних копалин, та об’єкти 
щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності. 

Згідно даних Харківського регіонального центру з гідрометеорології (Додаток 7), 
поточний стан атмосферного повітря в районі розташування планованої діяльності 
знаходиться в допустимих межах. По визначених забруднюючих речовинах 
концентрації не перевищують 0,4 ГДК. 

 
Відповідно до даних реєстру виданих спеціальних дозволів на користування 

надрами на офіційному веб-порталі науково-виробничої установи Державної служби 
геології та надр України Державного науково-виробничого підприємства «Державний 
інформаційний геологічний фонд України» рішення про провадження планованої 
діяльності (спеціальні дозволи на користування надрами) на території Деркачівсько-
Войтенківської площі інші суб'єкти господарювання не отримували. 
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5.6 Впливом планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і 
масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату 

 
Виходячи з екологічних параметрів планованої діяльності, діяльність з буріння та 

влаштування свердловин впливу на кліматичні умови місцевості не спричинятиме, 
кількість викидів парникових газів на період експлуатації свердловини – 15,216027 т/рік. 

 
5.7  Технологією і речовинами, що використовуються 

Забруднюючі речовини атмосферного повітря.  
По ступеню впливу на організм людини забруднюючі речовини розділяються на 4 

класи: 
1 – надзвичайно небезпечні; 
2 – високо небезпечні; 
3 – помірно небезпечні; 
4 – мало небезпечні. 

Характеризуються дані речовини наступним впливом на організм людини: 
● Діоксид азоту – бурий газ з удушливим запахом. (клас небезпеки – 2). 
Паталогічні зміни при отруєнні людини, особливо в органах дихання, - набряк 

слизових оболонок, дихальних шляхів, набряк легень, крововилив. Інші внутрішні 
органи повнокровні, з дрібними крововиливами. 

● Оксид азоту. (клас небезпеки – 3) Газ без кольору, в розрідженому етапі – синя 
рідина. 

Токсична дія. Кров’яний яд, чинить пряму дію на центральну нервову систему. 
Початковий прояв при гострому отруєнні – загальна слабість, запаморочення, оніміння 
ніг. При легкому отруєнні, ці симптоми на протязі декількох хвилин зникають при 
виході на свіже повітря. 

При більше сильному – приєднуються до симптом нудота, деколи рвота. 
При важкому отруєнні з’являється синюшність губ, ослаблений пульс, зміна 

кольору крові.Наслідки отруєння проявляються тривалий час (більше року) у вигляді 
порушення асоціативних здібностей, ослаблення пам’яті, м’язової сили. 

  ● Оксид вуглецю (клас небезпеки – 4) – ядовитий газ без кольору, без смаку, зі 
слабким запахом. Ядовита дія оксида вуглецю відома під назвою чаду, пояснюється тим, 
що він легко з’єднується з гемоглобіном крові і робить його нездатним переносити 
кисень від легень до тканин. При поступанні свіжого повітря, гемоглобін відновлює 
здатність поглинати кисень. Якщо вдихаються невеликі концентрації, приблизно до 
1 мл/л, то проявляється (деколи зразу) відчуття важкості голови, здавлення лобу ніби 
«кліщами», потім сильна головна біль, мелькання перед очима і пульсація у скронях. 

  При подальшому перебуванні в атмосфері газу, наростає сонливість і оціпеніння з 
запамороченням. Більше всього при отруєнні потерпає центральна нервова система. По 
мірі розвитку аноксеми, людина поступово втрачає здатність міркувати, порушується 
координація руху. 
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Міри попередження. Загальні міри для всіх місць отримання і можливого 
виділення окису вуглецю: герметизація апаратури, швидке видалення виділеного оксиду 
вуглецю. 

● Сажа (клас небезпеки – 3). Високодисперсний порошок. Сажа викликає важкі 
хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, хронічний гепатит. Вона може 
викликати пневмоконікоз, антракоз: втомлюваність, кашель, болі в грудях, задишка, 
бронхіт в наслідок чого розвивається емфізема, зміни зі сторони серця. 

● Ангідрид сірчистий (клас небезпеки – 3). Газ без кольору з різким запахом. 
Загальний характер дії виявляється в захворюванні дихальних шляхів, викликають 
спазми бронхів. 

При впливі ангідриду сірчаного у вигляді аерозолю, утворюваного при туманах і 
підвищеній вологості повітря, подразнюючий ефект сильніший. Волога поверхня 
поглинає сірчаний ангідрит, потім послідовно утворюється сірчана кислота. Загальна дія 
заключається в порушенні вуглеводного і білкового обміну, пригнічення окислювальних 
процесів в головному мозгу, печінці, селезінці, м’язах, подразнює кровоносні органи. 
Поріг сприйняття  – 0,003 мг/л. При тривалому впливі виникає рвота. 

● НМЛОС-вуглеводні граничні С12 - С19  (клас небезпеки – 4). Входять в склад 
палива, рідина без кольору з характерним запахом. Хімічний склад: парафіни, 
циклопарафіни, алкілбензоли, нафтени. Діє токсично. У великих дозах викликає 
тошноту та запаморочення. При тривалому контакті організму людини  в невеликих 
дозах, наслідки досить тяжкі. В  цьому випадку отруєння може стати причиною 
лейкемії, або раку крові, і анемії - недостатку червоних тілець в крові.  

● Марганець та його сполуки (клас небезпеки – 2). Аерозоль без кольору, зі 
слабким запахом. При отруєнні виникає головний біль, запаморочення, стомлюваність, 
сонливість, відсутність апетиту, печію, біль у кінцівках, парестезії і судоми в них, іноді 
болі в області серця, статеву слабкість. 

● Заліза оксид (клас небезпеки – 4). Аерозолі заліза і його оксидів в процесі 
тривалого впливу відкладаються в легенях і викликають сидероз – різновид 
пневмоконіозу, що характеризується малою кількістю скарг, задовільним загальним 
станом, тривалим збереженням працездатності з відносно доброякісним перебігом. 
Можливі також бронхіти, початкова емфізема; сухий плеврит. 

Забруднюючими речовинами атмосферного повітря в районі бурового 
майданчику являтимуться:  

а) при згоранні дизельного палива у двигунах внутрішнього згорання (ДВЗ) 
- азоту діоксид 
- сажа 
- ангідрид сірчаний 
- вуглецю оксид 
- вуглеводні насичені 

б) при використанні складових речовин бурового розчину для приведення його до 
відповідних параметрів  

- тверді суспендовані частинки порошкоподібних хімреагентів;  
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в) при використанні електрозварювання для ремонту і монтажу бурового 
обладнання, викиди продуктів згорання електродів 

-  оксиди заліза, 
-  марганець і його сполуки, 
-  кремнію діоксин, 
-  фториди добре розчинні, 
-  фториди погано розчинні, 
-  фтористий водень. 

г) випарування НМЛОС при  зберіганні і використанні дизпалива і нафти та в 
результаті зберігання надлишків бурового розчину (які містять в собі нафту)  в земляних 
ємностях (ША).   

При експлуатації свердловин можливе стравлювання природного газу на 
факельних амбарах вузлів при проведенні ремонтних робіт або у випадку виникнення 
нештатної ситуації (аварійна зупинка газопроводу). Викиди в атмосферу 
забруднюючих речовин є періодичні та залпові. 

Природний газ із свердловини №7, що планується транспортувати по 
газопроводу-шлефі має у своєму складі газу - більше 90% метану, вміст іншіх 
компонентів порівняно незначний. У зв'язку з цим, оцінка ступеню впливу викидів 
природного газу  виконується по метану. 

Метан відноситься до забруднюючих речовин з невизначеним класом небезпеки, 
що нормуються за орієнтовно-безпечних рівнів впливу (ОБРВ).  

Метан – це газ, що не має запаху та кольору, є парниковим газом. Якщо ступінь 
впливу вуглекислого газу на клімат умовно прийняти за одиницю, то парникова 
активність метану складає 21 одиницю. Метан – основна складова природного газу, 
він легше повітря, тому його накопичення у приземному шарі атмосфери не 
відбувається. 

Малотоксичний. Фізіологічна дія метану на організм людини впливає лише при 
великих концентраціях, в зв’язку з малим розчиненням у воді та крові. Так, при вмісті 
в повітрі 25-30% метану з’являються перші признаки асфіксії (порушення координації 
тонких м‘язових рухів та інше). Більш високі концентрації метану у повітрі 
викликають у людини головний біль. 

Санітарно-гігієнічний норматив допустимого вмісту в атмосферному повітрі 
населених місць метану – 50 мг/м3 орієнтовних безпечних рівнів діяння. 
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6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ 
ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 
При оцінці дії на природне середовище джерел потенційного забруднення 

запроектованого об'єкту, основними методами прогнозування стану навколишнього 
природного середовища в районі його розміщення являються:  

• метод системного підходу (екологічне і техніко-економічне обґрунтування 
запланованої діяльності); 

• розрахунково-аналітичні методи (оцінка впливу запланованої діяльності на 
довкілля): 

- розрахунок викидів забруднюючих речовин за методикою вказаною в ГКД 
34.02.305-2002 «Викиди забруднюючих речовин у атмосферу від енергетичних 
установок. Методика визначення»; 

- розрахунок розсіювання забруднюючих речовин проведений на електронно-
обчислювальній машині за допомогою автоматизованих систем розрахунку забруднення 
атмосфери «ЕОЛ+», «ЕОЛ2000h», рекомендованих до використання Міністерством 
охорони навколишнього природного середовища України. 

- оцінка ступеня забруднення ґрунтового покриву наводиться на підставі робіт з 
геоекологічних досліджень за станом ґрунтів в містах зберігання відходів; 

• системно-аналоговий метод (співставлення еколого-економічних взаємозв'язків 
запланованої діяльності об'єкту з типовими об'єктами-аналогами); 

• оцінка позитивних і негативних дій проектованого об'єкту на довкілля по 
застосованій методиці згідно якої провести розрахунки техніко-економічних показників 
запланованої діяльності, за умови її здійснення в нормальному режимі;  

• фізіко-географічної і кліматичної характеристик району проведення проектних 
робіт.  

Для оцінки впливу на довкілля використано методи і дані, які описані в наступній 
нормативно-технічній літературі:  

1. Сборник методик по расчёту содержания загрязняющих веществ в выбросах от 
неорганизованных источников загрязнения атмосферы, УкрНТЭК, Донецк, 2000. 

2. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 
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Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного 
середовища на прямий чи опосередкований вплив при провадженні планованої 
діяльності. 

При прогнозуванні оцінки впливів на навколишнє природне середовище в даному 
звіті використовувався метод математичного моделювання, за допомогою якого 
можливо кількісно оцінити величину значень та відносну участь різноманітних впливів. 

Прогнозна проектна оцінка впливу на навколишнє природне середовище 
визначалася як сума прогнозної фонової оцінки і оцінки впливу проектованого об'єкта. 
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7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ СПРЯМОВАНИХ НА 
ЗАПОБІГАННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Спорудження свердловин, передбачається здійснювати одночасно з 
впровадженням заходів по охороні довкілля та надр.  

Заходи спрямовані на запобігання негативного впливу на геологічне середовище 
та надра 

Вплив на геологічне середовище виявляється у вигляді порушень нормативного 
стану геологічного розрізу свердловин в процесі буріння. 

Комплекс заходів необхідно здійснювати з метою найповнішого (комплексного) 
використання корисних копалин з надр і максимально можливого, економічно 
доцільного зменшення втрат при їх розробці. 

У відповідності до вимог статті 56 Кодексу України «Про надра» під час 
провадження планованої діяльності ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-
ПІВНІЧ»: 

• забезпечить повне і комплексне геологічне вивчення надр; 
• недопустить самовільне користування надрами; 
• забезпечить раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і 

наявних у них компонентів; 
• недопустить шкідливий вплив робіт, пов'язаних з користуванням надрами, на 

збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок, що експлуатуються чи 
законсервовані, а також підземних споруд; 

• забезпечить охорону родовища корисних копалин від затоплення, обводнення, 
пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову 
цінність родовища або ускладнюють їх розробку; 

• вживатиме інших заходів, передбачених законодавством про охорону 
навколишнього природного середовища. 

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 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; 
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-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. 

Заходи спрямовані на охорону повітряного середовища 

Повітряне середовище зазнає впливу продуктами згорання електродів при 
зварюванні; продуктами згорання дизельного палива при роботі ДВЗ бурового верстата, 
дизель-електростанції; продуктами згорання природного газу на факелі при 
випробуванні свердловини; продуктами випаровування з ємності для зберігання 
дизельного палива. 

Під час облаштування свердловин утворюватимуться викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел – автотранспортної та будівельної 
техніки, зварювальних агрегатів. 

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. 

Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в повітряне середовище при 
спорудженні і підключенні свердловини і грошове відшкодування за викиди приведені в 
п. 1.4.1. 

Для попередження забруднення повітряного басейну в процесі буріння 
свердловини необхідно: 

- проводити профілактичний огляд герметизуючого устьового обладнання, 
викидних ліній; 

-проводити підбір обсадних труб по міцності, аколонної головки, противикидного 
обладнання, фонтанної арматури - виходячи з максимального тиску газу на усті 
свердловини; 
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- 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 гумотканинним 
покриттям (ГТП) з укладкою напіддони. 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. 

Під час провадження планованої діяльності підприємство: 
• вживатиме заходи щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і 

зменшення впливу фізичних факторів;  
• забезпечить безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані 

споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу 
фізичних та біологічних факторів;  

• здійснюватиме контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що 
викидаються в атмосферне повітря, а також рівнями фізичного впливу та вести їх 
постійний облік;  

• забезпечить здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів 
викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності 
роботи газоочисних установок;  

• не допускатиме експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів та 
установок, у викидах та скидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує 
встановлені нормативи. 

Для зменшення забруднення атмосфери в період будівництва першорядне 
значення має технічний стан будівельної техніки. 

 

Заходи спрямовані на охорону повітряного середовища при виникненні аварійної 
ситуації 

Можливою аварійною ситуацією в процесі спорудження свердловини, яка матиме 
вплив на атмосферне повітря є інтенсивні газопроявлення, які можуть переходити у 
фонтанування. В таких випадках устя свердловини герметизується противикидним 
обладнанням (ПВО). Противикидне обладнання встановлюється на кондуктор і 
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проміжні колони, 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, які забезпечують герметизацію між 
колонного 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  дозволять уникнути від можливого забруднення 
атмосферного повітря в процесі спорудження свердловини. 

Заходи спрямовані на запобігання забруднення горизонтів з прісними водами 

Запобігання забрудненню горизонтів з прісними водами при їх розкритті в 
процесі буріння передбачається за рахунок використання бурового розчину, який 
готується з бентонітового та палигорскітового глинопорошку на прісній воді, 
обробленого малотоксичними хімреагентами. 

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 не використовуються. 

З метою попередження забруднення першого водоносного горизонту з прісними 
водами від денної поверхні, рідкими відходами буріння, що будуть утворюватися в 
процесі спорудження свердловини, передбачається тимчасове зберігання їх в земляних 
гідроізольованих шламових амбарах, які облаштовуватимуться в ґрунтах з низьким 
коефіцієнтом.  

 

Заходи спрямовані на 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 руйнування обваловки шламових амбарів або 
розливи ПММ. Для попередження забруднення прісних вод внаслідок: 

- підняття рівня рідини до обваловки гідро ізольованих шламових амбарів їх 
об’єм прийнято із 10 % запасом; 
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- розливів палива - розвантаження останнього безпосередньо у ємність запасу на 
кожній буровій здійснюється із застосуванням спеціалізованого обладнання. Подальше 
поступання 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 свердловин залізобетонними 
плитами. 

Заходи спрямовані назберігання родючого шару ґрунту від забруднення 

Найбільш ефективним засобом попередження забруднення родючого шару ґрунту 
являється зняття і складування його в кагати, які розташовуються по периметру бурових 
майданчиків з наступною рекультивацією.  

ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» розроблено робочий 
проект із землеустрою щодо рекультивації земельної ділянки. 

Кожна ділянка, яка виділяється під розміщення бурового обладнання, при 
вишкових 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 приготуванняі очистки бурового розчину, блок ПММ, 
склад хімреагентів та інш.) покриваються залізобетонними плитами. 

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) 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. 

Рідкі відходи буріння і буровий шлам передбачається захороняти в 
гідроізольованих шламових амбарах, що знаходяться на технологічному майданчику. 

Після закінчення бурових робіт передбачається проведення рекультивації землі на 
буровому майданчику. При рекультивації виконуються такі види робіт: 

-нейтралізація відпрацьованого бурового розчину з хімреагентами та бурових 
стічних вод; 



145 

 

  

-технічна рекультивація; 
-біологічна рекультивація. 
До прямих заходів по захисту ґрунтів також належать наступні: 
• ретельна зворотна засипка пазух котлованів, всіх траншей і шурфів, з 

пошаровим трамбуванням;  
• вертикальне планування поверхні із забезпеченням нормативних ухилів для 

ефективного відведення поверхневого стоку; 
• систематичне прибирання робочої зони і безпосередньо прилеглої до неї 

території від сміття; 
• забезпечення встановленого порядку безпечного зберігання ТПВ (закриті 

контейнери, встановлені на майданчиках з твердим покриттям); 
• забезпечення своєчасного вивезення відходів у встановлені місця їх 

знешкодження, видалення або утилізації; 
• постійний контроль дотримання всіх встановлених обмежень при реалізації 

проектних рішень. 
Окрім того, у відповідності до вимог Закону України «Про охорону земель»,  

ТОВ « ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ»: 
• проводитиме на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не 

завдаватимуть шкідливого впливу на стан земель; 
• сприятиме систематичному проведенню вишукувальних, обстежувальних, 

розвідувальних робіт за станом земель; 
• своєчасно інформувати відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування щодо стану, деградації та забруднення земельних ділянок; 
• забезпечуватиме додержання встановленого законодавством України режиму 

використання земель, що підлягають особливій охороні; 
• забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням та 

дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на земельну ділянку; 
• забезпечувати захист земель від ерозії, виснаження, забруднення, засмічення, 

засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження, підтоплення, заростання 
бур'янами, чагарниками і дрібноліссям;  

• вживати заходів щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу 
на земельні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу; 

• з метою своєчасного виявлення змін стану земель, їх оцінки, відвернення та 
ліквідації наслідків негативних процесів буде вестись моніторинг ґрунтів. 

Заходи спрямовані назабезпечення нормативного стану будівельного майданчика 

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 надані під будівництво об′єктів; 
-  проїзд транспорту дозволити тільки в межах погоджених під’їзних шляхів; 
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- облаштувати робочі місця будівельного майданчика контейнерами для 
побутових та будівельних відходів; 

- 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. 

Заходи по охороні земель (ґрунтів) спрямовані на їх раціональне використання,  
захист від шкідливих антропогенних впливів, а також на відтворення і підвищення 
родючості ґрунтів. 

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. 

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. 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 
значного негативного впливу на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної 
спадщини 

У разі виявлення на території планованої діяльності об'єктів культурної спадщини 
чи їх частин, у відповідності до вимог статті 23 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини» підприємством буде укладений з відповідним органом охорони 
культурної спадщини охоронний договір. 

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку 
археологічного або історичного характеру, у відповідності до вимог статті 36 Закону 
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України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зупинить їх подальше 
ведення і протягом однієї доби буде повідомлено про це відповідний орган охорони 
культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. 

Земляні роботи будуть відновлені лише згідно з письмовим дозволом 
відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних 
досліджень відповідної території. 

При виявленні об'єктів або предметів археологічної спадщини, в межах території 
планованої діяльності, у відповідності до вимог статті 19 Закону України «Про охорону 
археологічної спадщини» буде негайно інформовано органи охорони культурної 
спадщини, а також буде відповідне сприяння і не перешкоджання будь-яким роботам з 
виявлення, обліку та вивчення археологічних об'єктів або предметів. 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 
значного негативного впливу на об'єкти рослинного світу 

У разі виявлення на території планованої діяльності рідкісних рослин і таких, що 
перебувають під загрозою зникнення у відповідності до вимог статті 27 Закону України 
«Про рослинний світ» вони будуть пересаджені на ділянки з однотипними умовами 
місцезростання. 

Крім того, при веденні планованої діяльності ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА 
КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» буде вживати заходів щодо захисту земель, зайнятих 
об'єктами рослинного світу, від висушення, ущільнення, засмічення, забруднення 
промисловими і побутовими відходами і стоками, хімічними речовинами та від іншого 
несприятливого впливу. 

При виявленні під час провадження планованої діяльності рідкісних та таких, що 
перебувають під загрозою зникнення типових природних рослинних угруповань 
занесених до Зеленої книги України будуть вжиті відповідні заходи охорони, які 
передбачені Положенням про Зелену книгу України, затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1286. 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 
значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу 

Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 
39, 40 Закону України «Про тваринний світ» буде забезпечено:  

• збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного 
світу в стані природної волі; 

• недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов 
розмноження диких тварин;  

• збереження цілісності природних угруповань диких тварин; 
• запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;  
• надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час 

стихійного лиха і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій; 
• охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин; 
• недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження 
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тваринного світу; 
• розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів 

міграції тварин; 
• охорону нор, хаток, лігв, мурашників, бобрових загат та інших житл і споруд  

тварин, місць токування, линьки, гніздових колоній птахів, постійних чи тимчасових 
скупчень тварин, нерестовищ, інших територій, що є середовищем їх існування та 
шляхів міграції. 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 
значного негативного впливу на здоров'я населення 

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону 
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з 
метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, 
неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть: 

• здійснюватись відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, 
архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження 
шуму до рівнів, установлених санітарними нормами; 

• вживатись заходи щодо недопущення  перевищень рівнів шуму, встановлених 
санітарними нормами. 

Радіаційний контроль корисних копалин буде проводитись у відповідності до 
вимог ДБН В.1.4-2.01-97 «Радіаційний контроль будівельних матеріалів і об’єктів 
будівництва» та НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України». 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 
значного шуму 

Відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист території, будинків і споруд від 
шуму» з метою зниження рівнів шуму джерел до допустимих величин під час 
планованої діяльності будуть передбачені наступні заходи:  

- раціональне архітектурно-планувальне рішення генерального плану планової 
діяльності, яке передбачає максимально можливе віддалення об'єктів, що потребують 
захисту від шуму (адміністративних будинків тощо), від особливо шумних джерел 
(двигунів, компресорних станцій, великогабаритних машин тощо); 

- раціональне розміщення технологічного обладнання і робочих місць, організація 
захищених від шуму зон для відпочинку; 

- застосування організаційно-технічних заходів, які передбачають застосування 
малошумного технологічного обладнання і малошумних технологічних процесів, 
оснащення машин і механізмів засобами дистанційного управління і автоматичного 
контролю, змінення способів обробки і транспортування матеріалів тощо; 

- застосування внутрішніх і зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель 
(перекриттів, стін, перегородок, дверей, воріт, вікон, технологічних прорізів) з 
достатньою звукоізоляцією, що забезпечує необхідне зниження шуму, що проникає 
крізь огорожі; 

- застосування звукоізолювальних кожухів на шумних агрегатах;  
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- застосування глушників шуму в системах вентиляції, кондиціонування повітря 
та в інших аерогазодинамічних установках;  

- віброізоляцію технологічного обладнання, застосування самостійних 
віброізольованих фундаментів під устаткування із значними динамічними 
навантаженнями;  

- застосування вібропоглинальних покриттів на тонкі вібруючі поверхні 
технологічного обладнання;  

- застосування акустичних швів (розривів) у конструкціях будівель, що 
перешкоджають поширенню структурного шуму по будівельних конструкціях. 

Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи реагування при 
виникненні аварійних забруднень водних ресурсів 

При виникненні аварійних забруднень суб'єктом господарювання буде своєчасно 
інформовано центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а 
також проведені роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити 
погіршення якості води, у відповідності до вимог статті 44 Водного кодексу України. 

У разі забруднення підземних вод буде вжито заходів щодо встановлення 
причини, з яких це сталося, і за пропозиціями відповідних державних органів влади 
будуть здійсненні відповідні заходи щодо їх відтворення. 

В аварійних ситуаціях пов'язаних з їх забрудненнями, що можуть шкідливо 
вплинути на здоров'я людей і стан водних екосистем негайно буде розпочато ліквідацію 
її наслідків і повідомлено про аварію центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку 
водного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласну 
державну адміністрацію та відповідну раду. 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 
1999 року № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення 
зворотними водами» буде розроблено і впроваджено  протиаварійні заходи, у тому числі 
плани ліквідації наслідків можливих аварій, порядок дій у разі виникнення аварійних 
ситуацій, перелік необхідних технічних засобів, способів збирання та видаляння 
забруднюючих речовин.  

Плани ліквідації наслідків можливих аварій будуть погоджені із спеціально 
уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі використання і 
охорони вод та відтворення водних ресурсів. 

Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи реагування при 
виникненні аварійних забруднень атмосферного повітря 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря» 
ТОВ «ЕНЕРГО– СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» заздалегідь будуть 
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розроблені спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також 
вживатимуться заходи для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного 
повітря. 

Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи реагування при 
виникненні аварійних забруднень земель 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону земель»  
ТОВ «ЕНЕРГО– СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ»  своєчасно інформуватиме 
відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про стан, 
деградацію та забруднення земельних ділянок. 

У разі можливого забруднення земель небезпечними відходами, у тому числі 
аварійними викидами від стаціонарних і пересувних джерел за рішенням місцевої 
державної адміністрації або органу місцевого самоврядування ТОВ «ЕНЕРГО – 
СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» будуть проведені постійні або періодичні 
обстеження хімічного складу ґрунтів з метою виявлення та визначення їх негативного 
впливу на здоров'я людини, а також окремих видів природних ресурсів і довкілля в 
цілому. 

Заходи реагування на аварійні ситуації спричинені сейсмічними чинниками 

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

На території планованої діяльності відзначається бал сейсмічної інтенсивності – 6 
за шкалою MSK-64.  

Землетрус характеризується необхідністю пошуку постраждалих, забезпечення 
доступу рятувальників і рятування людей, надання першої невідкладної медичної 
допомоги тощо. 

Складність проведення рятувальних робіт обумовлена великою кількістю 
постраждалих людей, які опинилися в завалах, необхідністю виконання складних 
інженерних робіт та загрозою подальшого руйнування. 
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Карта сейсмічної активності України 

Особливі вимоги ставляться до безпечного ведення рятувальних робіт у зонах 
руйнувань.  

У разі виникнення землетрусу ТОВ «ЕНЕРГО–СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-
ПІВНІЧ»: 

- буде створено усі умови, організовано постійний контроль за виконанням 
рятувальниками належних заходів щодо їх безпеки, забезпечено своєчасне надання 
допомоги постраждалим рятувальникам; 

- буде встановлено наявність постраждалих, їх кількість та, за можливості, стан; 
характер та межі зони руйнувань; можливість подальшого руйнування конструкцій; 
розміщення у зоні надзвичайної ситуації небезпечних об'єктів; 

- наявність небезпечних факторів (вогонь, підтоплення, витік газу, попадання 
води в завал, наявність обірваних електромереж під напругою тощо) та ступінь їх 
загрози; 

- наявність та стан шляхів транспортування постраждалих з небезпечної зони; 
- спільно з підрозділами оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

проведено пошуково-рятувальні роботи, а саме: візуальне обстеження постраждалої 
території, опитування очевидців та врятованих постраждалих;  прослуховування завалів; 
обстеження пошкоджених (зруйнованих) будівель та споруд. 

Окрім того, з метою захисту від негативного впливу сейсмічних подій на безпеку 
людей та збереження матеріальних цінностей, при розміщені та реконструкції будівель 
та споруд ТОВ «ЕНЕРГО–СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» буде неухильно 
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дотримуватись вимог встановлених ДБН В.1.1-12-2014 «Будівництво у сейсмічних 
районах України». 

Заходи реагування при виникненні надзвичайної екологічної ситуації 

Зона надзвичайної екологічної ситуації - окрема місцевість України, на якій 
виникла надзвичайна екологічна ситуація.  

Надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайна ситуація, при якій на окремій 
місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що 
потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави.  

У разі оголошення на території планованої діяльності зони надзвичайної 
екологічної  ситуації ТОВ «ЕНЕРГО–СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» буде: 

• неухильно дотримуватись встановленого правового режиму зони надзвичайної 
екологічної ситуації; 

• проведено мобілізацію ресурсів та зміну режиму роботи підприємства з метою 
проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт; 

• вжито заходів щодо нормалізації екологічного стану на території планованої 
діяльності.  

Компенсаційні заходи  

Відповідно до вимог Податкового кодексу України підприємство має податкові 
зобов'язання з: 

- рентної плати: 
- за користування надрами для видобування корисних копалин;  
- екологічного податку: 
- за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення; 
- за розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як 

вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів 
господарювання). 

Відповідно до вимог статті ст.156,157 Земельного Кодексу України та  постанови 
Кабміну №284 від 19.04.1993 р. (із змінами та доповненнями) «Про порядок визначення 
та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» користувачем 
(власником) земельної ділянки, яку вони надать ТОВ «ЕСКО - ПІВНІЧ» для проведення 
геологорозвідувальних робіт, визначаться заподіяні збитки та неодержані доходи у 
зв`язку з тимчасовим зайняттям земельної ділянки для ведення сільськогосподарського 
виробництва, а підприємством відшкодовуться всі визначені збитки у повному обсязі.    

У разі порушення законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» будуть негайно 
вжиті заходи щодо усунення відповідних порушень та компенсовано в установленому 
порядку шкоду, заподіяну довкіллю або здоров'ю і майну громадян, в повному обсязі. 

Прийняті проектні рішення забезпечують мінімізацію збитку навколишньому 
середовищу в процесі будівництва та експлуатації проектованого газопроводу. Так, 
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робочим проектом були передбачені наступні заходи для забезпечення нормативного 
стану навколишнього середовища: 

Ресурсозберігаючі заходи. 

Раціональне прокладання траси проектованого газопроводу, що сприяє 
меншому залученню земельних ресурсів. 

Відновлювальні та компенсаційні заходи. 

Газопровід прокладається підземно. По завершенню будівництва 
передбачається виконання відновлюючих рекультиваційних робіт на землях, що 
належать до сільськогосподарського призначення. Роботи з рекультивації порушених 
земель виконуються поетапно і поділяють на технічну та біологічну рекультивацію. 

По закінченні рекультивації земельні ділянки, які надаються в тимчасове 
користування на час будівництва, повертаються колишнім власникам у стані, 
придатному для господарського використання їх по призначенню.  

Детальніше процес проведення рекультивації описаний в розділі 8.4. 
Відповідно до вимог ДСТУ 7941:2015 (Якість ґрунту. Рекультивація земель. 

Загальні вимоги) землі, на яких проведено рекультивацію і прилеглих до них 
територій, після завершення всього комплексу передбачених робіт, повинні мати 
оптимально органічний та екологічно збалансований стійкий ландшафт. 

До компенсаційних стягнень за використання природних ресурсів та 
забруднення навколишнього середовища належить екологічний податок – плата за 
користування земельною ділянкою, за викиди в атмосферу забруднюючих речовин, 
вивіз та  утилізацію відходів. Фінансування заходів щодо охорони навколишнього 
природного середовища здійснюється за рахунок коштів підприємства. 

Охоронні та захисні заходи. 
Процес транспортування природного газу по газопроводу, що проектується, 

проводиться герметично. З’єднання трубопроводів передбачено зварюванням, що 
виключає витоки в повітряне середовище при планованій діяльності. Трубопровід 
розраховано та випробувано на міцність при можливому максимальному тиску. 
Протягом всього терміну експлуатації проектованого газопроводу передбачається 
проводити постійний контроль за станом виробничого обладнання, з метою виявлення 
несправностей та факторів, що можуть зумовити виникнення негативних впливів чи 
навіть аварій. Для попередження аварійних ситуацій, передбачено всі необхідні 
системи автоматичного контролю, засоби регулювання, сигналізації і блокування, що 
спрацьовують при відхиленні від заданих параметрів та забезпечують безпечну 
експлуатацію газопроводу. Підземні ділянки трубопроводу підлягають захисту від 
корозії – захисним покриттям та засобами електрохімзахисту. 

Для запобігання забрудненню ґрунту та підземних вод в період проведення 
будівельних робіт передбачено будівельні відходи до вивозу з території будівництва 
зберігати на майданчику з твердим покриттям, скид стічних вод у герметичну ємність з 
подальшим транспортуванням на очисні споруди. 
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Всі утворені відходи при будівництві збираються у контейнери для побутових та 
виробничих відходів і вивозяться відповідно до укладених договорів з спеціалізованими 
організаціями. 

Ступінь екологічного ризику від діяльності проектованого об’єкту мінімальний. 
Негативних залишкових впливів після припинення експлуатації проектованого 

газопроводу не очікується. 
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8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ НА 
ДОВКІЛЛЯ 

 
Кодексом Цивільного захисту України визначено, що: 
надзвичайна ситуація це обстановка на окремій території чи суб’єкті 

господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням 
нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, 
пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів 
ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення 
загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, 
завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення 
на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності; 

аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, 
травмування населення або створює на окремій території чи території суб’єкта 
господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування 
будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або 
транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих 
речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище. 

Як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля, значного 
негативного впливу на навколишнє середовище під час провадження планованої 
діяльності при дотриманні технічних і технологічних нормативів 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, випробування і закінчуючи 
демонтажем бурового устаткування, прокладанням необхідних комунікацій і 
рекультивацією земельної ділянки. 

При спорудженні свердловини 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; 
-нейтралізований шар ґрунту збирається бульдозером і скидається в 

гідроізольований шламовий амбар. 
2) При виникненні інтенсивних газопроявлень бурова бригада діє поплану 

«ПЛАС», при цьому: 
-буровий інструмент спускається на якомога більшу глибину; 
-міжколонний простір закривається противикидним обладнанням; 
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-в свердловину закачується обважнений буровий розчин; 
-проводиться промивка свердловини і дегазація бурового розчину. 
3) При виникненні газового фонтану: 
-терміново сповіщає про виникнення аварії керівництво підприємства через 

диспетчерську службу; 
-викликає спеціалізований загін САРС 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 ТОВ «ЕНЕРГО– СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ». 
На основі досвіду проведення робіт по ліквідації газових фонтанів на родовищах і 

площах ТОВ «ЕНЕРГО– СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 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 свердловини. 

З метою уникнення значного негативного впливу планованої діяльності 
ТОВ «ЕНЕРГО– СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» на довкілля та виникнення 
надзвичайних ситуацій та аварій на об'єкті буде: 

• забезпечено виконання заходів у сфері цивільного захисту; 
• забезпечено відповідно до законодавства своїх працівників засобами колективного 

та індивідуального захисту; 
• розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку у разі 

виникнення аварії; 
• організовано та здійснено під час виникнення надзвичайних ситуацій евакуаційних 

заходів щодо працівників та майна; 
• створено диспетчерську службу, необхідну для забезпечення безпеки об’єкта; 
• проведено оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті та 

здійснено заходи щодо неперевищення прийнятних рівнів таких ризиків; 
• здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі 

правилам техногенної та пожежної безпеки; 
• розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об’єкті; 
• проведено тренування і навчання з питань цивільного захисту; 
• забезпечено безперешкодний доступ посадових осіб органів державного нагляду, 

працівників аварійно-рятувальних служб, з якими укладені угоди про аварійно-
рятувальне обслуговування для проведення обстежень на відповідність 
протиаварійних заходів планам локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єкті, 
сил цивільного захисту – для проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

• створено матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 
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ситуацій; 
• розроблено заходи щодо забезпечення пожежної безпеки; 
• розроблено і затверджено інструкції та видано накази з питань пожежної безпеки, 

здійснення постійного контролю за їх виконанням; 
• забезпечено виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень 
центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах 
техногенної та пожежної безпеки; 

• утримано у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, 
недопущення їх використання не за призначенням; 

• своєчасно інформувано відповідні органи та підрозділів цивільного захисту про 
несправність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту, 
водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній території. 
Відповідно до статті 25 Закону України «Про захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» з метою захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
ТОВ  «ЕНЕРГО– СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ»  буде передбачено:  

• планування і здійснення необхідних заходів для захисту працівників підприємства, 
об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру; 

• розроблення планів локалізації і ліквідації аварій (катастроф) з подальшим 
погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують 
формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, 
пожежної і техногенної безпеки; 

• підтримання у готовності до застосування сил і засоби із запобігання виникненню 
та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру;  

• створення та підтримання матеріальних резервів для попередження та ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

• забезпечення своєчасного оповіщення працівників підприємства про загрозу 
виникнення або про виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного 
характеру.  
Відповідно до вимог статті 66 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» ТОВ «ЕНЕРГО–СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 
буде розроблено та здійснено заходи щодо запобігання аваріям, а також ліквідації їх 
шкідливих екологічних наслідків. 

У разі внесення планованої діяльності до державного реєстру об`єктів підвищеної 
небезпеки, у відповідності до вимог статті 7 Закону України «Про страхування» та 
постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1788 «Про 
затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної 
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
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пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» 
ТОВ «ЕНЕРГО– СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» оформить належним чином 
страхування цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та 
аваріями на об'єкті підвищеної небезпеки, а також призвести до аварій екологічного та 
санітарно-епідеміологічного характеру. 

Одна з основних умов безпечної експлуатації газопроводу - забезпечення його 
герметичності. Природний газ має дуже низький поріг вибухонебезпечної 
концентрації в повітрі (від 5 до 15 %), тому при грубому порушенні технологічного 
режиму може виникнути небезпека вибуху або пожежі. 

Причиною порушення герметичності можуть бути: корозійний чи механічний 
знос, механічне руйнування обладнання, неналежне дотримання умов безпеки при 
вогневих роботах, несвоєчасна профілактика роботи запірної арматури тощо. 

Система захисту газопроводу, що проектується, дотримання якої дасть змогу 
безпечно транспортувати газ без виникнення аварійних ситуацій, включає такі заходи: 

- влаштування проектованого газопроводу із сталевих труб відповідної 
товщини стінки та відповідного діаметру, визначених на основі проведених 
гідравлічних розрахунків за умов безперебійного газопостачання в години 
максимального навантаження при максимально допустимих перепадах тиску, 
забезпечить безпечні умови транспортування природного газу; 

- влаштування захисту проектованого газопроводу від корозії: підключення 
до існуючої установки електрохімзахисту; ізоляція підземної частини посиленого та 
дуже посиленого типу; захист наземної частини газопроводу фарбуванням двома 
шарами після ґрунтовки; установка вимірювального пункту на захисному кожусі; 

- влаштування зовнішніх відключаючих пристроїв (кранові вузли) по трасі 
газопроводу; 

- під час монтажу газопроводу передбачається контроль за міцністю 
зварних стиків за допомогою механічних досліджень та фізичними методами 
контролю; 

- по завершенню будівельно-монтажних робіт передбачається виконання 
повного комплексу випробувальних робіт на міцність та герметичність гідравлічним 
методом; 

- для мінімізації людського фактору у виникнення аварійних ситуацій під 
час експлуатації проектованого об’єкта до роботи будуть допускатись тільки ті 
робітники, що пройдуть відповідний курс навчання та перевірку знань з техніки 
безпеки та охорони праці. 

В проекті були враховані нормативні вимоги і закладені комплексні заходи для 
забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки. 
Виконання технічних рішень, передбачених проектом, виключає можливість 
виникнення аварійних ситуацій з екологічними наслідкам під час експлуатації 
проектованого об’єкту. 
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Замовник зобов’язується виконувати проектні рішення у відповідності до норм та 
правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх 
етапах будівельних робіт та під час експлуатації об’єкта, що проектується. 

Відповідно до вищезазначеного, виникнення аварійних ситуацій під час 
експлуатації проектованого газопроводу не передбачається. 

Процеси будівництва та експлуатації обʼєкту повʼязані з можливим ризиком, так 
як деякі ситуації повʼязані з непрогнозованими особливостями геологічної будови, 
сейсмічністю та динамікою. Це можуть бути, як зовнішні причини (стихійні лиха, 
корозія металу під впливом атмосфери та водного середовища), так і внутрішні причини 
(відмови якісної роботи обладнання). 

Аварії на проектованому обʼєкті можуть бути обумовлені, як природними 
явищами, так і антропогенними причинами і носять, як правило, випадковий, ймовірний 
характер. 

Визначені наступні основні небезпеки при експлуатації проектованого обʼєкту: 
- аварії на трубопроводах та обладнанні; 
- екстремальні природні умови. 

Аналіз можливих аварійних ситуацій, механізмів їх виникнення, взаємодії 
природного, технічного та людського фактора дозволяють звести до мінімуму ризик 
негативного впливу на навколишнє середовище та заздалегідь спланувати 
багатоваріантні заходи для запобігання аварійних ситуацій. 

Лінійні комунікації 
Основні небезпеки, що характерні газопроводам, обумовлені 

вибуховопожеженебезпечними властивостями природного газу.  
У зв'язку з великим різноманіттям ситуацій, що виникають при експлуатації 

газопроводів, неможливо передбачити і визначити наперед місце, час і характер аварії. 
Тому захист газопроводів з точки зору вибуховопожеженебезпечності повинен 
будуватися з врахуванням можливості виникнення самих несприятливих наслідків, 
прогноз яких можна здійснити на основі аналізу технологічної схеми, статистичних 
даних про надійність газопроводів, а також аварій, що мали місце на аналогічних 
підприємствах. Теоретично причинами аварій на газопроводах можуть бути 
порушення герметичності трубопроводів, які супроводжуються викидом 
вибуховопожеженебезпечних речовин, несправності кранів, засувок, запобіжних 
клапанів, відхилення від нормального технологічного режиму. 

Аналіз матеріалів розслідування аварій свідчить, що 66,5% вибухів, пожеж і 
займань відбувається внаслідок помилок при експлуатації обладнання, з них біля 20% - 
з причини недотримання норм технологічного режиму. 

Згідно результатів аналізу великих пожеж на вибухонебезпечних виробництвах 
в більшості випадків пожежі передувало утворення горючої суміші поза виробничої 
апаратури. Пожежовибухонебезпечні речовини виходили назовні за наступних 
причин: - руйнування обладнання - 72 %; - технологічні скидання - 19 %; - витоки 
через незначні нещільності - 6 %.  
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Значна частина аварій (31%) викликана утворенням вибухонебезпечних 
концентрацій внаслідок порушення технологічного режиму і герметичності. До 
порушення герметичності приводять різкі перепади температур в газопроводах чи 
температурні перенапруження, руйнування прокладок, розриви трубопроводів в 
результаті корозії металу, поломки арматури чи відмова в її роботі.  

Найчастіше причиною виходу газу чи попадання повітря усередину системи є 
недосконалість операцій по завантаженню і спорожнюванню, а також утворення 
нещільностей і ушкодження трубопроводів. При використанні горючих газів утворення 
палаючого середовища за межами газопроводу можливо тільки у випадках виходу їх 
через нещільності й ушкодження газопроводу у кількостях, достатніх для створення 
вибухонебезпечних концентрацій. При цьому, якщо через нещільності струмінь газу 
відразу ж підпалити, вибуху не буде, а газ буде горіти, утворюючи факел полум'я. 

Більшість випадків розгерметизації газопроводів обумовлена підвищеною 
швидкістю корозії металу та зносу обладнання і трубопроводів більше допустимого 
терміну. 

Дія температури позначається на трубопроводах, виконаних з матеріалів з 
різними коефіцієнтами теплового розширення. 

Перенапруга в матеріалі трубопроводу може також виникнути при зменшенні 
його товщини в результаті стирання матеріалу твердими зваженими частками, що 
знаходяться в потоці чи газу, чи при наявності дефектів (раковин, тріщин тощо). 

Великі внутрішні напруження можуть виникнути при роботі апаратів та 
трубопроводів на підвищених тисках, при динамічному навантаженні (гідравлічних 
ударах, вібрації працюючих машин тощо).  

Розгерметизація технологічних систем часто відбувається в місцях з'єднання. 
Фланцеві з'єднання найчастіше є джерелом значних викидів вибуховопожеже-
небезпечних речовин. Небезпека застосування фланцевих з'єднань, особливо на 
трубопроводах з горючими газами обумовлена ще тим, що незначні витоки горючих 
газів з загорянням приводять до послаблення затяжки болтів (шпильок), деформації 
металевих або загоряння м'яких ущільнюючих прокладок, порушенню герметичності 
ущільнювача і тим самим, до посилення пожежі на аварійній дільниці. Випадкові 
ушкодження апаратури ударного характеру можливі при ремонтних роботах.  

Аварійна ситуація часто починається з порушення технологічного режиму, 
зв'язаного з відмовою приборів контролю і регулювання технологічного процесу. 
Найбільшу небезпеку представляє відмова в роботі пристроїв регулювання заданих 
параметрів: температури, тиску, витрат, які в результаті приводять до розгерметизації 
обладнання і викиду продуктів в атмосферу. Для локалізації аварійної ситуації широко 
застосовується автоматичні технологічні блокування і прибори захисту, від надійності і 
стану яких в значній мірі залежить вибухобезпечність виробництва. Проте, як показує 
аналіз, вони не завжди забезпечують ліквідацію аварійної ситуації при порушенні 
небезпечних параметрів Найчастіше джерелом і причиною займання газів є вогонь та 
іскри. Частіше всього пожежі від цих джерел займання відбуваються із-за халатності, 
порушення правил проведення вогневих робіт, при курінні, застосуванню відкритого 
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вогню. Іскри можуть утворюватися при застосуванні іскроутворюючого інструменту, 
статична електрика. Особливу небезпеку представляють заряди статичної електрики. 
Також велику небезпеку представляють грозові розряди, дія яких проявляється в вигляді 
прямого удару блискавки, електричної чи електромагнітної індукції. В середньому на 
1 км2 поверхні землі за статистикою приходиться 2-4 грозових розрядів на рік. Відомі 
випадки, коли в результаті грозового розряду займався газ на продувочних свічках 
газових апаратів. В світі, в т.ч. в Україні, частка пожеж, що виникають від теплового 
прояву електричної енергії, складає 20-25% та має тенденцію до росту. До особливо 
небезпечних місць трубопроводу відносяться: - розташування кранів над поверхнею 
землі; - проходження газопроводів через яри та пагорби, де може бути зсув ґрунту; - 
лупінги; - переходи через автомобільні, залізничні колії та водні перешкоди.  

 
 

Можливі несправності технологічного процесу та обладнання, які можуть 
привести до виникнення аварії 

Таблиця 8.1 
№
№ 
пп 

Наймену- 
вання 
стадії 
розвитку 
аварійноїс
итуації 

Причина винекнення несправностей Способи та засоби попередження 
локалізації аварій 

1 Корозійне, 
механічне 
зношення, 
пошкоджен
ня трубо-
проводу  

Тривалий строк експлуатації 
приводить до фізичного старіння 
устаткування. Корозійне зношення, 
утворення свищів є можливим 
наслідком корозійного впливу 
природного газу, ґрунтових вод, 
вологи навколишнього середовища на 
метал, обладнання  та трубоповоди, 
порушення ізоляцій-ного шару 

Систематичний контроль за 
технічним станом запірної та 
запобіжної арматури, технічна 
діагностика труб і зварних швів та 
їх своєчасне обслуговування, заміна  
та ремонт.  Суворе виконання 
заходів щодо  
захисту від корозії 

2 Дія 
природних 

сил 

 Зсуви землі при проходженні газо-
проводами ярів, весняні повені можуть 
привести до ушкодження або 
руйнування газопроводів. 

При проектуванні траси 
газопроводів ураховувати рельєф 
місцевості, проводити заходи щодо 
зміцнення небезпечних ділянок . 

3 Вихід 
робочих 

параметрів 
обладнання 

за межі 
критичног 
о значення 

Помилкове закриття засувок та вен-
тилів може спричинити збільшення 
робочого тиску в обладнанні. Внас-
лідок збільшення робочого тиску та 
несправностей регулюючої арматури 
можливе утворення витоку газу через 
нещільності обладнання, а в найгір-
шому випадку – руйнування запірної і 
запобіжної арматури і стінок трубо-
проводів та обладнання.  

Необхідний контроль за робочими 
параметрами процесу (тиском, 
температурою, витратою), а також 
технічним станом трубопроводу, 
запірної та запобіжної арматури, і 
усього обладнання їх своєчасне 
обслуговування та ремонт. 
Дотримання інструкції по 
експлуатації обладнання 
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4 Несанкціо-
новане 

втручання 
сторонніх 

осіб 
 

Несанкціоноване втручання сторонніх 
осіб у роботу газопроводу, може 
спричинити вихід з робочого стану 
газопроводу з подальшими 
негативними наслідками (вибух, 
пожежа, ви-ток газу та інше.) Можуть 
бути також і інші непередбачувані 
ситуації, які можуть викликати аварію 
(падіння літальних апаратів, 
терористичні акти та ін.  

Контроль за находженням 
сторонніх осіб на території 
проходження трубопроводу,  крім 
обслуговуючого персоналу. 
Наслідки вказаних аварійних 
ситуацій можна пом'якшити та 
локалізувати аварію на перших 
стадіях розвитку вмілими діями 
персоналу та спеціальних 
підрозділів, для чого необхідно 
проводити тренування та навчання 
персоналу підприємства по діях у 
аварійних ситуаціях 

5 Дія небез-
печних 
факторів 
аварій 
суміжних 
блоків  

Проведення аналізу кількісних 
енергетичних характеристик факторів 
небезпеки суміжних блоків, 
допоміжних будівель з постійним 
находженням людей у небезпечній 
зоні інтенсивної поразки.  

Передбачити способи та засоби не 
допущення дії небезпечних 
факторів суміжних блоків на 
газопрвід 

6 Помилки 
ремонтного 
та обслуго-
вуючого 
персоналу  

Помилки або неякісне виконання робіт 
при обслуговуванні обладнання, 
запірної та запобіжної арматури 
трубопроводів можуть призвести до 
утворення нещільностей та витоків 
газу або рідини. Помилкове закриття 
засу-вок та вентилів також може 
спричинити розриви або 
розгерметизацію арматури та 
обладнання. При виконанні різних 
видів робіт ініціатором вибуху та 
пожежі можуть служити 
вибухоіскронезахищений інструмент 
та прилади, при веденні вогневих 
робіт - відкритий огонь, працюючі 
двигуни тощо. 

Чітке дотримання персоналом 
вироб-ничих та посадових 
інструкцій, інструкцій та 
нормативних документів з 
вибухопожежебезпеки, перевірка 
технічного стану інструменту та 
обладнання перед початком робіт, 
належний контроль за виконанням 
робіт, допуск до виконання робіт 
тільки кваліфікованого персоналу. 
Обслуговуючий персонал повинен 
бути в достатній мірі підготовлений 
і забезпечений експлуатаційнотех-
нічною документацією. 

7 Розгермети
зація або 
руйнуван-
ня трубо-
проводу  

Розгерметизація або руйнування 
трубопроводів та обладнання виникає 
з причин які були перераховані в 
попередніх стадіях виникнення та 
розвитку аварій та аварійних ситуацій. 
Розгерметизація арматури, апарату або 
трубопроводу приводить до утворення 
токсичної газоповітряної суміші 
пожежовибухонебезпечної 
концентрації з можливим подальшим 

Належний технічний контроль, 
додержання регламентних строків 
ремонту та обслуговування 
арматури та трубопроводів. При 
виявленні місця пропуску – негайна 
ліквідація аварійної ситуації 
ремонтними бригадами. 
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розвитком аварії у вигляді вибуху, 
пожежі та ін..  

8 Викид тех-
нологічно-
го середо-
вищ а із 
трубопрово
ду, 
арматури 

Зазначення фізико-хімічних, вибухо-
небезпечних та токсичних 
властивостей викинутих продуктів. 
Перевірка стану міжблочних засобів, 
які пере-кривають надходження до 
трубопроводів та апаратів прямих та 
зворотних потоків технологічної 
сировини та теплоносіїв, їх 
відповідність потребам нормативних 
документів; перевірка навиків 
обслуговуючого персоналу по 
провденню у дію блокуючих 
пристроїв. Оцінка можливостей 
утворення вибухонебезпечних 
газоповітряних сумішей. Виннення 
аварійної ситуації внаслідок пожежі 
або вибуху газоповітряних сумішей які 
виникли при викиду технологічного 
середовища із трубопроводу 

Блокування аварійної апаратури, 
скидання газової фази на свічу. 
Виведення людей з аварійної зони. 
Оповіщення керівництва 
підприємства про аварію 

9  Утворення 
хмари на 
відкритому 
майданчик
у  

Оцінка раціональності об’ємноплану-
вальних рішень, наявність застійних 
зон, які перешкоджають розсіюванню 
хмари; оснастка автоматичними 
газосигналізаціями 
(газоаналізаторами), поглинальними 
установками.  

Планування технологічних систем 
провітрюваними майданчиками, 
оснащення приладами контролю 
повітряної зони.  

10  Витікання 
струменя 
газу  

Перевірка обладнання, трубопроводів, 
арматури, згідно нормативам ( 
регламенту); оцінка технічного стану 
обладнання (якість зварних з’єднань, 
зборки роз’ємних з’єднань, ступеню 
зносу), оцінка порядку та повноти 
діагностики.  

Належний технічний контроль, 
додержання регламентних строків 
ремонту та обслуговування 
арматури, кранів та обладнання. 
При виявленні місця витоку – 
негайна ліквідація свищів 
ремонтними бригадами.  

11  Поширення 
токсичної 
хмари  

 Оцінка можливих розмірів, форми, 
концентрації, напрямок швидкості 
дрейфу хмари, наявність та 
ефективність систем локалізації та 
осадження токсичної хмари. Наявність 
необхідної кількості людей для дій в 
аварійної ситуації. 

Забезпечення оперативною 
інформа-цією про метеоумови, 
впровадження системи 
моделювання та прогнозу-вання 
розповсюдження токсичної хмари, 
осадження ефективними осад-
жуючими та загороджувальними 
системами, дії персоналу і 
спецпідрозділів по локалізації 
аварії. 
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12 Вибух 
хмари, 
вогняна 
куля 
Факельне 
горіння 
струменю 

Займання газу ускладнює роботи по 
його ліквідації, в результаті чого 
втрачаються великі кількості газу, 
паралізується діяльність сусідніх 
об’єктів, знищується обладнання.  

Зупинити газопровід. Негайно 
прекрити вхідні та вихідні 
трубопроводи. Необхідно негайне 
оповіщення персоналу 
підприємства, МНС, місцевого 
населення і керівництва 
підприємства про аварію, місцеву 
адміністрацію 

 
Компенсаційні заходи післяаварійних ситуацій 

Згідно чинного законодавства України у разі, якщо аварійна ситуація все ж таки 
відбулась, підприємству-власнику необхідно сплатити екологічний податок за 
нанесення збитків навколишньому природному середовищу. 

Розрахунок розмірів відшкодування збитків, нанесених від аварійних ситуацій, 
що відбулися визначається згідно Методики розрахунку розмірів відшкодування 
збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища України за № 639 від 10.12.2008 р. 

Необхідно відмітити, що розрахунок включає в себе вихідні дані (розмір 
мінімальної заробітної плати на момент виявлення порушення), які за вимогами часу 
підвищуються на державному рівні; чисельність мешканців населеного пункту, його 
народногосподарське значення, постраждалих від аварії також можливо визначити 
лише після аварії, що відбулася тощо, тому власник підприємства, на якому сталася 
аварійна ситуація, зобов’язаний самостійно визначити розмір відшкодування збитків, 
які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, та сплатити у державний бюджет. 
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9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 
Труднощів у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля не виникало.  

 
 

10. ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО 
УПОВНОВАЖЕННОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ 

 
Повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля  

(№ 201911184825) опубліковано в газеті Валківського району Харківської області 
«Сільські новини» № 46 (12238) від 09.11.2019 р., та «ТРИБУНА-ІНФОРМ» № 19 (511), 
від 10.10.2019 р., розміщено на дошці оголошень Ков’язької селищної ради Валківського 
району Харківської області, а також на сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля 
України. (Додаток 16, 17, 18) 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. До Департаменту екології 
та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації протягом 20 
робочих днів з дня офіційного оприлюднення зауважень та пропозицій до планованої 
діяльності стосовно: «Cпорудження оціночно - експлуатаційної свердловини №7 
Журавлиного родовища проектною глибиною 4000м, з метою оцінки газоносності 
покладу горизонту С-9 та експлуатації газоконденсатного покладу горизонту С-5 
серпуховських відкладів. Влаштування свердловини №7 Журавлиного ГКР в межах 
Деркачівсько-Войтенківської площі. Валківський район, Харківської обл.» (Додаток 19). 
  



166 

 

  

11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА 
СТАНОМ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Організація моніторингу при спорудженні свердловини є невід’ємною частиною 
контролю стану навколишнього середовища, здійснюється суб’єктом господарювання. 

З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про стан 
навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та розробки науково-
обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень в Україні 
створена система державного моніторингу навколишнього природного середовища. 
Спостереження за станом навколишнього природного середовища, рівнем його 
забруднення здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, іншими 
спеціально уповноваженими державними органами, а також підприємствами, 
установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до 
погіршення стану навколишнього природного середовища. 

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 
1998 року № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу 
довкілля» ТОВ « ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» буде: 

- здійснювати екологічний контроль за виробничими процесами та станом 
промислових зон, збирати, зберігати та безоплатно надавати дані і/або узагальнену 
інформацію для її комплексного оброблення (з цією метою між суб'єктами системи 
моніторингу та постачальником інформації буде укладено відповідну угоду); 

- розробити та узгодити в установленому порядку плани здійснення заходів з 
метою спостереження за станом екологічно небезпечного об'єкта, запобігання 
екологічно небезпечній виробничій, господарській та іншій діяльності. 

Моніторинг у сфері охорони атмосферного повітря 

ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» призводить або може 
призвести до погіршення стану атмосферного повітря, тому відповідно до вимог 
Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року № 343 відноситьтся до 
суб’єктів моніторингу атмосферного повітря. 

Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою 
отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про рівень 
забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня 
небезпечності та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття 
рішень у галузі охорони атмосферного повітря. 

При проведенні робіт з спорудження свердловин моніторинг стану атмосферного 
повітря здійснювати періодично, враховуючи особливості впливу на стан атмосферного 
повітря планованої діяльності, враховувати контроль за речовинами, які можуть бути 
привнесені до якісного складу повітря: 
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- при процесі буріння (поглиблення) свердловини: азоту оксиди (NOX), сажа (С), 
вуглецю оксид (СО), вуглеводні граничні (СН) та ангідрид сірчистий (SO2). 
Періодичність контролю – 1 раз на рік; 

- при процесі випробування свердловини: азоту оксиди (NOх) та вуглецю оксид 
(CO). Контроль здійснюється розрахунковим методом, оскільки прямі вимірювання 
параметрів викидів на даному джерелі (факельний амбар) технічно здійснювати 
практично неможливо з причини виникнення високих температур та великих 
швидкостей газових потоків (при спалюванні факельних газів), виходячи з фактичного 
дебіту та часу спалювання газу на факелі. Періодичність контролю – 1 раз в процесі 
випробування свердловини. 

- передбачити проведення контролю стану забруднення атмосферного повітря на 
межі нормативної СЗЗ в бік найближчої забудови свердловини та на межі найближчої 
житлової забудови до свердловини під час буріння та виконання робіт з випробування. 
Періодичність проведення моніторингу – 1 раз під час буріння свердловини (при 
досягненні ½ інтервала буріння) та 1 раз під час випробування свердловини. 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря», 
постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року 2-0 № 1655 «Про 
затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного 
повітря» буровим підприємством - підрядником буде забезпечено розробку матеріалів 
інвентаризації викидів забруднюючих речовин. 

У разі необхідності, відповідно до вимог Інструкції про порядок та критерії взяття 
на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на 
здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, 
що викидаються в атмосферне повітря затвердженої наказом Міністерства екологіїта 
природних ресурсів України 10.05.2002 № 177 зареєстрованої в Міністерствіюстиції 
України 22 травня 2002 року за №445/6733 підприємством буде подано відповідні 
документи для взяття на державний облік об'єктів, видів та обсягів забруднюючих 
речовин, що викидаються в атмосферне повітря. 

Згідно вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» 
ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» буде здійснюватись контроль 
за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і 
рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік. 

Крім того, ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» буде 
вживати в межах своїх обов'язків заходів визначених «Протоколом про реєстри викидів і 
перенесення забруднювачів», який ратифікований Законом України від 03.02.2016 
№ 980-VIII. 

В рамках проведення даної оцінки впливу на довкілля були відібрані проби 
атмосферного повітря на межі СЗЗ свердловин та проведені аналізи.  
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Моніторинг у сфері охорони водних ресурсів 

Підприємство зобов’язано здійснювати первинний облік водокористування згідно 
з показниками засобів вимірювальної техніки, результатів вимірювань показників якості 
води (не менше ніж один раз на квартал). Облік водокористування буде вестися 
ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» з метою систематизації 
даних про забір та використання вод. 

Так як технологія виробництва не передбачає скиду у водні об'єкти зворотних вод 
і забруднюючих речовин, ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 
здійснюватиме контроль за підприємством – підрядником щодо виключення скиду 
забруднюючих вод (речовин) у водні об’єкти, в тому числі за межами території, де 
розташовано об'єкт планованої діяльності.  

Для контролю за забрудненням водоносних горизонтів обов’язковим являється 
моніторинг якості води зі спостережних свердловин та водної свердловини, 
спорудження якої передбачається на буровому майданчику для технічного 
водозабезпечення процесу буріння. Також необхідно проводити контрольні виміри 
якості води найближчих річках до місця планованої діяльності зі спорудження 
свердловин, та з водного джерела розташованого в межі житлової забудови найближчої 
до свердловини. Періодичність проведення моніторингу - після проведення робіт по 
бурінню свердловини, а також під час буріння при досягненні ½ проектної глибини 
свердловини; під час експлуатації свердловини - щоквартально за показниками 
розчинений у воді кисеню, водневий показник pH, нітрати, нітрити, амоній сольовий, 
фосфати, хлориди, сульфати мінералізація, загальна жорсткість, нафтопродукти, нікель, 
кадмій, свинець, ртуть, цинк, літій, стронцій. 

В рамках проведення даної оцінки впливу на довкілля були відібрані проби 
підземних вод та проведені аналізи. 

Моніторинг у сфері охорони ґрунтів 

Перед початком робіт по спорудженню свердловини, на етапі підготовки 
бурового майданчику, передбачається відбір проб ґрунтів для визначення і подальшого 
контролю показників їх родючості, складу та забруднення. 

Визначення показників складу і якості ґрунтів виконується атестованою 
вимірювальною лабораторією. Відповідний етап локального екологічного контролю 
ґрунтів (фонові значення показників забруднення ґрунтів) виконується згідно [39]. 

Після завершення робіт з технічної рекультивації необхідно провести контроль за 
станом ґрунтів бурового майданчика згідно [пункт 7.5, 39], для визначення рівня 
імовірного забруднення ґрунтів. В рамках проведення даної оцінки впливу на довкілля 
були відібрані проби грунту та проведені аналізи.  

Моніторинг у сфері поводження з відходами 

З метою визначення та прогнозування впливу відходів на навколишнє природне 
середовище, своєчасного виявлення негативних наслідків, їх відвернення та подолання 
бурове підприємство підрядник під час провадження планованої діяльності буде 
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здійснювати моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів у 
відповідності до вимог статей 17 та 29 Закону України «Про відходи». 

Підприємством-підрядником під час реалізації планованої діяльності буде 
запроваджено первинний облік відходів. Первинний облік відходів буде вестися 
відповідно до типових форм первинної облікової документації (картки, журнали, 
анкети) з використанням технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, 
бухгалтерської та іншої документації. При заповненні форми відповідальні виконавці 
будуть використовувати паспорти відходів, прибутково-видаткові документи 
(прибуткові та видаткові ордери, акти про прийняття матеріалів, накладні на відпуск 
небезпечних матеріалів та речовин, картки і відомості складського обліку, документи на 
вивіз відходів з підприємства тощо).   

На основі даних первинного обліку підприємством  у відповідності до Інструкції 
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-небезпечні 
відходи «Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I-III класів небезпеки» 
затвердженого наказом Державного комітету статистики України 24.10.2006 № 494 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2006 року за 
№ 1195/13069 буде запроваджено ведення та заповнення форми статистичного 
спостереження №1-небезпечні відходи «Звіт про утворення, оброблення та утилізацію 
відходів I-III класів небезпеки».  

У статистичному  спостереженні за формою № 1-небезпечні відходи буде 
відображено відходи I-III класів небезпеки, у тому числі продукція, яка непридатна та 
містить шкідливі речовини, а також небезпечні відходи, що мають такі фізичні, хімічні, 
біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну 
небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які 
потребують спеціальних методів та засобів поводження з ними. 

У відповідності до вимог статті 17 Закону України «Про відходи» та наказу 
Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження типової форми 
первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і 
тари» та Інструкції щодо її заповнення» від 07.07.2008 № 342 зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 09 вересня 2008 року за № 824/15515 ТОВ «ЕНЕРГО-
СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» буде видано наказ (розпорядження) «Про 
введення в дію типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік 
відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо заповнення типової форми 
первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і 
тари». 

Наказ (розпорядження) буде містити наступні пункти: 
1. Призначити відповідальною особою за здійснення первинного обліку відходів 

та пакувальних матеріалів і тари на підприємстві .  
2. Відповідальному за первинний облік спільно з керівниками структурних 

підрозділів і служб підприємства на підставі даних попереднього обстеження укласти 
перелік місць, де ведеться первинний облік (технологічних дільниць одиниць 
обладнання або окремих операцій), перелік конкретних видів відходів та пакувальних 
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матеріалів і тари, що мають обліковуватися за кожним з цих місць, та періодичність 
здійснення обліку кожного виду відходів.  

3. Керівникам структурних підрозділів та служб підприємства спільно з 
відповідальним за первинний облік призначити своїми наказами (розпорядженнями) 
відповідальних осіб за ведення і зберігання типових форм № 1-ВТ за кожним 
конкретним місцем первинного обліку відповідно до їх посадових обов'язків та фаху.  

4. Відповідальному за первинний облік спільно з керівниками відповідних 
структурних підрозділів і служб підприємства встановити порядок забезпечення 
відповідальних осіб, визначених у пункті 3: 

- бланками типових форм № 1-ВТ та/або програмними продуктами для їх 
ведення; 

- відповідними засобами контролю та метрологічного забезпечення; 
- розрахунками коефіцієнтів переведення кількості відходів та упаковки в т.  
Облік відходів і упаковки за типовою формою № 1-ВТ буде проводитись на 

паперових або електронних носіях за кожним технологічним процесом, окремою 
операцією, одиницею устаткування, де утворюються відходи і використовується 
упаковка. 

Інформація підприємства, наведена в типовій формі № 1-ВТ буде 
використовуватися для ведення обліку і паспортизації відходів, підготовки технічної 
документації, реєстраційних карток для реєстрів місць утворення, перероблення та 
видалення відходів, проведення інвентаризації, оперативного вирішення питань 
поводження з неякісною та небезпечною продукцією, ідентифікації та паспортизації 
потенційно небезпечних об'єктів.  

Моніторинг у сфері охорони надр 

ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» після отримання 
спеціального дозволу на користування надарами передбачається укладання договору з 
спеціалізованим геологічним підприємством, що належать до сфери управління 
Держгеонадр України на проведення моніторингу та наукового супроводження 
особливих умов користування надрами, передбачених спеціальним дозволом на 
користування надрами та угодою про умови користування надрами, з метою надання 
надрокористувачам наукових консультацій та фахових рекомендацій з питань 
ефективного та раціонального використання надр. 

Моніторинг та наукове супроводження здійснюватиметься відповідно до вимог 
Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористу-
вання затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 
11.03.2013 № 96 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 березня 2013 р. за 
№500/23032. 

З метою здійснення обліку запасів і ресурсів нафти, природного газу та наявних у 
них корисних компонентів, отримання систематизованої інформації про їх кількість, 
якість, ступінь геологічної та техніко-економічної вивченості і рівень промислового 
освоєння, а також відомостей про видобуток і втрати нафти, природного газу та наявних 
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у них корисних компонентів для прийняття управлінських рішень щодо забезпеченості 
економіки України достовірними та вірогідними запасами вуглеводневої сировини 
ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» у відповідності до 
3/021статті 53 Кодексу України про надра, статті 37 Закону України «Про нафту і газ» та 
наказу Міністерства екології та природних ресурсів України 3-214.03.2016 № 97 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року за № 790/28920 
буде до 05 лютого наступного за звітним року подавати до Держгеонадр України 
«Звітний баланс запасів корисних копалин за 20 ___ рік» за формою 7-ГР (нафта, 
природний газ, конденсат, етан, пропан, бутани, гелій) (річна). 

Зазначена звітність буде проводитися ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 
«ЕСКО-ПІВНІЧ» для достовірного обліку видобутих нафти, газу, супутніх компонентів, 
а також закачки в пласти води та газу за кожною свердловиною, покладом і за 
родовищем в цілому. 

ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ», відповідно до вимог 
статті 44 Закону України «Про нафту і газ», буде подавати оператору Єдиної 
газотранспортної системи України, що здійснює диспетчерське (оперативно-
технологічне) управління, звіти та інформацію, передбачені нормативно-технічними 
документами. 

Після завершення робіт з геологічного вивчення нафтогазоносності 
ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» буде складено у 
відповідності до вимог статті 32 Закону України «Про нафту і газ» геологічний звіт про 
виконані роботи. Зазначений звіт та результати робіт з геологічного вивчення 
нафтогазоносності надр будуть передані до Державного інформаційного геологічного 
фонду України. 

У відповідності до вимог пункту 252.2 статті 252 Податкового кодексу України 
ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» запроваджено окремий  
бухгалтерський та податковий облік витрат і доходів за кожним видом мінеральної 
сировини, за кожним об’єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл. 

Об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для 
видобування корисних копалин ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-
ПІВНІЧ» по наданій у користування ділянці надр, що визначена у відповідному 
спеціальному дозволі буде обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої 
корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з 
видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді, приведеної у 
відповідність із стандартом, встановленим галузевим законодавством. 

Податкові декларації з рентної плати за користування надрами для видобування 
корисних копалин ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» будуть 
подаватись починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому буде 
отримано (переоформлено) спеціальний дозвіл. 

ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» самостійно буде 
обчислювати суму податкових зобов’язань з рентної плати у відповідності до вимог 
Податкового кодексу України та подавати її до відповідного контролюючого органу 
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Державної фіскальної служби України за формою, встановленою у порядку, 
передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, за місцезнаходженням ділянки 
надр, з якої видобуті корисні копалини. 

Сейсмічний моніторинг 

Сейсмічний моніторинг проводиться у період будівництва та експлуатації 
будівель і споруд. 

Всі будівлі і споруди на об'єкті планованої діяльності повинні підлягати 
обстеженню після кожної сейсмічної події інтенсивністю 7 балів і вище.  

За результатами сейсмічного моніторингу та виконання розрахунків буде 
проведено оцінку сейсмостійкості будівель та споруд та обґрунтовано необхідність 
підсилення її конструкцій з метою подальшої безпечної експлуатації. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ПОРЯДКУ 

Об'єктом планованої діяльності Cпорудження оціночно-експлуатаційної 
свердловини №7 Журавлиного родовища  проектною глибиною 4000 м,  з метою оцінки 
газоносності покладу горизонту С-9 та експлуатації газоконденсатного покладу 
горизонту С-5 серпуховських відкладів. 

Влаштування свердловини №7 Журавлиного ГКР в межах Деркачівсько-
Войтенківської площі. Валківський район, Харківської обл.  

Замовник – ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ», 04073, м. 
Київ, вул. Рилєєва, буд. 10а, контактний номер телефону: (044) 537-72-93, (044) 537-72-
98. 

Призначення свердловини - оцінка газоносності покладу горизонту С-9 та 
вилучення остаточних запасів вулеводнів з газоконденсатного покладу горизонту С-5 
серпуховських відкладів. 

Проектна глибина свердловин – 4000 м.  
Буріння і випробування свердловини № 7 планується вестись буровою 

установкою Уралмаш 3Д. Комплекс наземних споруд, що використовуються для 
буріння свердловини, відноситься до тимчасових і після закінчення спорудження 
свердловини демонтується. 

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 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. 

Відстань від крайньої житлової забудови найближчого населеного пункту сел. 
Ков’яги до найближчого джерела викиду св. №7 складає  3318 м. 

Майданчик та територія нормативної санітарно-захисної зони (СЗЗ) знаходяться 
на сільськогосподарських угіддях.  

Майданчик бурової вільний від забудов. 
В зоні пропонованого будівництва археологічні, заповідні об’єкти відсутні. 

Будівництво об’єкта буде вестися на ділянках, неперспективних для пошуку нових 
пам’яток історико-культурної спадщини.  

Джерелами впливів на навколишнє середовище є: 
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- хімреагенти, що застосовуються для обробки бурового розчину; 
- рідкі відходи буріння, включаючи відпрацьований буровий розчин, бурові стічні 

води, побутові відходи, 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 здійсненні будівельних та технологічних 

операцій. 
В процесі спорудження свердловини можливі впливи на: 

Геологічне середовище 
Попередження негативного впливу на геологічне середовище передбачено за 

рахунок застосування конструкції свердловини, яка включає спуск обсадних колон з 
наступним цементуванням високоміцними портландцементами. Для запобігання 
інтенсивних газопроявлень при бурінні свердловини і переходу їх у фонтанування 
природним газом, передбачено використання бурового розчину необхідної густини, що 
забезпечує необхідний протитиск на газоносні горизонти та герметизацію устя 
противикидним обладнанням. 

Повітряне середовище 
Повітряне середовище при спорудженні свердловини зазнає впливу продуктами 

згорання електродів при зварюванні; продуктами згорання дизельного палива при роботі 
ДВЗ бурового верстата, дизель-електростанцій, автотехніки; продуктами згорання 
природного газу на факелі при випробуванні свердловини; пилевикидами приготування 
бурового розчину; продуктами випаровування з ємності для зберігання дизельного 
палива. 

Під час облаштування свердловин утворюватимуться викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел – автотранспортної та будівельної 
техніки, зварювальних агрегатів, при цьому, відповідно до нормативної документації, в 
атмосферу виділятимуться наступні забруднюючі речовини: 

- при зварюванні електродами: оксид заліза, оксид марганцю та ін.. 
- при роботі автотранспорту: оксид вуглецю, неметанові леткі органічні сполуки, 

метан, вуглекислий газ, сажа та ін. 
Викиди мають тимчасовий характер. 
Як на межі санітарно-захисної зони так і на межі житлової забудови найближчого 

населеного пункту від бурового майданчика значення концентрацій по всім 
забруднюючим речовинам, що викидаються в повітряне середовище, не будуть 
перевищувати норм ГДК. 

Наявність електромагнітних хвиль, іонізуючих випромінювань та ультразвукових 
коливань в процесі буріння свердловини не передбачається. 

Шкідливого впливу шуму у найближчому населеному пункті від бурового 
майданчика не прогнозується. 
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Родючий шар ґрунту 
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. 

Ґрунтові води 
Охорона підземних горизонтів здійснюється на всіх етапах буріння свердловини 

за рахунок виконання технологічних заходів: використання бурового розчину з 
бентонітового глинопорошку, обробленого хімреагентами 3 та 4 класу небезпеки; 
створення рівномірного позатрубного цементного кільця при кріпленні свердловини 
обсадними колонами в зонах залягання високо- мінералізованих вод із цементуванням 
до устя; обладнання устя свердловини обладнено плашковим превентором при 
проведенні випробування. 

Високотоксичні хімреагенти I класу для обробки бурового розчину не 
застосовуються. 

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. 
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 амбри 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. 

Після припинення експлуатації водної свердловини остання ліквідується у 
відповідності з вказівками по проектуванню і виконанню ліквідаційного тампонажу 
розвідувальних, гідрогеологічних і експлуатаційних водозабірних свердловин, що 
виконали своє призначення на території України. У відповідності з правилами 
виконання робіт по санітарно-технічному тампонажу і з врахуванням конструкції 
свердловини, що ліквідується, приймається порядок виконання робіт, який надається в 
проектно-кошторисній документації на буріння водяної свердловини для технічного 
водозабезпечення. 

Зелені насадження, промислові об'єкти, житлово-цивільні, гідротехнічні, та 
інші споруди в межах бурового майданчику відсутні. 

Оскільки земельна ділянка, яку передбачається відвести під буровий майданчик 
представлена землями сільськогосподарського призначення, то в межах цієї діляноки 
природної флори і фауни немає. У зв’язку з цим негативні впливи проектної діяльності 
на рослинний і тваринний світ відсутні. 
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З метою забезпечення нормативного стану довкілля в робочому проекту на 
спорудження даної свердловини мають бути передбачені технічні рішення з 
рекомендаціями, що дозволять зменшити або запобігти впливу на нього. 

Внаслідок здійснення аналогічних і ін. технічних рішень та заходів при 
спорудженні свердловини 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 свердловини. 

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 свердловини до установки комплексної підготовки газу і передача її в 
експлуатацію. 

Під час проведення будівельних робіт утворюватимуться викиди забруднюючих 
речовин в атмосферу: при виконанні зварювальних робіт, при виконанні земляних робіт, 
при роботі автотранспорту та відходи ІІІ та ІV класу небезпеки. Вплив має тимчасовий, 
нетривалий характер. 

Забезпечення водою технологічного процесу влаштування свердловини № 7, буде 
здійснюватися від водної свердловини 7В, пробуреної на території бурового 
майданчика.  

Під час проведення будівельних робіт акустичне навантаження на найближчу 
житлову забудову, згідно розрахунків, знаходиться в межах норми. 

При введенні в експлуатацію свердловини 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 і в межах нормативних 
значень.При відсутності промислового припливу - свердловина ліквідується. 
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Copyright(C) ТОВ «Софт фонд»

м. Київ

Тел. (044)599 35 57

Факс (044)468 62 96

ЕОЛ 2000[h]
(Windows версiя)

Автоматизована система розрахунку

розсiювання викидiв

шкiдливих речовин

Загальний звіт про результати розрахунку розсіювання

Розрахунковий модуль системи реалiзує методику ОНД-86

Програма рекомендована для використання Міністерством охорони

навколишнього природного середовища України(2464/19/4-10 от 15.03.2006)



Завдання на розрахунок.

Найменування міста Валкiвський район
Коди пром. майданчиків 1

Коди речовин 301 304 328 337 2754
Коди груп  сумації -

Швидкість вітру (м/с) 2 7
Швидкість вітру (част. U сер. зв.) 0.5 1 1.5

Крок перебору напр. вітру 10
Фіксов. напр. вітру -

Кількість найб. вкладн. 1
Кількість макс. конц. 10
Чи врахований фон ? Так

Будувати розрахункову СЗЗ/зону впливу підприємтсва Ні/Ні
Висота розрахунку (м) 0

Параметри розрахункових майданчиків



№
 п/п 

Коорд.
 X 

Коорд.
 Y 

Довжина Ширина Кут. пов. розр.
майд. відн. вісі OX

осн. сист. коорд.

Крок по сітці
вісь OX

Крок по сітці
вісь OY

Особл.
вимоги

1 0.0 0.0 2500.0 2500.0 0.0 100.0 100.0 0

2 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0

3 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0

4 0.0 -300.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0

5 -300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0

6 2395.0 1450.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0

7 2850.0 940.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0

8 3190.0 258.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0

Код
міста

 Найменування 
міста

Сер. температура
самого теплого
місяця (град С)

Сер. температура
самого холодного

місяця (град С)

Гранична
швидкість
вітру (м/с)

Регіональний
коефіцієнт

стратифікації

Кут між північним
напрям. та віссю OX

осн. сист. коорд. (град)

1 Валкiвський ... 25.6 -10.3 7.0 180 0

Площа
міста (кв. км)

Широта
(град.,хв.,сек.)

Широта
(пнш. чи пдш.)

Довгота
(град.,хв.,сек.)

Довгота
(зд. чи сд.)

Ймовірність 
повтору
вітру(Пн)

Ймовірність 
повтору

вітру(ПнСх)

Ймовірність 
повтору
вітру(Сх)

0 9 12 16

Ймовірність 
повтору

вітру(ПдСх)

Ймовірність 
повтору

вітру(Пд)

Ймовірність 
повтору

вітру(ПдЗх)

Ймовірність 
повтору
вітру(Зх)

Ймовірність 
повтору

вітру(ПнЗх)

14 13 12 14 11



Код
пр. майд.

Найменування
промислового
майданчика

Код речовин
(групи сумації)

Найменування речовини
(Коди речовин, що входять у

групу сумації ).

1 Св. 2 Код р-ни  301
Код р-ни  304
Код р-ни  328
Код р-ни  337

Код р-ни  2754

Азоту дiоксид
Азоту оксид

Сажа
Вуглецю оксид

Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник рпк-265 п та iнш.)

     Потужність     
викиду

(г/с)

     Потужність     
викиду
(т/рік)

4.5056
0.7322

84.4800
704.0000
84.4800

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

301 Азоту дiоксид 0.20000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)
(Вихідні рівні забруднення) для речовини : Азоту дiоксид

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

0.0 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.09 0.09

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)
(Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє) для речовини : Азоту дiоксид

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

0.0 0.0 0.09
0.0000

0.09
0.0000

0.09
0.0000

0.09
0.0000

0.09
0.0000

0.09
0.0000

0.09
0.0000



Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.09
0.0000

0.09
0.0000

Перелік джерел, у викидах яких є
Азоту дiоксид

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ (частки ГДК)
СМ мг/м. куб

СМ/М мс/м. куб

XМ (м)

UМ (м/c)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10001

4.5056

3

0.3629
-
-

622.69

132.19

0.00
0.00

0.00
0.00

1.0000

181.5000

231.0930

1.0000

5.0000

900.0000

1.0000

0.0000



Розрахункові концентрації речовини: Азоту дiоксид
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

 Розмір 
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

2 0.0926 0.0 300.0 90 2.0000 0.0026 10001

3 0.0926 300.0 0.0 0 2.0000 0.0026 10001

4 0.0926 0.0 -300.0 270 2.0000 0.0026 10001

5 0.0926 -300.0 0.0 180 2.0000 0.0026 10001

6 0.0933 2395.0 1450.0 31 2.0000 0.0033 10001

7 0.0932 2850.0 940.0 18 2.0000 0.0032 10001

8 0.0931 3190.0 258.0 5 2.0000 0.0031 10001



Точки найбільших концентрацій речовини Азоту дiоксид
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

 Розмір 
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

0.0938 -1250.0 1250.0 135 2.0000 0.0038 10001

0.0938 1250.0 1250.0 45 2.0000 0.0038 10001

0.0938 -1250.0 -1250.0 225 2.0000 0.0038 10001

0.0938 1250.0 -1250.0 315 2.0000 0.0038 10001

0.0938 -1150.0 1250.0 133 2.0000 0.0038 10001

0.0938 1250.0 1150.0 43 2.0000 0.0038 10001

0.0938 -1250.0 -1150.0 223 2.0000 0.0038 10001

0.0938 1150.0 1250.0 47 2.0000 0.0038 10001

0.0938 -1250.0 1150.0 137 2.0000 0.0038 10001

0.0938 1250.0 -1150.0 317 2.0000 0.0038 10001



- 1 -
Карта (Масштаб 1:26989)

Азоту дiоксид

Нормативна санітарно-захисна зона

-1250.00 -950.00 -650.00 -350.00 -50.00 250.00 550.00 850.00 1250.00

-1050.00

-850.00

-650.00

-450.00

-250.00

-50.00

150.00

350.00

550.00

750.00

950.00

1150.00

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09
0.09



    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

304 Азоту оксид 0.40000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)
(Вихідні рівні забруднення) для речовини : Азоту оксид

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

0.0 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.40 0.40

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)
(Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє) для речовини : Азоту оксид

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

0.0 0.0 0.40
0.0000

0.40
0.0000

0.40
0.0000

0.40
0.0000

0.40
0.0000

0.40
0.0000

0.40
0.0000

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.40
0.0000

0.40
0.0000



Перелік джерел, у викидах яких є
Азоту оксид

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ (частки ГДК)
СМ мг/м. куб

СМ/М мс/м. куб

XМ (м)

UМ (м/c)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10001

0.73216

3

0.0295
-
-

622.69

132.19

0.00
0.00

0.00
0.00

1.0000

181.5000

231.0930

1.0000

5.0000

900.0000

1.0000

0.0000



Розрахункові концентрації речовини: Азоту оксид
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

 Розмір 
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

2 0.4002 0.0 300.0 90 2.0000 0.0002 10001

3 0.4002 300.0 0.0 0 2.0000 0.0002 10001

4 0.4002 0.0 -300.0 270 2.0000 0.0002 10001

5 0.4002 -300.0 0.0 180 2.0000 0.0002 10001

6 0.4003 2395.0 1450.0 31 2.0000 0.0003 10001

7 0.4003 2850.0 940.0 18 2.0000 0.0003 10001

8 0.4003 3190.0 258.0 5 2.0000 0.0003 10001



Точки найбільших концентрацій речовини Азоту оксид
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

 Розмір 
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

0.4003 -1250.0 1250.0 135 2.0000 0.0003 10001

0.4003 1250.0 1250.0 45 2.0000 0.0003 10001

0.4003 -1250.0 -1250.0 225 2.0000 0.0003 10001

0.4003 1250.0 -1250.0 315 2.0000 0.0003 10001

0.4003 -1150.0 1250.0 133 2.0000 0.0003 10001

0.4003 1150.0 1250.0 47 2.0000 0.0003 10001

0.4003 -1250.0 1150.0 137 2.0000 0.0003 10001

0.4003 1250.0 1150.0 43 2.0000 0.0003 10001

0.4003 -1250.0 -1150.0 223 2.0000 0.0003 10001

0.4003 1250.0 -1150.0 317 2.0000 0.0003 10001



- 1 -
Карта (Масштаб 1:26989)

Азоту оксид

Нормативна санітарно-захисна зона

-1250.00 -950.00 -650.00 -350.00 -50.00 250.00 550.00 850.00 1250.00

-1050.00

-850.00

-650.00

-450.00

-250.00

-50.00

150.00

350.00

550.00

750.00

950.00

1150.00

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40
0.40



    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

328 Сажа 0.15000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)
(Вихідні рівні забруднення) для речовини : Сажа

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

0.0 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.40 0.40

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)
(Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє) для речовини : Сажа

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

0.0 0.0 0.40
0.0000

0.40
0.0000

0.40
0.0000

0.40
0.0000

0.40
0.0000

0.40
0.0000

0.40
0.0000

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.40
0.0000

0.40
0.0000



Перелік джерел, у викидах яких є
Сажа

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ (частки ГДК)
СМ мг/м. куб

СМ/М мс/м. куб

XМ (м)

UМ (м/c)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10001

84.4800

3

9.0733
-
-

622.69

132.19

0.00
0.00

0.00
0.00

1.0000

181.5000

231.0930

1.0000

5.0000

900.0000

1.0000

0.0000



Розрахункові концентрації речовини: Сажа
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

 Розмір 
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

2 0.7226 0.0 300.0 90 9.0000 0.3226 10001

3 0.7226 300.0 0.0 0 9.0000 0.3226 10001

4 0.7226 0.0 -300.0 270 9.0000 0.3226 10001

5 0.7226 -300.0 0.0 180 9.0000 0.3226 10001

6 0.4833 2395.0 1450.0 31 2.0000 0.0833 10001

7 0.4806 2850.0 940.0 18 2.0000 0.0806 10001

8 0.7919 3190.0 258.0 5 9.0000 0.3919 10001



Точки найбільших концентрацій речовини Сажа
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

 Розмір 
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

0.8024 -250.0 750.0 108 9.0000 0.4024 10001

0.8024 250.0 750.0 72 9.0000 0.4024 10001

0.8024 -450.0 650.0 125 9.0000 0.4024 10001

0.8024 450.0 650.0 55 9.0000 0.4024 10001

0.8024 -650.0 450.0 145 9.0000 0.4024 10001

0.8024 650.0 450.0 35 9.0000 0.4024 10001

0.8024 -750.0 250.0 162 9.0000 0.4024 10001

0.8024 750.0 250.0 18 9.0000 0.4024 10001

0.8024 -750.0 -250.0 198 9.0000 0.4024 10001

0.8024 750.0 -250.0 342 9.0000 0.4024 10001



- 1 -
Карта (Масштаб 1:26989)

Сажа

Нормативна санітарно-захисна зона

-1250.00 -950.00 -650.00 -350.00 -50.00 250.00 550.00 850.00 1250.00

-1050.00

-850.00

-650.00

-450.00

-250.00

-50.00

150.00

350.00

550.00

750.00

950.00

1150.00

0.53

0.60

0.66

0.72

0.72

0.79

0.79

0.79

0.790.79

0.79 0.79
0.79

0.79 0.79

0.79
0.79

0.79

0.79

0.79

0.79

0.79

0.75

0.75



    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

337 Вуглецю оксид 5.00000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)
(Вихідні рівні забруднення) для речовини : Вуглецю оксид

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

0.0 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.08 0.08

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)
(Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє) для речовини : Вуглецю оксид

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

0.0 0.0 0.08
0.0000

0.08
0.0000

0.08
0.0000

0.08
0.0000

0.08
0.0000

0.08
0.0000

0.08
0.0000

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.08
0.0000

0.08
0.0000



Перелік джерел, у викидах яких є
Вуглецю оксид

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ (частки ГДК)
СМ мг/м. куб

СМ/М мс/м. куб

XМ (м)

UМ (м/c)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10001

704.0000

3

2.2683
-
-

622.69

132.19

0.00
0.00

0.00
0.00

1.0000

181.5000

231.0930

1.0000

5.0000

900.0000

1.0000

0.0000



Розрахункові концентрації речовини: Вуглецю оксид
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

 Розмір 
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

2 0.1607 0.0 300.0 90 9.0000 0.0807 10001

3 0.1607 300.0 0.0 0 9.0000 0.0807 10001

4 0.1607 0.0 -300.0 270 9.0000 0.0807 10001

5 0.1607 -300.0 0.0 180 9.0000 0.0807 10001

6 0.1848 2395.0 1450.0 31 9.0000 0.1048 10001

7 0.1814 2850.0 940.0 18 9.0000 0.1014 10001

8 0.1780 3190.0 258.0 5 9.0000 0.0980 10001



Точки найбільших концентрацій речовини Вуглецю оксид
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

 Розмір 
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

0.2001 -1250.0 1250.0 135 9.0000 0.1201 10001

0.2001 1250.0 1250.0 45 9.0000 0.1201 10001

0.2001 -1250.0 -1250.0 225 9.0000 0.1201 10001

0.2001 1250.0 -1250.0 315 9.0000 0.1201 10001

0.2000 -1150.0 1250.0 133 9.0000 0.1200 10001

0.2000 1250.0 1150.0 43 9.0000 0.1200 10001

0.2000 -1250.0 -1150.0 223 9.0000 0.1200 10001

0.2000 1150.0 1250.0 47 9.0000 0.1200 10001

0.2000 -1250.0 1150.0 137 9.0000 0.1200 10001

0.2000 1250.0 -1150.0 317 9.0000 0.1200 10001



- 1 -
Карта (Масштаб 1:26989)

Вуглецю оксид

Нормативна санітарно-захисна зона

-1250.00 -950.00 -650.00 -350.00 -50.00 250.00 550.00 850.00 1250.00

-1050.00

-850.00

-650.00

-450.00

-250.00

-50.00

150.00

350.00

550.00

750.00

950.00

1150.00

0.170.17

0.18

0.18

0.19

0.19



    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

2754 Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник рпк-265 п та ... 1.00000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)
(Вихідні рівні забруднення) для речовини : Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник рпк-265 п та iнш.)

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

0.0 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.40 0.40

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)
(Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє) для речовини : Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник рпк-265 п та iнш.)

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

0.0 0.0 0.40
0.0000

0.40
0.0000

0.40
0.0000

0.40
0.0000

0.40
0.0000

0.40
0.0000

0.40
0.0000

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.40
0.0000

0.40
0.0000



Перелік джерел, у викидах яких є
Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник рпк-265 п та iнш.)

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ (частки ГДК)
СМ мг/м. куб

СМ/М мс/м. куб

XМ (м)

UМ (м/c)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10001

84.4800

3

1.3610
-
-

622.69

132.19

0.00
0.00

0.00
0.00

1.0000

181.5000

231.0930

1.0000

5.0000

900.0000

1.0000

0.0000



Розрахункові концентрації речовини: Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник рпк-265 п та iнш.)
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

 Розмір 
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

2 0.4096 0.0 300.0 90 2.0000 0.0096 10001

3 0.4096 300.0 0.0 0 2.0000 0.0096 10001

4 0.4096 0.0 -300.0 270 2.0000 0.0096 10001

5 0.4096 -300.0 0.0 180 2.0000 0.0096 10001

6 0.4125 2395.0 1450.0 31 2.0000 0.0125 10001

7 0.4121 2850.0 940.0 18 2.0000 0.0121 10001

8 0.4117 3190.0 258.0 5 2.0000 0.0117 10001



Точки найбільших концентрацій речовини Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник рпк-265 п та iнш.)
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

 Розмір 
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

0.4143 -1250.0 1250.0 135 2.0000 0.0143 10001

0.4143 1250.0 1250.0 45 2.0000 0.0143 10001

0.4143 -1250.0 -1250.0 225 2.0000 0.0143 10001

0.4143 1250.0 -1250.0 315 2.0000 0.0143 10001

0.4143 -1150.0 1250.0 133 2.0000 0.0143 10001

0.4143 1250.0 1150.0 43 2.0000 0.0143 10001

0.4143 -1250.0 -1150.0 223 2.0000 0.0143 10001

0.4143 1150.0 1250.0 47 2.0000 0.0143 10001

0.4143 -1250.0 1150.0 137 2.0000 0.0143 10001

0.4143 1250.0 -1150.0 317 2.0000 0.0143 10001



- 1 -
Карта (Масштаб 1:26989)

Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник рпк-265 п та iнш.)

Нормативна санітарно-захисна зона

-1250.00 -950.00 -650.00 -350.00 -50.00 250.00 550.00 850.00 1250.00

-1050.00

-850.00

-650.00

-450.00

-250.00

-50.00

150.00

350.00

550.00

750.00

950.00

1150.00

0.41

0.41

0.41

0.41

0.41

0.41
0.41





Нормоконтроль

Виконавець

Мельник В.Т.

Куценко Л.Г

 - пісок

 - пісок глинистий

 - глина

 - грунтовий шар

УМОВНІ  ПОЗНАЧЕННЯ:

ПРОЕКТНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  СВЕРДЛОВИНИ

1. Абсолютна відмітка устя свердловини - 181м
2. Проектна глибина свердловини - 130 м
3. Експлуатаційний водоносний горизонт - межигірсько-обухівський
4. Очікувана якість води - гідрокарбонатно-кальцієво-натрієві
5. Рекомендований спосіб буріння - роторний 
6. Тип свердловини - експлуатаційна
7. При  передачі свердловини керуватися  технічними умовами СНІП 
204.08-84

 - суглинки
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Труби обсадні Ж168 мм 
товщина стінки 8,9 мм

Фільтрова колона Ж114 мм 
товщина стінки 6,4 мм
Насос Pedrollo 4SR6/23-Р

Труби ПВХ 40 х 5,5 мм 

Засувки ДУ-50

Манометр МП3

Лічильник води

Ізолюючий трос

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ГОСТ 
632-80

    -//-
   
каталог
  
ГОСТ 
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ГЕОЛОГО-ТЕХНІЧНИЙ  НАРЯД  ВОДНОЇ СВЕРДЛОВИНИ №7В
ЖУРАВЛИНОЇ ПЛОЩІ 







































Додаток 2   

до Порядку передачі документації  
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та 
фінансування оцінки впливу на довкілля 

_________________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

201911184825___________________________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності(автоматично генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії 
зазначається  суб’єктом господарювання) 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА             
КОМПАНІЯ _«ЕСКО-ПІВНІЧ»________код з ЄДРПОУ 30732144____________________ 

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-

підприємця, ідентифікаційний код громадянина-підприємця) 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  
Юридична адреса – 04073, м. Київ, вул. Рилєєва, буд. 10а _______________ 

Контактний номер телефону: (044) 537 72 93, (044) 537 72 98_______________________ 

(паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження 
юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 
телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1
. 

Планована діяльність, її характеристика. 
Cпорудження оціночно - експлуатаційної свердловини № 7 Журавлиного родовища  

проектною глибиною 4000 м,  з метою оцінки газоносності покладу горизонту С-9  та 
експлуатації газоконденсатного покладу горизонту С-5 серпуховських відкладів. 

Влаштування свердловини №7 Журавлиного ГКР в межах Деркачівсько-Войтенківської 
площі. Валківський район, Харківської обл.  

Технічна альтернатива 1.  
         Планована діяльність обмежена умовами спеціального дозволу на користування 
надрами в межах Деркачівсько-Войтенківської площі, виданий Держслужбою геології та 
надр України (№ 4096 від 16.02.2012 р.) Відповідно, свердловина № 7 знаходиться у 
найбільш оптимальних геологічних умовах розкриття перспективних продуктивних 
горизонтів та оптимальних поверхневих умовах, тому  альтернатива 1 не розглядається. 

Технічна альтернатива 2. 
 Технічна альтернатива не розглядається, так як пропонований варіант  є найбільш 
оптимальним з геологічних умов розташування  свердловини, а також економічно  
обґрунтовано підключення до існуючих комунікацій свердловини №6 Журавлиного ГКР,      

яка    в свою чергу підключена до функціонуючої  технологічної  установки  підготовки газу  
Журавлиного ГКР.   

 

                                                        

1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.  
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